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3.2.1.1.2. Συνεντεύξεις για τη διαπίστωση της κατανόησης των μεταβλητών

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

491

507

Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικών Σχολείων για τη παροχή
υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους
μαθητές. Η περίπτωση των Διαπολιτισμικών Σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου
Σαπών στη Θράκη.
509
Βασιλειάδης Μιχάλης - Κουτσούκος Μάριος

Η Ευαλωτότητα των γυναικών-μεταναστριών και Ανάγκη για Συμβουλευτική
Υποστήριξη μέσα από την καλλιτεχνική προσέγγιση της ταινίας «Νύφες»
526
Βουγιούκα Ουρανία - Δροσάτος Δημήτριος - Σιέκρη Φρειδερίκη - Φωτίου Δέσποινα
- Βλαχάδη Μαρία

Η «Διαφορετικότητα», στον Εκφοβισμό και η σημασία της στην προβληματική και
στην πρόληψη μέσω της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Διαφοροποιημένης
Μάθησης
545
Τατιανή Γκάτσα

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στον παιδικό σταθμό. Μελέτη Περίπτωσης. Ο ρόλος
της παιδαγωγού στην τάξη. Η επικοινωνία με τους γονείς.
559
Παππά Δήμητρα

Η διδασκαλία των μαθηματικών υπό το πρίσμα των γλωσσικών δεξιοτήτων και
της σχολικής κουλτούρας στη προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
575
Τσιπά Σπυριδούλα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

593

Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την
επίπτωσή του στην κλιματική αλλαγή
595
Μπάλια Κωνσταντινιά

Η αυθόρμητη χρήση αναλογιών στις Φυσικές Επιστήμες από τους μαθητές: Η
περίπτωση της περιγραφής του φαινομένου θερμοκηπίου
604
Μπάλια Κωνσταντινιά

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 613
Από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου
και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
615
Γκαρίλα Βασιλική – Λεβεντάκης Χαράλαμπος

Στάσεις και Αντιλήψεις περί Κατανεμημένης Ηγεσίας: Μια Συγκλίνουσα
-8-

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές
και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα

Θεώρηση;

628

Κουρμπέλη Δήμητρα

Στρατηγικές Διαχείρισης Συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία

642

Δάφνη Πολυκάρπου - Δρ. Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία

Διευρυμένο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο: Ένα καινοτόμο, συμμετοχικό, κοινωνικό
και παιδαγωγικό εργαλείο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης.
661
Σαβελίδης Σωκράτης

Ο Διευθυντής – Σύμβουλος στο Δημοτικό Σχολείο

680

Δροσάτος Δημήτριος - Σιέκρη Φρειδερίκη

Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου ως ηγέτης της σχολικής μονάδας

702

Αναστάσιος Ι. Σταυρογιαννόπουλος - Αγαθή Κ. Ρογδάκη

Διασφάλιση της ποιότητας στην επικοινωνία σχολείου οικογένειας

714

Στεργενάκη Σεβαστή

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική εκπαίδευση
Τσόδουλος Κυριάκος

-9-

722

25ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 22-24 Ιουνίου 2018

- 10 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

Αγωγή Υγείας

- 11 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

- 12 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

Μαθηματικά και Λογικές Αποφάσεις Ζωής. Μελέτη σε Μαθητές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα.
Tsampouris Georgios - Begoρa Esther Sampedro Requena

Περίληψη
Η μελέτη των Μαθηματικών στην εκπαίδευση σήμερα στοχεύει στην επίτευξη των
μεταγνωστικών αναγκών των μαθητών. Ιδιαίτερα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
αναζητούν εντονότερα τους μακροπρόθεσμους στόχους του μαθήματος. Στο πλαίσιο
της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας, μελετάται η σχέση της λογικο-μαθηματικής
σκέψης μαθητών γυμνασίου με τις λογικές αποφάσεις ζωής και επίλυσης προβλημάτων
ζωής. Παρουσιάζονται αποσπάσματα κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου
που απευθύνεται σε μαθητές με ΔΕΠΥ, σχολείων του Ηρακλείου Κρήτης. Η διαδικασία
μελέτης στο δείγμα των μαθητών συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις λογικομαθηματικές τους ικανότητες και τις λογικές αποφάσεις ζωής και επίλυσης προβλημάτων
ζωής. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και η προσμέτρηση της σχολικής και
καθημερινής ζωής των μαθητών. Γίνεται χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων
και ο εκπαιδευτικός –ερευνητής- αναλύει το δείγμα του – μαθητές- με σκοπό τη βελτίωση
της απόδοσής και των μακροπρόθεσμων στόχων τους.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, μαθηματικά, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αποφάσεις
ζωής, μαθηματική επάρκεια, συμπερίληψη, ειδική αγωγή
Mathematics and Logical Life Decisions. Study on students of Secondary Education
with ADHD.
Abstract
The study of Mathematics in Education nowadays aims to achieve the metacognitive
needs of the students. In particular, pupils with learning difficulties are looking more
closely at the long-term goals of mathematical knowledge. In the present research
process, there is a thorough study between the logical and mathematical thinking of
students in relation to reasonable life decisions and life problems. There are key extracts
of a properly formulated questionnaire addressed to pupils with ADHD, of secondary
schools in Heraklion, Crete. The study process includes questions about pupils’ logicmathematical skills and logical decisions of life and problem solving. The research aims
to record and count the pupils’ school and everyday life. Appropriate psychometric tools
are used and the teacher –researcher- analyzes his sample –students-, to improve their
performance and long-term goals.
Keywords: education, mathematics, learning difficulties, ADHD, life decisions,
mathematical competence, inclusion, special education

- 13 Tsampouris, G., Begoρa Esther, S. R. (2018), Μαθηματικά και Λογικές Αποφάσεις Ζωής. Μελέτη σε
Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα. Στο:
Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 9 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ.
13-25.
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1. Εισαγωγή
Οι μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά χρίζουν ιδιαίτερης μελέτης εφόσον οι μαθητές/
μαθήτριες καλούνται να κατακτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου
να θεωρηθούν πετυχημένοι στη γνωστική αυτή περιοχή. Οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν
τη μαθηματική γνώση, διακρίνοντας σταθερά τη σημασία και το ρόλο βασικών δομικών
στοιχείων, που κατά την ορολογία του A. Orton1 είναι: 1) η διατήρηση και ανάκληση των
δεδομένων, 2) η χρήση αλγορίθμων, 3) η μάθηση εννοιών, και 4) η επίλυση προβλημάτων.
Στόχος της εργασία είναι να διερευνηθεί η σχέση της ανάπτυξης της λογικο-μαθηματικής
σκέψης σε σύγκριση με την δυνατότητα των ατόμων να παίρνουν λογικές αποφάσεις
ζωής και να επιλύουν προβλήματα ζωής. Η έρευνα χρησιμοποιεί κατάλληλα ψυχομετρικά
εργαλεία και πραγματοποιείται μέσα από τη σκοπιά της Σχολικής Ψυχολογίας εφόσον ο
ερευνητής-εκπαιδευτικός αναλύει το δείγμα του–μαθητές, με στόχο την καταγραφή, την
προσμέτρηση και αργότερα την βελτίωση της σχολικής και καθημερινής ζωής. Το δείγμα
που έχει επιλεγεί προς μελέτη αφορά παιδιά και εφήβους γυμνασίου 12-15 ετών με ΔΕΠΥ,
που σύμφωνα με τους Κάκουρo & Μανιαδάκη2, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία
ασκεί αρνητική επίδραση σε πολλούς τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί
σοβαρές και επίμονες δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και
ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.
2. Κυρίως μέρος
Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και ανάκληση δεδομένων, κυρίως σχετίζεται με αριθμητικά
δεδομένα, όρους, σύμβολα και τύπους. Τα είδη της μνήμης (όπως βραχυπρόθεσμη,
μακροπρόθεσμη, μνήμη ακολουθιών) που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, στοχεύουν
στην αυτοματοποιημένη χρήση των παραπάνω στοιχειών.
Σχετικά με τη χρήση αλγορίθμων, στη περίπτωση που φαίνονται να αποτελούν
για πολλούς μαθητές/μαθήτριες κανόνες χωρίς λογική, αντιδιαστέλλονται με τη
συσχετιστική γνώση, η οποία χαρακτηρίζεται ως γνώση του τι κάνω και γιατί το κάνω3.
Οι έννοιες περιγράφουν κάποια κανονικότητα ή σχέση μέσα σε ένα σύνολο
δεδομένων και παριστάνονται με ένα σήμα ή σύμβολο4. Συνήθως, η αδυναμία κατανόησης
των εννοιών βρίσκεται πίσω από τη χαμηλή επίδοση. Η μάθηση εννοιών προϋποθέτει
την κατασκευή, από τον ίδιο τον μαθητή, σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες πληροφοριακές
μονάδες.
Σε ό,τι αφορά την επίλυση προβλημάτων περνά από διάφορα στάδια, όπως τη
μετάφραση (νοητική αναπαράσταση του προβλήματος), την ολοκλήρωση (συνδυασμό
των αναπαραστάσεων σε μια περιεκτική, συνολική νοητική εικόνα του προβλήματος), το
σχεδιασμό (την επινόηση και έλεγχο ενός σχεδίου επίλυσης) και την εκτέλεση (μετατροπή
του σχεδίου σε συγκεκριμένες αριθμητικές πράξεις και εύρεση του αποτελέσματος).
1 Orton, A. (1992). Learning Mathematics. (2nd Ed). London: Cassell.
2 Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2012). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα. Θεωρητικές
Προσεγγίσεις και Θεραπευτική Αντιμετώπιση. Θεσσαλονίκη: Gutenberg.
3 Skemp, R. R. (1976). Relational Understanding and Instrumental Understanding. Mathematics Teaching.
77. 20-26.
4 Miller, K. (1992). What a number is: Mathematical foundations and developing number concepts. In
Campbell, J. (Ed). The Nature and Origins of Mathematical Skills. Amsterdam: North Holland. 3-38.
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Στο πλαίσιο της συμπερίληψης, η επικρατούσα εκπαιδευτική φιλοσοφία καλεί
τα σχολεία να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, μέρος
των οποίων αποτελούν και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες5. Το δείγμα
που έχει επιλεγεί προς μελέτη αφορά παιδιά και εφήβους γυμνασίου 12-15 ετών με
ΔΕΠΥ. Η ΔΕΠΥ, δηλαδή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
- (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) σύμφωνα με τους Κάκουρα &
Μανιαδάκη, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, οργανικής αιτιολογίας –σύμφωνα με
τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα-, η οποία ασκεί αρνητική επίδραση σε πολλούς
τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί σοβαρές και επίμονες δυσκολίες τόσο
στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.
Τα άτομα με ΔΕΠΥ διαφέρουν από το μέσο όρο των ατόμων του ίδιου αναπτυξιακού
επιπέδου στην ικανότητα να εστιάσουν την προσοχή τους, να ελέγξουν τις παρορμήσεις
τους και σε μερικές περιπτώσεις να περιορίσουν την κινητικότητά τους. Δυσκολεύονται
να ανταποκριθούν σε καταστάσεις στις οποίες τα υπόλοιπα άτομα τα καταφέρνουν πολύ
εύκολα. Οι δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται σε διαφορετικά πλαίσια και μπορεί να έχουν,
μακροχρόνια, σοβαρές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή απόδοση, στην επαγγελματική
επιτυχία και στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη (Παπαγεωργίου 2005). Τα κύρια
συμπτώματα της ΔΕΠΥ6 είναι:
• Ελλειμματική προσοχή
• Παρορμητικότητα
• Υπερκινητικότητα
Σύμφωνα με τον Barkley7, η ελλειμματική προσοχή αναφέρεται σε διάχυτες
δυσκολίες εξαιτίας μικρής έκτασης της προσοχής και αδυναμία συγκέντρωσης. Εκδηλώνονται
σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, πρακτικές και κινητικές, καθώς και στην επικοινωνία δια
μέσου της συζήτησης. Παρατηρείται, κυρίως, σε καταστάσεις, που απαιτούν προσοχή σε
ασαφείς ή επαναληπτικές δραστηριότητες, όπως η ατομική σχολική εργασία. Τα παιδιά με
ελλειμματική προσοχή διασπώνται περισσότερο από τα εξωτερικά ερεθίσματα, σε σχέση
με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας και επιπλέον επιμένουν λιγότερο σε δραστηριότητες, που δεν
είναι ενδιαφέρουσες και δεν έχουν άμεσες συνέπειες ικανοποίησης.
Ο όρος παρορμητικότητα, είναι η δράση κατά την οποία δε λαμβάνονται υπόψη
οι συνέπειες των πράξεων και αναφέρεται στην αδυναμία αναστολής της συμπεριφοράς
ανάλογα με την κοινωνική περίσταση. Το παιδί δεν περιμένει οδηγίες, δεν αξιολογεί
την κατάσταση, δε λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα των άλλων, δίνει την εντύπωση
του ανεύθυνου και του ανώριμου. Έχει σοβαρή δυσκολία να ελέγξει τις αντιδράσεις
του σε άσχετα ερεθίσματα ή γεγονότα, αδυνατεί να συγκρατηθεί και να αγνοήσει πιο
ενδιαφέροντα ερεθίσματα8.
5 Spratt, J., & Florian, L. (2015). Inclusive pedagogy: From learning to action. Supporting each individual
in the context of ‘everybody’. Teaching and Teacher Education, 49, 89-96. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
j.tate.2015.03.006
6 Purper-Ouakil, D. et al. (2010). Temperament and character dimensions associated with clinical characteristics
and treatment outcome in attention-deficit/hyperactivity disorder boys. Comprehensive Psychiatry 51, 286–292.
DOI: h ps://doi.org/10.1016/j.comppsych.2009.08.004
7 Barkley, R. A. (1990). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New
York: Guilford.
8 Παπαγεωργίου, Β. (2005). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα. Στο: Β. Παπαγεωργίου
(Εκδ.) Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων, University Studio Press. Θεσσαλονίκη. 142-148.
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Το τρίτο στοιχείο, υπερκινητικότητα, σημαίνει υπερβολικό ή αναπτυξιακά
ακατάλληλο επίπεδο κινητικής ή λεκτικής δραστηριότητας η οποία συχνά φαίνεται να
είναι άσκοπη.
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Νόσων
της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας DSM-IV9, για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ
απαιτούνται έξι ή περισσότερα συμπτώματα από ένα τουλάχιστον τομέα, (ελλειμματική
προσοχή, η υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα) και διακρίνονται διαφορετικοί τύποι
(υπερκινητικός-παρορμητικός τύπος, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, μεικτός
τύπος και ΔΕΠΥ σε μερική ύφεση.) Η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας ICD-10 αναγνωρίζει την υπερκινητική διαταραχή για τη διάγνωση
της οποίας απαιτούνται συμπτώματα και από τους δύο τομείς (ελλειμματική προσοχή και
υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα), σε περισσότερες από μια καταστάσεις10. Πρόκειται
για πιο σοβαρή κατάσταση, που συμπεριλαμβάνει την ΔΕΠΥ, όπως ορίζεται από την
Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρία.
Τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ εκδηλώνονται νωρίς στη ζωή
και παραμένουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο
εκδηλώνονται επηρεάζεται από τη διαδικασία της ανάπτυξης. Στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας κυριαρχεί η υπερκινητικότητα, ενώ στη σχολική ηλικία οι δυσκολίες προσοχής
είναι πιο εμφανείς, εξαιτίας των απαιτήσεων για συμμόρφωση, προσοχή και απόδοση
μέσα στην τάξη. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή κυριαρχούν οι δυσκολίες προσοχής,
η παρορμητικότητα και η εσωτερική ανησυχία11.
Σημαντικό ποσοστό, το 50% περίπου των παιδιών με ΔΕΠΥ, βελτιώνονται
καθώς μεγαλώνουν. Η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα συνήθως μειώνεται, ενώ
η διαταραχή προσοχής μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα και στην ενήλικη
ζωή. Αργότερα εμφανίζονται και άλλες δυσκολίες όπως εκρήξεις θυμού, ανυπομονησία,
ισχυρογνωμοσύνη και έντονη απαιτητικότητα, ευμετάβλητο συναίσθημα, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, φτωχή απόδοση στο σχολείο και στις διαπροσωπικές δεξιότητες12.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ στην
Παιδική Ηλικία.
Πίνακας 1: Συμπτώματα ΔΕΠΥ στην Παιδική Ηλικία
Ελλειμματική Προσοχή

Παρορμητικότητα

Υπερκινητικότητα



Δεν ολοκληρώνει δραστηριότητες



Φτωχός αυτό-έλεγχος



Υπερβολική ανησυχία



Διασπάται εύκολα



Δυσκολία να περιμένει τη σειρά του



Κινείται συνεχώς



Δε συγκεντρώνεται



Περιεχόμενο λόγου συχνά
ακατάλληλο



Μιλά υπερβολικά

9 World Health Organization. (n.d.). The ICD 10 Classification of Mental and Behavioural Disorders.
Diagnostic criteria for research (F8 1.2). Geneva.
10 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1997). Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της
Συμπεριφοράς: Κλινικές περιγραφές και οδηγίες για τη διάγνωση. (ΕΠΙΨΥ και Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ
για την Έρευνα και την Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία, Μτφ.). Αθήνα: ΒΗΤΑ.
11 Mannuzza S, Klein RG, Bessler A, Malloy P, LaPadula M. (1998). Adult psychiatric status of hyperactive
boys grown up. Am J Psychiatry. 155. 493-498.
12 Barkley, R. A. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment.
(2nd ed.).New York: Guilford Press.
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Οι πρωτογενείς επιπτώσεις αυτών των δυσκολιών στη συναισθηματική
κατάσταση, στη συμπεριφορά και στο περιβάλλον ενός ατόμου με ΔΕΠ-Υ είναι
προφανείς:
• Το παιδί αποτυγχάνει συνεχώς να ακολουθήσει τους κανόνες ανάλογα με την
περίσταση και να συμμορφωθεί στις ανάλογες της ηλικίας απαιτήσεις.
• Αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οδηγίες, τις οποίες ακολουθούν πολύ εύκολα τα άλλα
παιδιά.
• Καταστρέφει οτιδήποτε, σε καταστάσεις που τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να
συνεργάζονται.
• Ωστόσο, μπορεί να είναι το παιδί που δεν το προσέχει ποτέ κανείς: που δεν θυμάστε
ούτε το όνομά του! Το παιδί που ‘ονειρεύεται συνεχώς’.
Οι δευτερογενείς επιπτώσεις οφείλονται στη στάση και στη συμπεριφορά
των άλλων. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ προκαλούν μεγάλη πίεση σ’ εκείνους με τους οποίους
συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν. Απογοητεύουν δασκάλους, γονείς και συμμαθητές.
Για το λόγο αυτό συχνά απορρίπτονται και αγνοούνται. Το παιδί βιώνει συχνά απόρριψη,
παρουσιάζει συναισθηματικά προβλήματα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και απομονώνεται.
Μπορεί να παρουσιάσει διαταραχή διαγωγής13. Η συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υ με άλλες
ψυχιατρικές και αναπτυξιακές διαταραχές είναι υψηλή14 παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 2: Συνύπαρξη ΔΕΠΥ με άλλες ψυχιατρικές και αναπτυξιακές διαταραχές
60%
45%
25%
30%
33%
50%
50%
90%
20%
60%

Εναντιωτική/Προκλητική διαταραχή
Σοβαρή Διαταραχή Διαγωγής
Αντικοινωνική/Παραπτωματική συμπεριφορά
Αγχώδεις Διαταραχές
Μείζων Κατάθλιψη
Συναισθηματικά Προβλήματα
Προβλήματα στις Κοινωνικές Δεξιότητες
Δεν αποδίδει στη σχολική εργασία
Προβλήματα Ανάγνωσης – Δυσλεξία
Προβλήματα Γραπτής Έκφρασης

Η ισορροπημένη ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων οδηγεί στην απεριόριστη ανάπτυξη των μαθητών. Ένα υπόβαθρο
συνεργασίας φαίνεται να είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση ζητημάτων μάθησης
και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μελών της σχολικής κοινωνίας. Από τις
σημαντικότερες θεωρίες επίτευξης στόχου σήμερα αποτελεί το βασικό λόγο που οι
άνθρωποι εμπλέκονται σε συμπεριφορά επίτευξης μέσω μίας δραστηριότητας15. Η θεωρία
13 Παπαγεωργίου, Β. (2005). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα. Στο: Β. Παπαγεωργίου
(Εκδ.) Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων, University Studio Press. Θεσσαλονίκη. 142-148.
14 Barkley, R. (2004). Adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: An overview of empirically
based treatments. Journal of Psychiatric Practice. 10. 39–56.
15 Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. B., Carter, R. A., & Elliot, A. J. (2000). Short-term and longterm consequences of achievement goals: Predicting interest and performance over time. Journal of Educational
Psychology. 75. 183-205.
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αυτή εφαρμόζεται απευθείας στην τάξη και αποτελεί και το βασικό ερευνητικό ερώτημα
της έρευνας αυτής. Βάσει αυτής της θεωρίας στην τάξη οι μαθητές αναπτύσσουν τον
κατάλληλο συλλογισμό εμπλοκής, κατάλληλης συμπεριφοράς, ανάθεσης στόχων και
ικανότητας μάθησης. Η κατά περίπτωση ενσωμάτωση των υποθετικών διλημμάτων στο
πρόγραμμα σπουδών ή η χρήση στρατηγικών για την πρόκληση συζήτησης μπορεί να
επιτευχθεί εφόσον προκαλούνται θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση στο μακρο-επίπεδο
του σχολείου. Οι στρατηγικές διδασκαλίας που έχουν αναπτύξει ο Kohlberg και οι
συνεργάτες του στο πλαίσιο της χρήσης υποθετικών διλημμάτων στην τάξη, ταιριάζουν
απόλυτα με την εφαρμογή τους σε μαθήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
καθιερωμένου προγράμματος σπουδών, όπως είναι τα Μαθηματικά.
Οι στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν είναι ζωτικής σημασίας και σχετίζονται
τόσο με το άτομο όσο και με την τάξη στο σύνολό της. Μέσω της θεωρίας της επίτευξης
στόχων, οι εξατομικευμένοι στόχοι συνδέονται με τον προσανατολισμό του στόχου του
μαθητή. Αυτοί οι στόχοι βασίζονται στην ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα και το
περιβάλλον του μαθητή. Ουσιαστικά, όλοι οι στόχοι, αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς
τρόπους μάθησης του σχεδίου που πλησιάζει, ενσωματώνει και αντιλαμβάνεται τα
αποτελέσματα των έργων. Επομένως οι στόχοι αποτελούν μια εξατομικευμένη διαδικασία
η οποία καλείται να οριοθετηθεί και μετατραπεί σε μετρήσιμο μέγεθος, προκειμένου να
υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των υποκειμένων της έρευνας –μαθητές με ΔΕΠΥ- και
η εξαγωγή συμπερασμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι αναφέρονται στην εστίαση στην
εκμάθηση, στην κατάκτηση ενός έργου σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει ο ίδιος ο
μαθητής ή με κριτήρια βελτίωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, κατανόησης ή βαθιάς
γνώσης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι με μαθησιακούς στόχους προτρέπονται από
το προσωπικό ενδιαφέρον και την περιέργεια να συμμετάσχουν σε ένα έργο και ο στόχος
τους είναι να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να βελτιώσουν τον
εαυτό τους. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα ενός μαθησιακού στόχου είναι η ακόλουθη
δήλωση: << Είναι σημαντικό να καταλάβω πως λύνεται ένα μαθηματικό πρόβλημα>>.
Με την ανάπτυξη της λογικο-μαθηματικής σκέψης, ο μαθητής αναπτύσσει συγκεκριμένες
δεξιότητες στη ζωή του με θετικά αποτελέσματα.
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη έρευνα, οι ψυχολογικές έννοιες που μετρώνται
από την ψυχομετρία αφορούν συνήθως κοινά χαρακτηριστικά των ατόμων (π.χ. γνώσεις,
στάσεις, προσωπικότητα) που η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι έχουν πρακτική σημασία
στην κατανόηση και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ατόμων. Είναι λογικό η
ψυχομετρία να έχει πολλές εφαρμογές και στην εκπαίδευση. Μέσα στα χρόνια έχουν
επιχειρηθεί πολλοί τρόποι ψυχομετρικής αξιολόγησης διαφόρων χαρακτηριστικών.
Στα μαθηματικά, στην Ελλάδα το πιο διαδεδομένο εργαλείο είναι το Κριτήριο
Μαθηματικής Επάρκειας, το οποίο κατασκευάστηκε το 2007, στο πλαίσιο του έργου
ΕΠΕΑΕΚ «Ψυχομετρική - ∆ιαφορική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων με Μαθησιακές
∆υσκολίες », με στόχο να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της μαθηματικής επάρκειας
παιδιών και εφήβων ηλικίας 7.06 - 15.05 χρονών. Το κριτήριο χορηγήθηκε πιλοτικά και
σταθμίστηκε την περίοδο Δεκεμβρίου 2007 - Ιουνίου 2008. Ο επίκουρος καθηγητής
Γιώργος Μπάρμπας επιμελήθηκε την δημιουργία του συγκεκριμένου εργαλείου, το
οποίο χορηγείται σήμερα ως εργαλείο διάγνωσης σε διάφορα κέντρα όπως το ΚΕΣΥ
(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) και το οποίο χρησιμοποιείται
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στη συγκεκριμένη έρευνα για το κομμάτι μέτρησης της μαθηματικής επάρκειας των
μαθητών.
Το Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας, εντοπίζει οκτώ επιμέρους ικανότητες,
οι οποίες συνθέτουν τη γενική επάρκεια ενός μαθητή, χωρίζοντάς τις σε δύο ομάδες.
Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στην ικανότητα να θέτει κανείς ερωτήματα και να δίνει
απαντήσεις μέσα στο πεδίο των μαθηματικών, να σκέφτεται με μαθηματικό τρόπο, να
θέτει και να λύνει μαθηματικά προβλήματα, να αναλύει και να κατασκευάζει μαθηματικά
μοντέλα και να αναπτύσσει τον μαθηματικό συλλογισμό. Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται
στην ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς και να διαχειρίζεται τη μαθηματική γλώσσα
και τα μαθηματικά εργαλεία, να αναπαριστά μαθηματικές οντότητες, να διαχειρίζεται
μαθηματικά σύμβολα και τύπους, να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τα μαθηματικά και
να χρησιμοποιεί τις βοήθειες και τα εργαλεία των μαθηματικών.
Στη συγκεκριμένη υπό εξέλιξη έρευνα στον τομέα της μελέτης διδακτικών
προσεγγίσεων και στρατηγικών που οδηγούν στην επίλυση προβλημάτων ζωής κρίνεται
αναγκαία η μελέτη συγκεκριμένης βασικής παραμέτρου και χρησιμοποιείται στο
ερωτηματολόγιο με την ονομασία ‘Χρήση Στρατηγικών’ της αναπληρώτριας καθηγήτριας
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
κυρίας Γωνίδα και της καθηγήτριας Σχολικής Ψυχολογίας του παιδαγωγικού τμήματος
Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κυρίας Λεονταρή. Το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα επίσημο εργαλείο ψυχομετρικής διατύπωσης, το οποίο έχει
περάσει από τη διαδικασία της στάθμισης στα ελληνικά δεδομένα. Ο ερευνητής έλαβε
την άδεια να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο εργαλείο από τις
προαναφερθείσες καθηγήτριες, προκειμένου να το εφαρμόσει σε δείγμα μαθητών γυμνασίου
με ΔΕΠΥ, γεγονός που καθιστά και την συγκεκριμένη υπό εξέλιξη έρευνα πρωτότυπη.
Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η μέτρηση της χρήσης
στρατηγικών από τους/τις μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο
αρχικά βασίστηκε σε μια σειρά άλλων εργαλείων στην αγγλική γλώσσα, όπως είναι οι
σχετικές κλίμακες από το Motivated Strategy Learning Questionnaire16, το Learning and
Study Strategies Questionnaire17 και οι σχετικές κλίμακες που χρησιμοποίησαν οι Elliot,
McGregor και Gable18 και οι Harackiewitcz, Barron, Tauer, Carter, και Elliot19. Για τη
διαμόρφωση του τελικού ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις από τα
παραπάνω ερωτηματολόγια αλλά και νέες ερωτήσεις, προηγήθηκε μια σειρά πιλοτικών
εξετάσεων. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 ερωτήσεις οι οποίες οργανώνονται
σε τρεις υποκλίμακες: (α) την υποκλίμακα που μετρά τη χρήση στρατηγικών υψηλού
επιπέδου, όπως είναι οι στρατηγικές βάθους, οι μεταγνωστικές στρατηγικές και οι
στρατηγικές αυτο-ρύθμισης, όπως για παράδειγμα -Όταν μελετώ, προσπαθώ να εξηγήσω
16 Pintrich, P. R., & Schrauben, B. (1992). Student’s motivational beliefs and their cognitive engagement in
classroom academic tasks. In D. Schunk, and J. Meece (Eds.), Student perceptions in the Classroom: Causes
and Consequences. 149-183. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
17 Weinstein, C. E., Shulte, A., & Palmer, D. R. (1987). The Learning and Study Strategy Inventory. Clearwater,
FL: H & H.
18 Elliot, A. J., McGregor H. A., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam
performance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology. 91. 549-563.
19 Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. B., Carter, R. A., & Elliot, A. J. (2000). Short-term and longterm consequences of achievement goals: Predicting interest and performance over time. Journal of Educational
Psychology. 75. 183-205.
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τις κύριες ιδέες με δικά μου λόγια, - Όταν διαβάζω Μαθηματικά, φτιάχνω σχέδια ή
διαγράμματα στα οποία συνδέω τα κύρια σημεία. - Όταν ολοκληρώσω μια άσκηση, την
ξανακοιτάζω από την αρχή για να αποφύγω τα λάθη. (β) την υποκλίμακα που μετρά τη
χρήση στρατηγικών χαμηλού επιπέδου, όπως είναι οι στρατηγικές επιφανείας, όπως Όταν μελετώ, προσπαθώ να αποστηθίσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ, - Όταν
μελετώ, διαβάζω την ύλη των Μαθηματικών πολλές φορές, έτσι ώστε να μπορώ να τη
θυμάμαι. και (γ) την υποκλίμακα που μετρά την απουσία χρήσης στρατηγικών, όπως Ενώ διαβάζω για τα Μαθηματικά, συχνά νομίζω ότι δεν ξέρω σε τι πράγμα αναφέρεται,
- Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω από πού να αρχίσω να διαβάζω.
Οι συμμετέχοντες/ουσες απαντούν στις ερωτήσεις με βάση μια 5βαθμη κλίμακα
τύπου Likert. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων /ουσών
στις ερωτήσεις κάθε υποκλίμακας.
Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας είναι σημαντικοί παράγοντες που
οφείλει ο ερευνητής να εξασφαλίσει για την έρευνα του. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
εξασφαλίζει την εγκυρότητά του, αφού η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες με ορθογώνια
περιστροφή τύπου varimax, η οποία εφαρμόστηκε στα δεδομένα, ανέδειξε την ύπαρξη
των τριών παραπάνω παραγόντων συνεκτιμώντας το κριτήριο του Kaiser (ιδιοτιμή
μεγαλύτερη της μονάδας) και το κριτήριο του Catell (γράφημα του ‘αγκώνα’, scree
plot). Οι φορτίσεις των ερωτημάτων ανά παράγοντα ήταν >.40. Η αξιοπιστία εσωτερικής
συνέπειας (δείκτης α του Cronbach) ήταν α = .82 για την υποκλίμακα που μετρά την
απουσία χρήσης στρατηγικών, α = .80 για την υποκλίμακα των στρατηγικών υψηλού
επιπέδου, και α = .62 για την υποκλίμακα των στρατηγικών χαμηλού επιπέδου.
3. Συμπεράσματα
Παρόμοιες έρευνες διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
χρησιμοποιώντας μόνο μέρος από τις 3 υποκλίμακες που αναλύθηκαν παραπάνω. Η αξία
της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, αφορά δείγμα
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκεκριμένης μαθησιακής διαταραχής – μαθητές
με ΔΕΠΥ-. Αναφέρεται ότι το δείγμα των μαθητών λαμβάνεται από την περιφέρεια Κρήτης
και αποσκοπεί στη βελτίωση των μαθησιακών στόχων των συναδέλφων εκπαιδευτικών,
και πιο συγκεκριμένα Μαθηματικών, που αντιμετωπίζουν συχνά ερωτήσεις από τους
μαθητές/μαθήτριες τους, σε σχέση με τη χρησιμότητα αυτού του αντικειμένου στην
καθημερινή τους ζωή, που φαντάζει πολλές φορές πολύπλοκο στα μάτια τους.
Η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι η εξειδικευμένη μεταγνωστική γνώση, ένα μεγάλο
ρεπερτόριο των στρατηγικών, και η υψηλού επιπέδου ρύθμιση έχουν αποδειχθεί μεταξύ
των παραγόντων που χαρακτηρίζουν την ανώτερη επίδοση μαθητών με υψηλές επιδόσεις
σε σύγκριση με αυτούς τους μαθητές που έχουν χαμηλή επίδοση20. Οι μεταγνωστικές
διεργασίες έχουν σχέση με τις κατακτήσεις κάποιου στα μαθηματικά21 και στην επίλυση
προβλημάτων22. Η έρευνα βρίσκεται σε φάση συλλογής των δεδομένων. Επομένως ο
20 Sperling, R. A., Howard, B. C., Staley, R., DuBois, N. (2004). Metacognition and self regulated learning
constructs. Educational Reseach and Evaluation. 10 (2). 117-139.
21 Mevarech, Z.R., & Kapa, E. (1996). The effects of a problem-solving based Logo environment on children’s
information processing components. British Journal of Educational Psychology. 66. 181-195.
22 Re, A.M., Lovero, F., Cornoldi, C., & Passolunghi, M.C. (2016). Difficulties of children with ADHD
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ερευνητής δεν έχει εξάγει ακόμα γενικά συμπεράσματα, γεγονός που θα συμβεί εντός
των επόμενων μηνών. Διενεργώντας τη συγκεκριμένη έρευνα και λαμβάνοντας υπόψιν
τις 3 υποκλίμακες που αναλύθηκαν παραπάνω σε συνάρτηση με τη μαθηματική επάρκεια
αναμένεται να εξάγουμε θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Η παιδαγωγική προσέγγιση
άλλωστε κάθε μαθηματικού είναι να μπορεί να συνδέσει τις γνώσεις που αποκτούν τα
παιδιά μέσα στη τάξη του με τις ανάγκες που θα συναντήσουν αργότερα στη ζωή.
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Έλλειψη Στρατηγικών
Α1-1. Όταν έχω διαγώνισμα στα Μαθηματικά, δυσκολεύομαι να μελετήσω με τρόπο που
να με βοηθήσει να μάθω καλά αυτά που πρέπει να μάθω.
Α1-2. Ενώ διαβάζω για τα Μαθηματικά, συχνά νομίζω ότι δεν ξέρω σε τι πράγμα
αναφέρεται.
Α1-3. Μου είναι πολύ δύσκολο να μελετήσω μεθοδικά, έτσι ώστε να μπορέσω να
κατανοήσω το κείμενο που διαβάζω.
Α1-4. Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω από πού να αρχίσω να διαβάζω.
Α1-5. Πολύ δύσκολα μπορώ να καταλάβω ποια είναι κύρια σημεία σε κάτι που διαβάζω.
Α1-6. Μου είναι δύσκολο να οργανώσω αποτελεσματικά το χρόνο της μελέτης μου.
Α1-7. Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω πώς να μελετώ σωστά.
Α1-8. Όταν μελετώ για τα Μαθηματικά, παραλείπω τα δύσκολα σημεία.
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A2. Στρατηγικές Βάθους & Αυτο-ρύθμισης
Στρατηγικές Βάθους & Αυτο-ρύθμισης
Α2-1. Όταν διαβάζω κάτι, υπογραμμίζω τις κύριες ιδέες.
Α2-2. Όταν συναντώ μια νέα πληροφορία, σκέφτομαι αν ήδη ξέρω κάτι σχετικό με
αυτή.
Α2-3. Όταν το μάθημα των Μαθηματικών που διαβάζω είναι μεγάλο, το χωρίζω σε
ενότητες.
Α2-4. Όταν μελετώ, προσπαθώ να εξηγήσω τις κύριες ιδέες με δικά μου λόγια.
Α2-5. Όταν διαβάζω Μαθηματικά, φτιάχνω σχέδια ή διαγράμματα στα οποία συνδέω τα
κύρια σημεία.
Α2-6. Λύνω αρκετές ασκήσεις στο σπίτι, παρόμοιες με αυτές που κάνουμε στην τάξη.
Α2-7. Για να μάθω κάτι, προσπαθώ πρώτα να καταλάβω το νόημά του.
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Α2-8. Πριν ξεκινήσω να διαβάζω Μαθηματικά, σκέφτομαι τι θα πρέπει να κάνω
προκειμένου να το μάθω καλύτερα.
Α2-9. Πριν απαντήσω μια ερώτηση, προσπαθώ να σιγουρευτώ ότι έχω καταλάβει τι μου
ζητά η ερώτηση αυτή.
Α2-10. Όταν ολοκληρώσω μια άσκηση, την ξανακοιτάζω από την αρχή για να αποφύγω
τα λάθη.
Α2-11. Όταν έχω να λύσω μια άσκηση ή να κατανοήσω ένα κείμενο, προσπαθώ να
θυμηθώ κάποιες παλαιότερες πληροφορίες που μπορεί να έχουν σχέση μ’ αυτά, επειδή
αυτό με βοηθά.
Α2-12. Πριν από ένα διαγώνισμα, οργανώνω το χρόνο μου σε σχέση με την ύλη που έχω
να διαβάσω, προκειμένου να τα πάω καλά.
Α2-13. Όταν έχω να λύσω μια άσκηση, το πρώτο πράγμα που προσπαθώ να κάνω είναι
να καταλάβω καλά τι μου ζητά αυτή η άσκηση.
Α2-14. Κάθε φορά που απαντώ μια ερώτηση σε ένα διαγώνισμα, στο τέλος την
ξαναδιαβάζω, για να βεβαιωθώ ότι έδωσα την απάντηση που ζητούσε η ερώτηση.
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A3. Στρατηγικές Επιφανείας
Στρατηγικές Επιφανείας
Α3-1. Όταν μελετώ Μαθηματικά, προσπαθώ να εντοπίσω τις κυριότερες ιδέες και τις
μαθαίνω απ’ έξω.
Α3-2. Όταν μελετώ, προσπαθώ να αποστηθίσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ.
Α3-3. Προσπαθώ να αποστηθίσω οτιδήποτε νομίζω ότι θα με ρωτήσουν στις εξετάσεις.
Α3-4. Όταν μελετώ, διαβάζω την ύλη των Μαθηματικών πολλές φορές, έτσι ώστε να
μπορώ να τη θυμάμαι.
Α3-5. Όταν έχω διαγώνισμα, προσπαθώ να τα μάθω όλα απ’ έξω.
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Η Εξέλιξη της Αγωγής Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο
Κουρεμένου Μαρία

Περίληψη
Τα προβλήματα υγείας αποτελούν βασική μέριμνα για ολόκληρη την κοινωνία. Τα
σύγχρονα κράτη και οι διάφορες οργανώσεις αναλαμβάνουν δράσεις για την προστασία
και την προαγωγή υγείας. Το Υπουργείο Παιδείας θίγει ως ένα βαθμό ζητήματα Προαγωγής
Υγείας με την καθιέρωση και επίτευξη προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα
οποία σχετίζονται με την Αγωγή Υγείας. Στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται η εξέλιξη
της Αγωγής Υγείας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει των εγκύκλιων του
Υπουργείου Παιδείας που έχουν αναρτηθεί, καθώς και από τις πληροφορίες που δόθηκαν
από τον υπεύθυνο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Αφορμή για την περαιτέρω μελέτη του ζητήματος αποτέλεσε το γεγονός
ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναλυθεί και στη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία δε δίνονται
επαρκή στοιχεία. Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα ως
προς τη διεξαγωγή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κατάσταση, αλλά και οι αλλαγές που
έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη δημιουργία ερωτημάτων ως
προς την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Λέξεις κλειδί: Υπουργείο Παιδείας, Σχολικές Δραστηριότητες, Αγωγή Υγείας, Δημοτικό
Σχολείο
The Evolution of Health Education in Primary School
Abstract
Health problems constitute a major concern for the whole of society. Contemporary states
and different organizations take serious action in the protection and promotion of health.
The Ministry of Education attends to issues on Health Promotion to a certain degree, by
establishing and conducting school activities and programs, which are related to Health
Education. The paper at hand illustrates the development of Heath Education within the
Greek educational system, based on posted circulars by the Ministry of Education as
well as information given by those in charge of Health Education Programs. The urge to
further elaborate on the issue in question, stems from the fact that there is still a lot to be
analyzed, as the bibliography directly related to it is deemed insufficient. The purpose
of this paper is to provide information on what is prevalent as to the conduct of Health
Education Programs, including the changes which have been made over the last years.
It is of great importance to raise the proper questions as far as the effectiveness of such
programs is concerned.
Keywords: Ministry of Education, School Activities, Health Education, Primary School
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1. Εισαγωγή
Ζούμε σε μία εποχή όπου η γνώση για την υγεία, τις ασθένειες και τις θεραπευτικές
προσεγγίσεις βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, ο τομέας της πρόληψης, παρόλο
που γίνονται προσπάθειες για την προαγωγή του, φαίνεται να «νοσεί», τουλάχιστον
στα δεδομένα της Ελληνικής πραγματικότητας. Η Αγωγή Υγείας είναι μια εκπαιδευτική
διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες
ευκαιρίες μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν
ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που
επηρεάζουν την υγεία τους.1 Η ανάπτυξή της, κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ένα νέο τρόπο ζωής. Στην εργασία αυτή επιχειρείται
η παρουσίαση των προτεινόμενων, από το Υπουργείο Παιδείας, προγραμμάτων
Σχολικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα αυτών που σχετίζονται με την Αγωγή
Υγείας. Επιπρόσθετα, αναφέρονται η εξέλιξη της Αγωγής Υγείας τα τελευταία έτη, οι
δυνατότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, η συνεργασία Δημοτικού
Σχολείου με διάφορους φορείς, καθώς και οι αλλαγές που έχουν προκύψει.
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Αγωγής Υγείας στο σχολείο
2.1. Διάκριση και αποσαφήνιση εννοιών
Η υγεία, σύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(W.H.O.), είναι «η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας
και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».2 Αγωγή είναι η εσκεμμένη ενέργεια
των ενηλίκων προς τα αναπτυσσόμενα άτομα με σκοπό να αναπτύξουν τη σωματική,
πνευματική, κοινωνική, ηθική και αισθητική όψη της προσωπικότητάς τους ώστε να
ενταχθούν αρμονικά στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.3 Η Αγωγή Υγείας αποτελεί ένα
σύνολο μορφωτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή σε
κοινότητες αναφορικά με την πρόληψη της ασθένειας ή της βλάβης και με την προαγωγή
θετικής υγείας.4
2.2. Η Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο
Το 1992, για πρώτη φορά, στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο δίνεται η δυνατότητα
πραγματοποίησης Σχολικών Δραστηριοτήτων. Τα προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται παράλληλα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε
τάξης σε ώρες που καθορίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου, όσον
αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών. Για τα
προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα
ή 4 ανά δεκαπενθήμερο κατά τάξη ή τμήμα. Τα αντικείμενα δραστηριοτήτων αφορούν:
1 Σώκου, Κ. (1999). “Οδηγός Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας”, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
2 ANDERSON, R. (1984). Health Promotion: An Overview in European Monographs in Health Education.
Research 6, Scottish Health Education Group, Edinburg.
3 Πλούταρχος. Περί Παίδων Αγωγής.
4 Αθανασίου, Κ. (1995). Τι είναι η Αγωγή Υγείας. Λέσχη των εκπαιδευτικών, τευχ. 9, σ. 16.
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Πολιτιστικά θέματα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας. Ειδικότερα για
την Αγωγή Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει θεματικές που σχετίζονται με τη
διατροφή, πρώτες βοήθειες, κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ, καθαριότητα, πρόληψη
ατυχημάτων- κυκλοφοριακή αγωγή, ατυχήματα κατά την άθληση και γενικά στους
χώρους του σχολείου.5
Η διαδικασία που ενδείκνυται για την ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων
έχει ως εξής: κατά την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους ο Διευθυντής του σχολείου
ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους
ενημερώνουν τους μαθητές, συζητούν και αποφασίζουν μαζί το εάν θα πραγματοποιήσουν
κάποιο πρόγραμμα και συγκεκριμένα ποια θεματική. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ή οι
εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στο Σύλλογο Διδασκόντων το θέμα και τον στόχο ώστε να
εγκριθεί. Παράλληλα, αποστέλλεται αντίγραφο των προγραμμάτων στον προϊστάμενο
της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για
την προώθησή του στην επιτροπή για την τελική έγκριση.Η επιτροπή της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από: έναν Σχολικό Σύμβουλο, έναν Διευθυντή
Σχολείου, έναν υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό ή δημόσιο
υπάλληλο που εργάζεται στη Διεύθυνση καθώς και από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του πολυπληθέστερου σχολείου. Η οικονομική στήριξη αυτών
των δραστηριοτήτων μπορεί να προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων, έσοδα της μαθητικής κοινότητας ή και από διάφορους φορείς
και χορηγούς.6
Αναφορικά με το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το Υπουργείο
Παιδείας προτείνει την εφαρμογή συγκεκριμένων σταδίων τα οποία παρουσιάζονται
παρακάτω. Πρώτα από όλα αποφασίζεται η υλοποίηση προγράμματος και στη συνέχεια
επιλέγεται το θέμα. Σχεδιάζονται δραστηριότητες, επισκέψεις και συνεργασίες με
άλλους φορείς, ύστερα από Παιδαγωγική Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Έπειτα, τα στοιχεία του προγράμματος υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
και, παράλληλα, κατατίθεται σχέδιο του προγράμματος στο αντίστοιχο γραφείο Αγωγής
Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Πολιτιστικών Θεμάτων ανάλογα με το υπό
μελέτη αντικείμενο. Ακολούθως, πραγματοποιούνται δραστηριότητες και δράσεις, ενώ
προαιρετικά η εν λόγω εργασία δημοσιοποιείται. Το τελικό στάδιο σχετίζεται με την
αποστολή της συνοπτικής αποτίμησης της υλοποίησης του προγράμματος.6
Τα επόμενα χρόνια δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές. Η Αγωγή Υγείας
γίνεται με διάχυση σε διάφορα μαθήματα, όμως το 2005 εντάσσεται στο Δημοτικό
Σχολείο η Ευέλικτη Ζώνη, η οποία επιχειρεί να ενσωματώσει καινοτόμα, προαιρετικά
προγράμματα όπως αυτά της Αγωγής Υγείας τα οποία μέχρι πρόσφατα συνιστούσαν
μεμονωμένες και αποσπασματικές ενέργειες ορισμένων εκπαιδευτικών. Από το 2005 και
έπειτα τα προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται είτε στο πλαίσιο
της Ευέλικτης Ζώνης (στις ώρες της), είτε με διάχυση στα μαθήματα του ωρολογίου
προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου για κάθε τάξη αντίστοιχα. Τα θέματα που
προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως ενδεικτικές εφαρμογές για την εφαρμογή της
5 ΦΕΚ 629/23.10.1992, τευχ. Β΄.
6 ΦΕΚ 629/23.10.1992, τευχ. Β΄.
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Ευέλικτης Ζώνης αφορούν κυρίως θεματικές Αγωγής Υγείας, κυκλοφοριακή αγωγή,
θέματα αγωγής του καταναλωτή, κ.λπ.7
Το 2011 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνεργάζεται με
τα Κέντρα Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ για την εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος αυτής της
συνεργασίας είναι η πρόληψη και προαγωγή της υγείας του μαθητικού πληθυσμού.
Τα Κέντρα Πρόληψης εποπτεύονται επιστημονικά από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. δια του
Υπουργείου Υγείας και έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στα Δημοτικά Σχολεία για
την πραγματοποίηση δράσεων, που συνδέονται με την Αγωγή Υγείας, τις ώρες και στο
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την
υλοποίηση προγραμμάτων με βασικούς ή συναφής θεματικούς άξονες όπως «Ψυχική
Υγεία - Διαπροσωπικές σχέσεις» και «Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών».
Επιπρόσθετα συνεργάζονται με τα Κέντρα Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ της περιοχής τους,
δια μέσω των υπεύθυνων Αγωγής Υγείας ή και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
(Σ.Σ.Ν.).
Από την πλευρά τους τα Κέντρα Πρόληψης Ο.ΚΑ.ΝΑ ενημερώνουν εγγράφως
τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, Σ.Σ.Ν. και τους Διευθυντές όλων των Σχολικών Μονάδων
της περιοχής τους, για τις δυνατότητες που έχουν ώστε να αναπτύξουν δραστηριότητες
και δράσεις σχετικές με τους προαναφερόμενους άξονες. Μέσω των υπεύθυνων
Αγωγής Υγείας και Σ.Σ.Ν., οι διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων διεξάγουν κοινές
συναντήσεις με τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τα παραπάνω στελέχη
στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ένα πρόγραμμα.
Ως βοηθητικό υλικό χρησιμοποιείται το «Στηρίζομαι στα πόδια μου»7 του Ο.ΚΑ.ΝΑ.,
το «Ψυχική Υγεία - Διαπροσωπικές σχέσεις»7 του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο υλικό εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επιπρόσθετα,
το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέμβαση σε γονείς και κηδεμόνες με την παράλληλη
στήριξη και συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης. Τέλος, η συνεργασία
και το πρόγραμμα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, όπου ο Διευθυντής
Εκπαίδευσης το κοινοποιεί με τη σειρά του στους υπεύθυνους στο Υπουργείο Παιδείας
με σκοπό να αξιολογηθεί.8
Μετά το 2012 υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάρχουν μόνο στις
διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Αναλυτικότερα στην Αττική υπάρχουν
7 διευθύνσεις, στη Θεσσαλονίκη 2 και στην Πάτρα 1, όπου υφίστανται υπεύθυνοι Αγωγής
Υγείας, Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών θεμάτων χωριστά. Στις υπόλοιπες Διευθύνσεις,
πλην των παραπάνω περιοχών, τοποθετείται ένας υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων,
κατόπιν επιλογής και απόσπασης.9 Το σχολικό έτος 2015- 2016 υπογράφεται ξανά
μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και Ο.ΚΑ.ΝΑ. με στόχο αυτήν τη φορά
την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας, καθώς και του εκφοβισμού μεταξύ
των μαθητών στο σχολείο.10 Από το 2016 και έπειτα, η Ευέλικτη Ζώνη στο Δημοτικό
7 ΦΕΚ 1280/13.09.2005, τευχ. Β΄.
8 ΦΕΚ 434/17.03.2011, τευχ Β΄.
9 ΦΕΚ 2314/10.08.2012, τευχ Β΄.
10 ΟΚΑΝΑ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο ΟΚΑΝΑ με το Υπουργείο Παιδείας με αντικείμενο την
πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο https://
www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/769-mnimoniookanaipepthbullying (προσπελάστηκε
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σχολείο περιορίζεται για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄. Ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα Αγωγής
Υγείας σε αυτές τις τάξεις πραγματοποιούνται διάχυτα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.1111 Για
παράδειγμα ένα πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καπνίσματος γίνεται στην αντίστοιχη
ενότητα του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών για το αναπνευστικό σύστημα.
3. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Έχοντας μελετήσει και προσεγγίσει το ζήτημα της εξέλιξης της Αγωγής Υγείας στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεραίνουμε ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά μία σχολική
δραστηριότητα αλλά πρόκειται για μία εφαρμογή με καίρια κοινωνική χρηστικότητα. Το
Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να το αναγνωρίζει, όμως, παρόλα αυτά δείχνει παράλληλα
ότι την υποβαθμίζει. Περιορίζοντας την Ευέλικτη Ζώνη για τις μεγαλύτερες τάξεις του
Δημοτικού είναι πλέον δύσκολο να θιχτούν ζητήματα εφηβείας, σχολικού και ηλεκτρονικού
εκφοβισμού, μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και γενικότερα ζητήματα που
έχουν σχέση με την προεφηβεία - εφηβεία των μαθητών. Επιπλέον, η μορφή της Αγωγής
Υγείας στο σημερινό ελληνικό σχολείο δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά της.
Αυτό οφείλεται στην έλλειψη συντονισμού και ομοιομορφίας που παρατηρείται κατά την
εφαρμογή των προγραμμάτων της.
Κλείνοντας, μία ξεκάθαρη πολιτική της κυβέρνησης η οποία θα απαιτεί
τη συνεργασία υπουργείων Υγείας και Παιδείας θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη
λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της Αγωγής Υγείας στο σχολείο. Σημαντικό
είναι, ακόμη, να προκληθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για ενεργό συμμετοχή.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς
και την παροχή κινήτρων. Τέλος το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται στο ωρολόγιο
πρόγραμμα ως ξεχωριστό μάθημα, υποβαθμίζει ενδεχομένως την αξία της Αγωγής Υγείας
παρόλο που αποτελεί, αν όχι το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα
όπου οι γνώσεις, οι αξίες και οι πεποιθήσεις γύρω από το θέμα ακολουθούν το άτομο εφ
όρου ζωής.
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Σωστή Στάση Σώματος - Στάση Ζωής. Μια Βιωματική Προσέγγιση στη
Λειτουργικότητα του Ανθρώπινου Σώματος. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
Νταλαχάνη Καλλιρρόη

Περίληψη
Κατά το σχολικό έτος 2016-17, πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου το
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο «Σωστή στάση σώματος - Στάση ζωής».
Βασικό άξονα του προγράμματος αποτέλεσε η αναγνώριση της σωστής στάσης
του σώματος, ως δείκτης σωματικής και ψυχικής υγείας κατά την εφηβεία.
Η εκτεταμένη χρήση συσκευών νέας τεχνολογίας, η έλλειψη άσκησης και
σωστής διατροφής, ο σχολικός εκφοβισμός και η φυσιολογικά ασταθής συναισθηματική
κατάσταση έχουν αναγνωρισθεί ως παράγοντες που περιορίζουν σημαντικά τη
λειτουργικότητα του εφηβικού σώματος.
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο, το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων, η εφαρμογή και η αποτίμηση του προγράμματος.
Λέξεις - Κλειδιά: Στάση σώματος, υγεία, λειτουργικότητα, άσκηση, εφηβεία,
συνήθειες.
Correct Posture as a Life Attitude. An Experiential Approach to the Functionality of
Human Body. Healthcare Project
Abstract
A Healthcare Project entitled Correct Posture as a Life Attitude was held during the school
year 2016-17, at the 3rd Gymnasium of Maroussi.
The main axis of the program was the recognition of proper body posture as an
indicator of physical and mental health during adolescence.
Extended daily use of new technology devices, lack of exercise and proper
nutrition, school bullying and the potential unstable emotional state, have been recognized
as factors that significantly reduce the functionality of the teenage body.
This paper presents the theoretical framework, the program of activities, the
implementation and the evaluation of the program.
Key words: Body posture, health, functionality, exercise, adolescence, habits.
1. Εισαγωγή
Σε μία εποχή που η κυριαρχία της εικόνας έχει αποπροσανατολίσει το μέσο άνθρωπο από
το τι είναι όμορφο και λειτουργικό σώμα, η άμεση σύνδεση της άσκησης με την υγεία
και την ποιότητα ζωής επαναπροσδιορίζει την αξία της στην καθημερινότητα. Σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «Η Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής,
νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.» (Νέα
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Υόρκη, 19-22 Ιουνίου 1946)
Η αξιοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί
να αποτελέσει μια ουσιαστική παρέμβαση στις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών
τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την άσκηση, ιδιαίτερα μετά τη συνεχιζόμενη
μείωση των διδακτικών ωρων Φυσικής Αγωγής.
Η υγεία, σωματική και ψυχική, αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη μάθηση και
δύναται να διαφοροποιήσει τα αποτελέσματα της διδασκαλίας1. Συνεπώς, αναδεικνύεται
έντονα η ανάγκη για μία ολιστική/διαθεματική προσέγγιση της Φυσικής Αγωγής η οποία
προϋποθέτει και τη δημιουργία ρηγμάτων στην αυστηρή δόμηση του σχολικού χρόνου,
όπως και στην αυστηρή μόνωση των διδακτικών αντικειμένων.
Η σωστή στάση σώματος έχει επιστημονικά αποδειχθεί ώς η ναυαρχίδα
της λειτουργικότητας του ανθρώπινου σώματος και φαίνεται ότι σχετίζεται με την
αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα του ατόμου234567. Η ελλειψη άσκησης, ο καθηστικός
τρόπος ζωής καθώς και η αλογιστη χρήση κινητου και υπολογιστή επηρεάζουν την
ολότητα της υγείας του ατόμου και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του8.
Η δεθνής κοινότητα έφιστά την προσοχή των πολιτικά ιθυνόντων, της
κοινότητας δημόσιας υγείας και της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα της άσκησης
και υγείας. Ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγειας καθιερώνει καμπάνιες για την προώθηση
της άσκησης (Move FoR health, 2002)9. Oι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ10 για τη
σωματική άσκηση αναφέρουν πως οι νέοι σχολικής ηλικίας πρέπει να συμμετέχουν σε
μέτρια ή εντατική καθημερινή σωματική άσκηση 60 λεπτών ή μεγαλύτερης διάρκειας σε
διάφορες μορφές.
Πιο πρόσφατα (2013) το ευρωπαικό συμβούλιο σε συνεδρίασή του εξέδωσε
συστάσεις σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας
σε όλους τους τομείς11. Σύμφωνα με αυτές η σωματική άσκηση αποτελεί προϋπόθεση
για υγιή τρόπο διαβίωσης και υγιές εργατικό δυναμικό, συμβάλλει στην επίτευξη των
1 Χαραλάμπους, Π., Κλεισιάρης, Χ. (2008), Η συνεισφορά της αγωγής υγείας στην ψυχική υγεία: Μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση. e_Περιοδικό Επιστήμη και Τεχνολογία, τομ.3(2), σελ. 19-32.
2 Nielsen, K. Sarah. (2017), Posture and Social Problem Solving, Self-Esteem, and Optimism. International
Journal of Psychological Studies, V.9. pp.4-44.
3 Negar, K. et al. (2011), Relationship of self-esteem with forward head posture and round shoulders. Procedia,
Social and Behavioral Sciences, V. 15, pp. 3698-3702.
4 Bailey M, et al. (1997), Good posture projects confidence, self-esteem. Business Press, V.38(14) 10712186.
5 Brinol, P. et al. (2009), Body posture effects on self-evaluation: A self-validation approach. European Journal
of Social Psychology, 39 (2009), pp. 1053-1064.
6 Dekel, Y. et al. (1996), An exploatory study on the relationship between postural deformities and body-image
and self-esteem in adolescents: The mediating role of physical activity. Sport psychology, 2 (27) pp. 183-196.
7 Samadi, H. et al. (2008), Investigating the relationship between the degree of kyphosis and psychological factors
in male students of Tehran University. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, 10 (37) (2008),
pp. 55-61.
8 Kleinsmith, A. et al. (2006), Cross-cultural differences in recognizing affect from body posture. Interacting
with Computers, 18 (6) pp. 1371-1389.
9 ΟΟΣΑ, (2016), «What makes a school a learning organization? A guide for policy makers, school leaders
and teachers». Στο: https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf.
10 Europa.eu, (2008), Στο: http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physicalactivity-guidelines-2008_el.pdf .
11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης, (2013), C 354/1 Στο: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:EL:PDF.
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βασικών στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», κυρίως όσον αφορά
την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την υγεία. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει
αναγνωρισθεί ως βασικός παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας και ασθενειών.
Οσων αφορά στην Ελληνική εκπαίδευση ανάμεσα στους ειδικούς σκοπούς του
αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το Γυμνάσιο12 συμπεριλαμβανονται η προαγωγή
της υγεία και ευεξίας καθως και η συνειδητοποίηση της αναγκης για δια βίου άσκηση.
Ειδικότερα θέματα όπως ‘Ασκηση και Υγεία’ και ‘Δια βίου άσκηση’ προτείνονται ως
διαθεματικές εργασίες για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου.
Στο παραπάνω πλαίσιο, κατατέθηκε πρόταση για ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
στο 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, για τους μαθητές της
Γ’ταξης. Μετά την έγκριση, πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις 2 διδακτικών ωρών
κάθε εβδομάδα και μία εκδήλωση ανοιχτή σε μαθητές και γονείς στο τέλος της σχολικού
έτους.
Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο του
προγράμματος, οι διδακτικές προσεγγίσεις που σχεδιάστηκαν σε συνδυασμό με τα
εργαλεία των ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος, η αποτίμηση των μαθητών και της
καθηγήτριας.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
«Η μάθηση είναι ο πλέον καθοριστικός πάραγοντας της ανθρώπινης εξέλιξης και ο τρόπος
που τα άτομα μαθαίνουν μορφοποιεί το μονοπάτι της ατομικής τους ανάπτυξης»13
Το παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αντλεί τις βασικές
του αρχές από τις θεωρίες της βιωματικής/εμπειρικής και συνεργατικής μάθησης. Η
ανάγκη συνδυασμού θεωριών μάθησης προήλθε από την ποικιλία των καταστάσεων
μάθησης που χαρακτηρίζουν τη συγχρονη διδασκαλία14
Η θεωρία της εμπειρικής / βιωματικής μάθησης (experiential learning)
παρουσιάστηκε το 1984 από τoν David Kolb και αποτελεί μια εξέλιξη της εργασίας όλων
των μελετητών (Dewey, Lewin και Piaget) που τοποθέτησαν την εμπειρία στο κέντρο
της μαθησιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Kolb15 «η μάθηση είναι μια διαδικασία
κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας» και
συνεπώς αποτελεί έναν αέναο κύκλο πράξης / αναστοχασμού και εμπειρίας / θεωρίας16.
Σύμφωνα με τον Vince17 περιλαμβάνει έξι χαρακτηριστικά. 1. Ως διαδικασία δεν
προσδιορίζεται από το αποτέλεσμα. 2. Είναι μια συνεχής διαδικασία που βασίζεται
στην εμπειρία. 3. Απαιτεί την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των αντίθετων τρόπων
προσαρμογής στον κόσμο. 4. Είναι μια ολιστική (holistic) διαδικασία. 5. Προϋποθέτει
12 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003), ΔΕΠΠΣ Φυσικής Αγωγής (ΦΕΚ τευχος Β αρ.φυλλου 304/13/03/03). Σε:
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=3 .
13 Kolb, D. A. (2005), The Kolb learning style inventory – version 3.1. Boston: Hay Resources Direct, p.4.
14 Φλουρής Γ. (2003), Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας και η διαδικασία της Μάθησης. Αθήνα, Γρηγόρης.
15 Kolb, D. A. (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, p.41.
16 Kolb, D. A. (2005), The Kolb learning style inventory – version 3.1. Boston: Hay Resources Direct, p.4.
17 Vince, R. (1998), Behind and Beyond Kolb’s learning cycle. Journal of Management Education, V.22 (3),
pp. 304–319.
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την αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος. 6. Τέλος η μάθηση, ως
διαδικασία, δημιουργεί γνώση.
Ο κύκλος μάθησης στην βιωματική μάθηση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την
οποία άτομα, ομάδες και οργανισμοί προσέχουν και καταλαβαίνουν τις εμπειρίες τους και
κατά συνέπεια, τροποποιούν τη συμπεριφορά τους με βάση αυτές18 Η εμπειρία, συμφωνα
με τον Χαραλαμποπουλο 19, είναι ένα δυναμικό σύνολο εντυπώσεων, αντιλήψεων,
διανοημάτων, συναισθημάτων και δεξιοτήτων. Είναι κάθε τι που απολαμβάνουμε, κάθε
τι από το οποίο υποφέρουμε, κάθε τι που ζούμε με τη συμμετοχή των αισθήσεων, των
συναισθημάτων και των άλλων πνευματικών και σωματικών λειτουργιών.
Η εφαρμογή των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στηρίζεται, κατεξοχήν, στην
ενεργητική / βιωματική μάθηση και έχει σκοπό την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς
των μαθητών /-τριών ενισχύοντας ταυτόχρονα την υπευθυνότητα, την επικοινωνία, την
αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, την προσωπικότητα και την ικανότητα του μαθητή
για την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής20.
Σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους των προγραμμάτων υγείας, βρίσκεται
και η συνεργατική μάθηση η οποία διευκολύνει τη συνεργασία, την αύξηση της
αυτοεκτίμησης,την ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και
καλλιέργειας φιλικού κλίματος που ενθαρρύνει τη μάθηση. Επιπρόσθετα, ενισχύει
τους μαθητες που διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους και δίνει επιπλέον κίνητρα
μάθησης, καθώς οι έφηβοι αισθάνονται την ανάγκη να σχηματίζουν μικρές ομάδες
με κοινούς στόχους (παιχνίδι, διασκέδαση) και αντλούν μεγάλη συναισθηματική
ικανοποίηση από αυτήν τη συνύπαρξη21. Η ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης,
συμφωνα με τον Ματσαγγούρα22 (1997), ήρθε ως επιτακτική ανάγκη να καλύψει το
σχολείο το, προερχόμενο απο την οικογένεια, έλλειμμα κοινωνικοποίησης των τελευταίων
δεκαετιών. Η συνεργατική μάθηση και οι ομαδοσυνεργατικές πρακτικές ενισχύουν τόσο
τις εμπειρίες μάθησης όσο και τα αποτελέσματά τους. Κάθε όραμα για μετασχηματισμό
τού σχολείου σε εκπαιδευτικό οργανισμό οφείλει να επικεντρώνεται στην πολυεπίπεδη
συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού23.
Ένας άλλος παράγοντας για τον οποιο η συνεργατική μάθηση προσφέρει
καλύτερη κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας στους μαθητές ειναι η διαπίστωση
ότι όταν κάποιος μεταφέρει τη γνώση του αποκτά καλύτερη αντίληψη σχετικά με το
αντικείμενο24 .
Σ’ αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία οικοδόμησης
18 Kolb, D. A. (2005), The Kolb learning style inventory – version 3.1. Boston: Hay Resources Direct, p.7.
19 Χαραλάμπους, Ν. (2001), Τι είναι συνεργατική μάθηση. Τα συστατικά στοιχεία της συνεργατικής μάθησης.
Τρόποι αλληλεξάρτησης. Συνεργατική Παιδεία, τομ.1, σ.σ. 3-13.
20 Στούππα – Μουρτζίνη, Μ. (2007), Αγωγή Υγείας. Βασικές αρχές-Σχεδιασμόςπρογραμμάτων. Εγχειρίδιο
για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηw, ΟΕΔΒ, σελ.10.
21 Σγουροπούλου, Κ., Κουτουμάνος, Α., (2001), “Η Επικοινωνία Μέσω Υπολογιστή για την Υποστήριξη
των Κοινοτήτων Μάθησης”. Εισήγηση στο 1o συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο:
http://www.eap.gr/news/EXAGGELIASYNEDRIOU/synedrio/html/sect6/6.htm.
22 Ματσαγγούρας Η. (1997), Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη. Αθήνα:
Gutenberg.
23 ΟΟΣΑ, (2016). «What makes a school a learning organization? A guide for policy makers, school leaders
and teachers». Στο: https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf.
24 Sharan,Y. et Sharan, S. (1990), Group Investigation Expands Learning. Educational Leadership, p.20.
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της γνώσης μέσω συνεργατικής διαδικασίας είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός,
βοηθητικός και συντονιστικός25 26 .
Κατά τη διδακτική διαδικασία του προγράμματος που παρουσιάζεται, ο
εκπαιδευτικός υποβοηθούσε το έργο των ομάδων, συντόνισε τη διαδικασία της μάθησης,
παρενέβαινε όπου έκρινε απαραίτητο για να τονίσει, να διορθώσει, να εστιάσει και να
συνοψίσει, όσα παρουσιάζονταν από τις ομάδες.
Όσων αφορά τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών επιδιώχθηκε να δημιουργηθούν
ποικίλοι σχηματισμοί ομάδων, ώστε στο τέλος κάθε μαθητής να έχει συνεργαστεί με τους
περισσότερους συμμαθητές του.
3. Περιγραφή σκοπών και στόχων του προγράμματος
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται
στους στόχους του σχεδιασμου του συγκεκριμένου προγράμματος Αγωγής Υγείας. Η
χρήση των ΤΠΕ έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση
με το σώμα τους, γνωρίζοντάς το μέσα από συγχρονα εργαλεία πληροφόρησης και
διάχυσης της γνώσης.
Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε πρώτιστα η αναγνώριση της καλής
μυοσκελετικής υγείας ως δείκτης ποιότητας ζωής και σε δεύτερο επίπεδο, η συμβολή της
άσκησης στη διατήρηση της υγείας.
Οι διαστάσεις του θέματος που προσεγγίστηκαν ειναι :
1. Γνωριμία με το σώμα και την κίνησή του
2. Η σημασία της σωστής στάσης σώματος
3. Αξιολόγηση –αναγνώριση μυοσκελετικών προβλημάτων
4. Καθημερινές συνήθειες και μυσκελετικά προβλήματα-εκτεταμένη χρήση κινητού και
υπολογιστή
5. Θετικά και αρνητικά συναισθήματα – Στάση σώματος
6. Πρακτικές για ένα υγιές και λειτουργικό σώμα
Πριν τη δημιουργία και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, καταγράφηκαν από
τον εκπαιδευτικό οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος στο γνωστικό, ψυχοκοινωνικό
και στο συναισθηματικό επίπεδο. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:
1. Να εξερευνήσουν οι μαθητές την έννοια «υγεία» και τη συμβολή της σωστής στάσης
σώματος σε αυτή.
2. Να κατανοήσουν την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συμπεριφορών
σε ένα υγιές σώμα.
3. Να αναγνωρίσουν τη σημασία της άσκησης στην προαγωγή της υγείας.
4. Να κατανοήσουν την επίδραση των συναισθημάτων τους στη σωματική τους υγεία.
5. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους
6. Να κατανοήσουν την έννοια της λειτουργικότητας και του κινητικού ελέγχου του
ανθρώπινου σώματος.
7. Να αναπτύξουν υγιείς στάσεις & συμπεριφορές, σχετικά με τη σωματική τους υγεία.
25 Παυλίδου, Μ. (2013), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Μια προσέγγιση με άξονα τον γραμματισμό και τον
σχολικό λόγο. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη.
26 Στούππα – Μουρτζίνη, Μ. (2007), Αγωγή Υγείας. Βασικές αρχές - Σχεδιασμόςπρογραμμάτων. Εγχειρίδιο
για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, ΟΕΔΒ, σελ.60.
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8. Να ανάπτυξουν κριτική σκέψη για τα αποτελέσματα του σημερινού τρόπου ζωής
9. Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης
10. Να γνωρίσουν τρόπους συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας έγκυρων
πληροφορίων.
4. Δραστηριότητες
Με γνώμονα τη βιωματική προσέγγιση, επιλέχθηκαν δραστηριότητες στις οποίες
καθοδηγούμενοι οι μαθητές ανακαλύπτουν τις αρχές στήριξης και κίνησης του ανθρώπινου
σώματος. Η διδασκαλία γίνεται περισσότερο αποτελεσματική όταν εκμεταλλεύεται και
καλλιεργεί τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές ικανότητες των μαθητών27. Σε αυτό τον άξονα
σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται παρακάτω . Χρησιμοποιήθηκε το
λογισμικό Muscle Premium, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν τρισδιάστατη εικόνα
του μυοσκελετικού συστήματος. Επίσης, επισκέφτηκαν και διερεύνησαν ιστοσελίδες,
αξιολόγησαν και αξιοποίησαν ψηφιακές πληροφορίες. Με στόχο τη βιωματική
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων επιλέχθηκαν επίσης εύχρηστα εργαλεία που ανέδειξαν
τη δημιουργικότητα των μαθητών, όπως το Animaker για τη δημιουργία ενός video για
την ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου, το GoogleDocs για τη δημιουργία και
επεξεργασία του ερωτηματολογίου και, τέλος, το Power point για την παρουσίαση της
τελικής εκδήλωσης και της πρόσκλησης.
1. H Λειτουργικότητα στο φυσικό περιβάλλον και στο ανθρώπινο σώμα: Με αφορμή
εικόνες από τη φύση αλλά και videos από ανθρώπους στην καθημερινότητα τους,
οι μαθητες, μέσα απο καταιγισμό ιδεών, διαμορφώνουν την άποψη τους για το τι
είναι λειτουργικό αφενός στη φύση αφετέρου στον ίδιο τους τον εαυτό. Η επιλογή
των εικόνων έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της άσκησης, να αποδομήσει
τα σύγχρονα πρότυπα του αδύνατου αλλα αδύναμου σώματος και να προβληματίσει
για την επίδραση αρκετών καθημερινών συνηθειών στην υγεία του μυοσκελετικού
συστήματος.
2. Πατάω στα πόδια μου: Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές
έβρεξαν τα πόδια τους με χρωματιστό νερό και πάτησαν προσεκτικά πάνω σ΄ ένα
λευκό χαρτί. Στη συνέχεια, συνέκριναν τις διαφορές του αποτυπώματος του αριστερού
ποδιού τους με αυτό του δεξιού τους καθώς και με τα αποτυπώματα των συμμαθητών
τους. Πού μπορεί να οφείλονται οι διαφορές; Πλευρίωση, ισορροπημένη μυϊκή
αναπτυξη, μύες μοχλοί, συναγωνιστές – ανταγωνιστές, σημασία της άσκησης στα
παραπάνω. Στη συνέχεια εκτελέσαν ασκήσεις ισορροπίας όπου επιβεβαίωσαν τα
παραπάνω.
3. Ισορροπίες-Ανισορροπίες: Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγαρια και μετα από την
καθοδηγηση του εκπαιδευτικού εκτελούν 4 ασκησεις. Καθισμα με αναταση χεριών,
διαγώνια έκταση άκρων από τετραπλή στήριξη (bird-dog), Στροφή κορμού, Άρση
κάτω άκρου και επαναφορά.28 Σε φύλλο εργασίας καταγράφουν τις εμφανείς
27 Σγουροπούλου, Κ., Κουτουμάνος, Α., (2001), Η Επικοινωνία Μέσω Υπολογιστή για την Υποστήριξη των
Κοινοτήτων Μάθηση. Εισήγηση στο 1o συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο:http://
www.eap.gr/news/EXAGGELIASYNEDRIOU/synedrio/html/sect6/6.htm.
28 Gray, C. (2010). Movement Functional Movement Systems: Screening, Assessment and Corrective
Strategies. On Target Publications, ISBN: 978-1-931046-72-5
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ανισσοροπίες δύναμης και φωτογραφίζουν τους συμμαθητές τους. Συζήτηση για τα
όσα καταγράφησαν. Εργασία για την επόμενη φορά: Μύες του κορμού.
4. Μυοσκελετικό σύστημα κορμού - Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης: Οι μαθητές
παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το λογισμικό Muscle
Premium παρατηρούν και αναγνωρίζουν σε τριδιάστατη απεικόνηση τους μυς του
κορμού και των άκρων.
5. Ο σημερινός τρόπος ζωής και η στάση σώματος: καθιστική ζωή, ελλειψη ασκησης,
χρήση κινητου και υπολογιστη, τραυματισμοί, οφθαλμολογικά προβλήματα, οι νέοι
όροι στην ορθοπεδική. Γιατι είναι απαραίτητη η ενδυναμωση του πυρηνα του σώματος;
Τι προσφέρει η άσκηση; Πρόγραμματα ασκήσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
6. Διατροφή και μυοσκελετικό σύστημα: ΔΜΣ, διατροφικές συνήθειες που επιβαρύνουν
το μυοσκελετικό σύστημα. Βασικες αρχές διατροφής. Οστεοπόρωση.
7. Στάση σώματος και συναίσθημα: Οι μαθητες καταγράφουν στον πίνακα συναισθήματα.
Στη συνέχεια προσπαθουν να περιγράψουν ενα από αυτα χρησιμοποιώντας το σώμα
τους και οι συμμαθητές τους προσπαθούν να εντοπίσουν το συναίσθημα. Πως
αλλάζει η στάση του σώματος ανάλογα με το συναίσθημα; Παρατήρηση της σκιάς
του σώματος σε διάφορες θέσεις. Τι πληροφορίες δίνουμε στους γύρω μας με τον
τρόπο που στεκόμαστε; Προβολή εικόνων και συζήτηση.
8. Μελέτη γνώσεων στάσεων και απόψεών - ερευνητικά ερωτήματα: Τι θέλουν να
μάθουν για τις συνηθειες και τα προβληματα που αντιμετωπίζουν οι συμμαθητες
τους. Εργασία σε μικρες ομάδες. Ορισμος των ερευνητικων ερωτημάτων απο το
συνολο των μαθητων29.
9. Διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης στο σχολικό περιβάλλον- Δημιουργία video για
την ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου με τη χρήση Animaker.
10. Δημιουργία ερωτηματολογίου: μέσω της εφαρμογής Google docs. Οι ομαδες εργασιας
προτείνουν ερωτήσεις. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου, πιλοτική εφαρμογή σε έντυπη
μορφή σε 5 μαθητές και διορθώσεις. Τελική μορφή
11. Επεξεργασία αποτελεσμάτων μέσα από την εφαρμογή. Συζητηση και περαιτέρω
συσχετισμοί των αποτελεσμάτων.
12. Εθελοντική συμμετοχή σε δράση του συλλόγου «Πεταλούδα»
13. Προετοιμασία εκδήλωσης: Δημιουργία αφίσας – Πρόσκληση - παρουσίαση
προγράμματος σε PowerPoint
14. Εκδήλωση
15. Αξιολόγηση - αποτίμηση προγράμματος.
5. Αποτίμηση
Το πρόγραμμα αποτιμήθηκε ως πολύ θετικό εγχείρημα και από τους εμπλεκόμενους
μαθητές, που θεώρησαν ότι συνέβαλε στην ατομική τους ανάπτυξη.
Όσον αφορά στους μαθητές, θεωρούμε ότι η συμμετοχη τους στο Πρόγραμμα
Αγωγής υγείας ενθάρρυνε την ενεργό εμπλοκή τους, καλλιέργησε δεξιότητες και
στρατηγικές μεταγνωστικού χαρακτήρα καθώς και δεξιότητες συνεργασίας.

29 Στούππα –Μουρτζίνη, Μ. (2007). Αγωγή Υγείας. Βασικές αρχές - Σχεδιασμόςπρογραμμάτων. Εγχειρίδιο
για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, ΟΕΔΒ. σελ.60.
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Με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας ακολουθούσε αποτίμηση −
αξιολόγηση που έδινε έμφαση σε ποιοτικές περιγραφές. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από
το σύνολο των μαθητών που συμμετειχαν με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου.
Από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
μαθητών εκτίμησε ότι το πρόγραμμα και το τελικό αποτέλεσμα ήταν «Μάλλον Θετικό».
Οι μαθητές θεώρησαν ότι οι δραστηριοτήτες συνέβαλαν στην κατανόηση της εννοιας της
λειτουργικότητας, αλλά και στην κατανόηση της σημασίας της σωστης στάσης σώματος
και της άσκησης στην καλή υγεία. Τέλος, οι μαθητές εκτίμησαν ότι η εργασία σε ομάδες
που εναλλασονταν συνέβαλε στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των
μαθητων. Οι μαθητές εκτίμησαν ως πολύ θετική τη χρήση ψηφιακών εργαλίων για την
υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν στους στους μαθητές
του σχολειου, αν και στερούνται επιστημονικότητας έδωσαν τροφή για σκέψη σε
μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Το 10% των μαθητών δεν ακολουθεί καμία φυσική
δραστηριότητα μέσα στην εβδομάδα. Το 38% των μαθητών δήλωσε πως αισθάνεται πόνο
στην καθημερινότητά του, με την πλειοψηφία να τον εντοπίζει στην πλάτη, τον αυχένα
και τη μέση. Το 40% όσων δηλώνουν ότι πονάνε αγνοούν τον πόνο και δεν κάνουν κάτι
γι αυτό. Πιστεύουν δε ότι οφείλετε σε κούραση, αγχος και κακές συνήθειες.
Από την πλευρά της εκπαιδευτικού ο αναστοχασμός και η παρατήρηση οδήγησαν
στη βελτίωση και εξέλιξη διδακτικών στρατηγικών και δεξιοτήτων. Καταγράφησαν τα
σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή αλλαγής.
Όπως προκύπτει από την αποτίμηση των μαθητών και της καθηγήτριας το όλο
εγχείρημα υπήρξε επιτυχές. Η συνεργατική διάθεση και η πολύ καλή επικοινωνία των
μαθητων συνέβαλαν στην επιτυχή του ολοκλήρωση. Τέλος, η εμπλοκή των μαθητών σε
ομαδικές εργασίες, τους βοήθησε να βελτιώσουν ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας,
επίδειξης ανεκτικότητας, κατανόησης διαφορετικών απόψεων καθώς και την ικανότητα
διαπραγμάτευσης.
Ενδεχόμενες βελτιώσεις στον σχεδιασμό του προγράμματος ΑγωγήςΥγείας, στον
τεχνολογικό εξοπλισμό είναι θεμιτές. Η θετική στάση και συνεργασία της εκπαιδευτικής
κοινότητας απέναντι στην συμβολη της άσκησης στην υγεία των μαθητών, στην
αναδιάρθρωση του ΩΠ και του σχολικού χρόνου θα ήταν ουσιαστικές.
6. Αντί επιλόγου
Η διάθεση περισσότερων ωρών, στον καθηγητή Φυσικής αγωγής, στο ωρολόγιο
πρόγραμμα για τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών του αντικειμένων συνεισφέρει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών τοσο στην εφηβική οσο και στην ενήλικη
ζωή τους. Άλλωστε μία τέτοια πρακτική συνιστά και μία προσπάθεια αλλαγής και
ανανέωσης της σχολικής πραγματικότητας καθώς μπορεί να αποτελέσει μία τομή στην
παραδοσιακή διδασκαλία
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Επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών: μια ερευνητική προσέγγιση σε
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας του
Νομού Ηλείας
Παναγιωτακοπούλου Αρχοντία-Μυρτώ

Περίληψη
Θέμα της μελέτης είναι η διερεύνηση των αιτιών του επαγγελματικού άγχους των
εκπαιδευτικών της Π.Ε. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ακολουθήθηκε η ποσοτική
μέθοδος και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με απόλυτα συγκεκριμένη δειγματοληψία
ύστερα από τη συμπλήρωση ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου σε φόρμα της Google
Forms από 50 εκπαιδευτικούς της Π.Ε. του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας. Η στατιστική ανάλυση
των δεδομένων έγινε στο Excel. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι συγχωνεύσεις/
καταργήσεις και οι εκπαιδευτικές συνθήκες των σχολικών μονάδων, όσο η ικανοποίηση
ή μη της επαγγελματικής ανάπτυξης και η έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης
αγχώνουν πολύ τους εκπαιδευτικούς του δείγματος.
Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματικό άγχος, επαγγελματική ανάπτυξη, εργασιακό κλίμα
Professional teacher anxiety: a research approach to teachers in the Municipality of
Ancient Olympia in the Prefecture of Ilia
Summary
The subject of the study is to investigate the causes of professional stress to teachers
of the municipality of Ancient Olympia. The quantitative method was followed and the
data were gathered through a very specific sampling process after the completion of an
improvised questionnaire in Google Forms format by 50 teachers of Ancient Olympia.
Statistical analysis of the data was carried out in Excel. The results showed that merging
abolition, the educational conditions of the school units, the satisfaction of professional
development and the lack of career prospects were all stress factors for the teachers of
the sample.
Keywords: Professional stress, professional development, work climate
1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια το επαγγελματικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
πηγές άγχους και γι’ αυτό πραγματοποιούνται αρκετές εμπειρικές έρευνες πάνω σ’ αυτό
το πεδίο1. Όπως αναφέρουμε αναλυτικότερα παρακάτω, ως επαγγελματικό άγχος των
εκπαιδευτικών ορίζεται ένα σύνολο δυσάρεστων και αρνητικών συναισθημάτων2. Τα
1 Stander, M. & Rothmann, S. (2008). The Relationship Between Leadership, Job Satisfaction and
Organisational Commitment. SA Journal of Human Resource Management, 7 (3), 7-13
2 Kyriacou, C. & Sutcliffe, J. (1977). Teacher stress: a review. Educational review, 29(4), 299-306
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αρνητικά αυτά συναισθήματα είναι αποτέλεσμα της διατάραξης ανάμεσα στο εξωτερικό
και στο εσωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού που εμφανίζονται όταν οι διαθέσιμοι
πόροι δεν είναι αρκετοί για να ικανοποιηθούν οι προσωπικοί του στόχοι καθώς και τα
αιτήματα που πηγάζουν από το εργασιακό του περιβάλλον3. Τα αιτήματα του εργασιακού
περιβάλλοντος που υποβάλλονται στον εκπαιδευτικό αποτελούν απειλή τόσο για την
αυτοεκτίμησή του όσο και για την ευημερία του4.
Για τους παραπάνω λόγους επιλέξαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο η εκπαιδευτική
πολιτική και το εργασιακό περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Ν. Ηλείας επηρεάζει το επαγγελματικό
του άγχος. Αναλυτικότερα, η έρευνά επικεντρώνεται: 1) στην εκπαιδευτική πολιτική
που ακολουθείται από τις τελευταίες κυβερνήσεις στην Ελλάδα5 και 2) στο εργασιακό
περιβάλλον που κυριαρχεί στην Π.Ε.
Η παρούσα έρευνα είναι σημαντική για δύο βασικούς λόγους: α) έχει πολύ
ενδιαφέρον η διερεύνηση του βαθμού επιρροής της εκπαιδευτικής πολιτικής και του
εργασιακού περιβάλλοντος ενός εκπαιδευτικού της Π.Ε. του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας στο
επαγγελματικό του άγχος, και β) θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο της εκπαιδευτικής
πολιτικής για να αναθεωρήσει αποφάσεις της και να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον
των εκπαιδευτικών ώστε να μην είναι στρεσογόνο. Παράλληλα είναι και πρωτότυπη γιατί
δεν έχει ξαναγίνει παρόμοια έρευνα στο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας σ’ αυτό το θέμα.
Στην παρούσα μελέτη, αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο (θεωρία,
αποσαφήνιση όρων, κριτική θεώρηση, σκοπός έρευνας, ερευνητικές υποθέσεις).
Ακολούθως, επικεντρωνόμαστε στη Μεθοδολογία (δείγμα, ερευνητικό εργαλείο,
μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων) και παρουσίαση των
αποτελεσμάτων.
2. Θεωρία
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και στα υποκεφάλαιά του γίνεται ανασκόπηση των βασικών
θεωριών και της ευρύτερης υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς
και κριτική και αξιολογικός σχολιασμός τους σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο. Το θεωρητικό
μέρος κλείνει με δύο υποκεφάλαια, το προτελευταίο με τη διατύπωση του σκοπού της
έρευνας και το τελευταίο με τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων της.
2.1. Αποσαφήνιση όρων
Οι όροι που κρίναμε απαραίτητο να διασαφηνιστούν είναι:
2.1.1. Άγχος
Στην παρούσα εργασία αναφερόμενοι στο άγχος εννοούμε το επαγγελματικό άγχος που
3 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2005, Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο
άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα, 3-4.
4 Kyriacou, C. & Sutcliffe, J. (1978), A model of teacher stress. Educational Studies, 4, 2-4.
5 Νόμος 440/18-03-2011, ΦΕΚ 29984/Δ4/2011 και Πολυνομοσχέδιο 4512/2018, άρθρο 246
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βιώνουν οι Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως επαγγελματικό άγχος
των εκπαιδευτικών ορίζεται ένα σύνολο δυσάρεστων και αρνητικών συναισθημάτων
(όπως θυμός, στενοχώρια, κατάθλιψη κ.α.) που ενδέχεται να βιώνει ο εκπαιδευτικός
εξαιτίας διαφόρων παραμέτρων του επαγγέλματός του και το αισθάνεται ως απειλή
απέναντι στην αυτοεκτίμηση και την ευτυχία του6. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα
μοτίβο συναισθηματικών, γνωστικών, συμπεριφορικών και φυσιολογικών αντιδράσεων
σε δυσμενείς και επιζήμιες πτυχές του περιεχομένου της εργασίας, της οργάνωσης
της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και αποτελεί μία κατάσταση που
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ταραχής και αγωνίας7.
2.1.2. Συνθήκες εργασίας
Ως Συνθήκες Εργασίας ορίζουμε την επαγγελματική κατάσταση του εκπαιδευτικού στις
δομές που εργάζεται8. Ο λειτουργικός ορισμός της μεταβλητής αυτής είναι οι κτιριακές
και υλικοτεχνικές υποδομές καθώς και οι διοικητικές και εκπαιδευτικές συνθήκες των
σχολικών μονάδων της Π.Ε. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
2.1.3. Ανάπτυξη
Εστιάζουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη και συγκεκριμένα, δηλώνεται ως η δυναμική
διαδικασία που εκτείνεται σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του επαγγέλματος, δηλαδή από
την προετοιμασία και τον διορισμό έως την αποπεράτωση και τη συνταξιοδότησή του9.
Εκφράζει την προσωπική ανάπτυξη ενός προσώπου στον επαγγελματικό του ρόλο10. Στην
εργασία μας ορίσαμε αυτή τη μεταβλητή ως τις προσδοκίες που έχει ο εκπαιδευτικός της
Π.Ε. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για την επαγγελματική του εξέλιξη.
2.1.4. Εργασιακό κλίμα
Ως Εργασιακό Κλίμα ορίζεται η αντίληψη επίσημων και ανεπίσημων οργανωσιακών
πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών11. Στην περίπτωσή μας όμως, εστιάζουμε στο
επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων και της συνεργασίας με τους συναδέλφους και
τους προϊσταμένους τους των εκπαιδευτικών της ΠΈ. του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας.
2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις
Η διάσταση του θέματος «επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών» που μελετάμε αφορά
6 Kyriacou, C. & Sutcliffe, J. (1977). Teacher stress: a review. Educational review, 29(4), 299-306
7 Διαμαντοπούλου, Α. (2002). Παρέμβαση κατά την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την επίσημη έναρξη της
πρώτης πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την καταπολέμηση του άγχους που οφείλεται στην εργασία. Στρασβούργο,
Γαλλία.
8 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα.
9 Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and
Practice, 8(3), 381-391.
10 Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher Professional Development: An international Review of the Literature.
Parist UNESKO - International Institute for Educational Planning.
11 Reichers, A. E., Schneider, B. (1990). Climate and culture: An evolution of constructs. In B. Schneider
(Ed.), Organizational climate and culture (pp. 5-39). San Francisco: Jossey-Bass.
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τα αίτιά του στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αίτια του επαγγελματικού
άγχους των εκπαιδευτικών διακρίνονται: α) στα ατομικά χαρακτηριστικά (ηλικία,
κοινωνικό-οικονομική θέση, εκπαιδευτικά προσόντα κ.α.), β) στο εργασιακό περιβάλλον
(ακατάλληλες εργασιακές συνθήκες, προβλήματα που προκύπτουν από τη συμπεριφορά
των μαθητών, έλλειψη υποστήριξης από τους αρμόδιους φορείς κ.α.) και γ) την
εκπαιδευτική πολιτική (νομοσχέδια, εγκύκλιοι κ.α.). Μία σημαντική πηγή επαγγελματικού
άγχους είναι οι εσωγενείς παράγοντες στη δουλειά που έχουν να κάνουν με τη φύση της
εργασίας όπως το εργασιακό περιβάλλον12. Παράλληλα, ένας σημαντικός παράγοντας
που προκαλεί άγχος στους εκπαιδευτικούς είναι οι αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική
και η ανάγκη συμμόρφωσης στις υπουργικές διατάξεις13.
Στη βιβλιογραφία ως κυριότερες πηγές άγχους με ποσοστό πάνω από 70%
αναφέρονται: ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η έλλειψη κονδυλίων, η οργανωτική και
διοικητική δομή του σχολείου, το επίπεδο των μαθητών, ο χαμηλός μισθός, η έλλειψη
σεβασμού, η έλλειψη ευκαιριών για επιμόρφωση κλπ.14. Μια δεκαετία μετά, εντοπίστηκαν
οι ακόλουθη στρεσογόνοι παράγοντες: τον εργασιακό φόρτο, τον αυξημένο αριθμό
ευθυνών, τον μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τάξη, την κακή συμπεριφορά των μαθητών,
την κακή σχέση με τη διεύθυνση, την έλλειψη οικονομικών πόρων κλπ15. Ενώ σε άλλη
έρευνα16 καταγράφηκαν επιπλέον οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό, η έλλειψη κινήτρων,
η αδιαφορία των μαθητών, η κακή σχέση με τους γονείς, οι χαμηλές αμοιβές κ.α.
2.3. Κριτική θεώρηση
Τα τελευταία χρόνια το επαγγελματικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
πηγές άγχους και γι’ αυτό πραγματοποιούνται αρκετές εμπειρικές έρευνες πάνω σ’
αυτό το πεδίο17. Αυτές αφορούν κυρίως τη διερεύνηση του εργασιακού άγχους και της
επαγγελματικής κατάστασης του εκπαιδευτικού. Το ζήτημα της σχέσης του επαγγελματικού
άγχους-εκπαιδευτικής πολιτικής τέθηκε εκτενώς μόνο σε μία έρευνα. Οι περισσότερες
έρευνας εστίασαν στο ότι το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών οφείλεται: στον
υπερβολικό φόρτο εργασίας, στην έλλειψη κονδυλίων, στην οργανωτική και διοικητική
δομή του σχολείου, στο επίπεδο των μαθητών, στο χαμηλό μισθό, στην έλλειψη σεβασμού
και στην έλλειψη ευκαιριών για επιμόρφωση18. Άλλοι, προσανατολισμένοι στα ατομικά
χαρακτηριστικά κατέληξαν ότι το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζεται
από τους παράγοντες: φύλο, τομέας εργασίας, τύπος σχολείου, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας
και προσόντα του εκπαιδευτικού, αλλά από την οικογενειακή κατάσταση και τη διαχείριση
12 Cooper G. & Edwards P.E. (1988). Research in stress, coping and health Theoretical and methodological
issues, Psychological Medecine 18, σ.18
13 Λεοντάρη Α., Κυρίδης Α. & Γιαλαμάς Β. (1997). Το στρες των εκπαιδευτικών, Ψυχολογικά θέματα, 7 (2-3),
σ. 149
14 Κάντας Α. (2009). Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
15 European Trade Union Committee for Education (E.T.U.C.E.) (2008). Report on the E.T.U.C.E. survey on
teacher’s work-related stress (http://etuce.homestead.com).
16 European Agency for Safety and Health at Work (2008). E-fact 31: Prevention of work-related stress in the
education sector (https://osha.europa.eu).
17 Stander, M. & Rothmann, S. (2008). The Relationship Between Leadership, Job Satisfaction and
Organisational Commitment. SA Journal of Human Resource Management, 7 (3), 7-13.
18 Κάντας Α. (2009). Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
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του χρόνου19.
Ενώ κάποιες άλλες αποκεντρώθηκαν στις συνέπειές του, οδηγούμενοι στο
συμπέρασμα ότι το άγχος επιδρά αρνητικά όχι μόνο στο επίπεδο της παραγωγικότητας
και της ποιότητας της εργασίας αλλά προκαλεί και πολλά προβλήματα στην υγεία
του ανθρώπου20. Παράλληλα, τόνισαν ότι το επαγγελματικό άγχος επηρεάζει την
αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού στη δουλειά του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με
τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατέληξαν ότι
έχει επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον του σχολείου όσο και στο κοινωνικό σύνολο.
Αναφορικά με τη μεθοδολογία, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων
η πλειοψηφία των ερευνητών πραγματοποίησαν ποσοτική έρευνα. Το ερευνητικό
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στις προγενέστερες έρευνες ήταν το ερωτηματολόγιο.
Κάποιοι ερευνητές χρησιμοποίησαν κάποιο έτοιμο21, ενώ οι περισσότεροι αυτοσχέδιο.
Τα αυτοσχέδια ερωτηματολόγια είχαν ερωτήσεις της διαβαθμισμένης κλίμακας έως
πέντε απαντήσεων που συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτικούς της προσχολικής και
δημοτικής εκπαίδευσης22. Το δείγμα των ερευνών που χρησιμοποιήθηκε ποικίλει.
Ξεκινά από 95 ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών στο Η.Β.23 και καταλήγει στους 799
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων σε δύο δήμους
του Κοσσυφοπεδίου24.
2.4. Συναφείς έρευνες που προηγήθηκαν
Μελετώντας προγενέστερες έρευνας αντιληφθήκαμε πως ανάμεσα στα πιο αγχογόνα
επαγγέλματα είναι εκείνα των κοινωνικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα των
εκπαιδευτικών25. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλότερο άγχος συγκριτικά με άλλες
επαγγελματικές ομάδες και με το γενικό πληθυσμό της χώρας26. Κύριος λόγος άγχους των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στο Χονγκ Κονγκ είναι η αστάθεια σταδιοδρομίας
εξαιτίας των περικοπών σχολικών τάξεων και του πλεονάσματος εκπαιδευτικών27. Στην
19 Παπαδόπουλος, Ι. & Σταμόπουλος, Κ. (2013). Δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικιών και
εκπαιδευτικό άγχος, Παιδαγωγικός λόγος, Τετράμηνη Έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού, Τόμος ΙΘ΄,
Τεύχος 2, Αθήνα
20 Cox, T. & Ferguson, E. (1994). Measurement of the subjective work environment. Work & Stress, 8 (2),
98-109.
21 Teacher Stress Inventory, TSI: Παπαδόπουλος, Ι. & Σταμόπουλος, Κ. (2013). Δημογραφικά χαρακτηριστικά
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικό άγχος, Παιδαγωγικός λόγος, Τετράμηνη Έκδοση Παιδαγωγικού
Προβληματισμού, Τόμος ΙΘ΄, Τεύχος 2, Αθήνα
22 Shkλmbi F., Melonashi E. & Fanaj N. (2015). Workplace Stress Among Teachers in Kosovo, SAGE Open
October-December 2015: 1–8, DOI: 10.1177/2158244015614610, Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007).
Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα.
23 Jepson E. & Forrest S. (2006). Reproduction in any form (including the internet) is prohibited without prior
permission from the Society, The British Psychological Society, Τόμος 76, Τεύχος 1, σ. 183-197.
24 Shkλmbi F., Melonashi E. & Fanaj N. (2015). Workplace Stress Among Teachers in Kosovo, SAGE Open
October-December 2015: 1–8, DOI: 10.1177/2158244015614610
25 Κάντας Α. (2009). Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
26 Λεοντάρη Α., Κυρίδης Α. & Γιαλαμάς Β. (2000). Το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, σ. 139-161
27 Chan, A.H.S., Chen, K. & Chong, E.Y.L. (2010). Work Stress of Teachers from Primary and Secondary
Schools in Hong Kong, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists
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Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης οι πολιτικές ηγεσίες προχωρούν σε υποβάθμιση
της οργανικότητας των σχολικών μονάδων, κατάργηση ολιγοθέσιων σχολείων και
συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων28.
Παράλληλα ως παράγοντας εργασιακού άγχους παρουσιάστηκε εκτενώς η
επαγγελματική κατάσταση του εκπαιδευτικού όπως οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική
υποδομή, η έλλειψη αναγνώρισης του έργου, το χαμηλό επίπεδο αμοιβής κ.α.29.
Επιπλέον, άλλοι ερευνητές30 ανέδειξαν το φόρτο εργασίας ως έναν παράγοντα άγχους
που ανήκει στις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, στην έρευνα στο Κοσσυφοπέδιο31 οι
εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία πιστεύουν ότι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο
μισθό και μικρότερο διδακτικό ωράριο. Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, να επανεξετάσουμε
τους παραπάνω παράγοντες άγχους συνδυάζοντάς τους με το Νομικό Πλαίσιο της χώρας32
σε μία έρευνα με διαφορετική πληθυσμιακή ομάδα.
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας άλλοι παράγοντες επαγγελματικού άγχους που
αναδείχτηκαν είναι: η έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης33, το εργασιακό
κλίμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς34, η κακή ποιότητα
σχέσεων με συναδέλφους στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση35. Παράλληλα, δύο άλλοι
βασικοί παράγοντες φαίνεται ότι οι επιδιώξεις των εκπαιδευτικών36 και οι προσδοκίες
τους που απορρέουν από τα χρόνια εμπειρίας δεν φάνηκε να ικανοποιούνται επαρκώς κι
αυτό λειτουργούσε αγχωτικά γι’ αυτούς37.
2.5. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός, λοιπόν, της έρευνάς μας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η εκπαιδευτική πολιτική
και το εργασιακό περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
, IMECS 2010, Hong Kong: 17-19 March.
28 Νόμος 440/18-03-2011, ΦΕΚ 29984/Δ4/2011 και Πολυνομοσχέδιο 4512/2018, άρθρο 246).
29 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα.
30 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα, και Chan, A.H.S.,
Chen, K. & Chong, E.Y.L. (2010). Work Stress of Teachers from Primary and Secondary Schools in Hong Kong,
Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists , IMECS 2010, Hong
Kong: 17-19 March.
31 Shkλmbi F., Melonashi E. & Fanaj N. (2015). Workplace Stress Among Teachers in Kosovo, SAGE Open
October-December 2015: 1–8, DOI: 10.1177/2158244015614610.
32 Νόμος 440/18-03-2011, ΦΕΚ 29984/Δ4/2011 και Πολυνομοσχέδιο 4512/2018, άρθρο 246.
33 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα.
34 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα.
35 Chan, A.H.S., Chen, K. & Chong, E.Y.L. (2010). Work Stress of Teachers from Primary and Secondary
Schools in Hong Kong, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists
, IMECS 2010, Hong Kong: 17-19 March. και Troman, 2000 στους Shkλmbi F., Melonashi E. & Fanaj N.
(2015). Workplace Stress Among Teachers in Kosovo, SAGE Open October-December 2015: 1–8, DOI: 10.11
77/2158244015614610.
36 Jepson E. & Forrest S. (2006). Reproduction in any form (including the internet) is prohibited without prior
permission from the Society, The British Psychological Society, Τόμος 76, Τεύχος 1, σ. 183-197.
37 Shkλmbi F., Melonashi E. & Fanaj N. (2015). Workplace Stress Among Teachers in Kosovo, SAGE Open
October-December 2015: 1–8, DOI: 10.1177/2158244015614610.
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Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Ν. Ηλείας επηρεάζει το επαγγελματικό του άγχος.
2.6. Ερευνητικά ερωτήματα
Ύστερα από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση καταλήξαμε στα ακόλουθα
ερευνητικά ερωτήματα:
1. Κατά πόσο η νέα θέσπιση των κριτηρίων για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις
των σχολικών μονάδων επηρεάζουν το άγχος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης;
2. Κατά πόσο οι συνθήκες εργασίας των σχολικών μονάδων επηρεάζουν το άγχος των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
3. Κατά πόσο η ικανοποίηση ή μη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης επηρεάζει το
άγχος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
4. Κατά πόσο το εργασιακό κλίμα των σχολικών μονάδων επηρεάζει το άγχος των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
3. Μεθοδολογία
Παρακάτω παρουσιάζονται το δείγμα, το ερευνητικό εργαλείο, η μέθοδος συλλογής
και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων και τέλος, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της
ερευνητικής διαδικασίας και του ερευνητικού εργαλείου.
3.1. Το δείγμα
Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 60 εκπαιδευτικούς (Νηπιαγωγούς, Δασκάλους
και Ειδικότητες) της Π.Ε. του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας. Το δείγμα που συγκεντρώθηκε
αποτελείται από 50 εκπαιδευτικούς (25 μόνιμους και 25 αναπληρωτές) και αντιστοιχεί
στο 83,3% του πληθυσμού. Θεωρούμε ότι λόγω του ποσοστού, το δείγμα επαρκεί για να
απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, όμως δεν είναι αντιπροσωπευτικό και γενικεύσιμό
για όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. της Ελλάδας εξαιτίας του μικρού μεγέθους του.
Η δειγματοληψία ήταν βολική γιατί εκμεταλλευτήκαμε το επαγγελματικό μας δίκτυο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην έρευνα συμμετείχαν 11 Νηπιαγωγοί και 39
εκπαιδευτικοί Δημοτικού. Αναλυτικότερα, το 78% ήταν γυναίκες και το 22% άνδρες. Το
μεγαλύτερο ποσοστό (76%) αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς ηλικίας 31-45 χρονών και
γι’ αυτό το 46% έχει μέχρι 10 χρόνια και το υπόλοιπο 46% μέχρι 25 χρόνια προϋπηρεσία.
Τέλος, το 44% έχει μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το 40% πτυχίο Πανεπιστημίου.
3.2. Ερευνητικό εργαλείο
Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, είναι αυτοσχέδιο και αποτελείται από
ερωτήσεις της πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Το Α΄ Μέρος καταγράφει τις απόψεις των
ερωτηθέντων σχετικά με τις εξαρτημένες μεταβλητές του άγχους που αναζητούμε και
στο Β΄ Μέρος (ερωτήσεις:47-52) περιλαμβάνει προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία
του δείγματος.
Σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα, η εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας
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είναι οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. που βιώνουν το «επαγγελματικό άγχος» και οι ανεξάρτητες
μεταβλητές στις οποίες θα δόθηκαν και οι ορισμοί είναι: η νέα θέσπιση των κριτηρίων
για τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων, οι συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση ή μη
της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και το εργασιακό κλίμα στις σχολικές
μονάδες της Π.Ε. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
3.3. Μέθοδος συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων
Η έρευνα αναφέρεται στα Δημόσια Σχολεία της Π.Ε. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Πραγματοποιήθηκε από τις 06/03 έως 01/04/2018. Ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος
συλλογής δεδομένων γιατί συμβαδίζει με το θεωρητικό πλαίσιο. Η ποσοτική έρευνα
περιέχει ποσοτικά δεδομένα που κατά τον Δημητρόπουλο38 έχουν αριθμητική μορφή που
μας εξυπηρετεί στην ανάλυση και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, την
επιλέξαμε γιατί, έχοντας συγκεκριμένα ερωτήματα, επιζητούμε: α) έναν αμερόληπτο και
αντικειμενικό τρόπο διεξαγωγής της έρευνας με τις τυποποιημένες και καθορισμένες
δομές του ερωτηματολογίου 39, και β) έναν ποσοτικό τρόπο μέτρησης της συσχέτισης
του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών που διερευνάμε με τις ανεξάρτητες
μεταβλητές που αναφέρθηκαν με παράλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων μέσω της
σύγκρισης με προηγούμενες έρευνες40.
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο στο Google Forms και δόθηκαν στο δείγμα πληροφορίες για τον
σκοπό της έρευνας και το περιεχόμενο του ερευνητικού εργαλείου έτσι ώστε να:
α) διασφαλίσουμε την εθελοντική συμμμετοχή τους, β) καταλάβουν ότι θα τους
μεταχειριστούμε με ηθικό τρόπο και γ) απαντήσουν με ειλικρίνεια προστατευόμενοι
από την ανωνυμία τους41. Παράλληλα, ζητήθηκε να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο
εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην οριστικοποίηση της
κωδικοποίησής τους, στην κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων και στην ανάλυση των
δεδομένων χρησιμοποιώντας τα Υπολογιστικά Φύλλα του Excel.
3.4. Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερευνητικής διαδικασίας και μετρήσεων
Δεδομένου ότι είναι μία αρχική έρευνα υπάρχουν επιφυλάξεις για το κομμάτι της
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της ερευνητικής διαδικασίας Ωστόσο, ζητήθηκε στους
συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εκτός σχολικού περιβάλλοντος
ώστε να είναι ανεπηρέαστοι από αυτό και να μην υπάρχει διάχυση πληροφοριών.
Το ερευνητικό εργαλείο δόθηκε πολλές φορές σε εκπαιδευτικούς, διορθώθηκαν
ασάφειες και παραλήψεις και έγινε προσαρμογή του στον πληθυσμό. Η κάθε ερώτησή
του αξιολογήθηκε για την καταλληλότητά της ως προς: 1) το περιεχόμενο, 2) τη λεκτική
38 Δημητρόπουλος, Ε,Γ. (2001): Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας. Προς ένα Συστημικό
Δυναμικό Μοντέλο Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας (3η εκδ.), εκδ. Ελλην, Αθήνα, σ. 41.
39 Creswell J. (2015). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και
ποιοτικής έρευνας (Επιμέλεια Χ. Τζορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων, σ. 13, 66.
40 Creswell J. (2015). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και
ποιοτικής έρευνας (Επιμέλεια Χ. Τζορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων, σ. 13.
41 Creswell J. (2015). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και
ποιοτικής έρευνας (Επιμέλεια Χ. Τζορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων, σ. 148.
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διατύπωση, 3) τη σειρά της στο ερωτηματολόγιο, και 4) τον τύπο της (Παρασκευόπουλος,
1993). Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία: α) μαζί με το ερωτηματολόγιο
διαβιβάστηκε και μία επιστολή προς τους συμμετέχοντες σχετικά τον σκοπό της έρευνας,
το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και για να αισθανθούν προστατευμένοι από την
ανωνυμία τους και να απαντήσουν με ειλικρίνεια, και β) η συμπλήρωσή του ήταν
εθελοντική.
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας ανά ερευνητικό
ερώτημα και συνδέονται με τη βιβλιογραφία.
4.1. Η νέα θέσπιση των κριτηρίων για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις των
σχολικών μονάδων ως παράγοντας επαγγελματικού άγχους
Σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα με τις συγχωνεύσεις
και τις καταργήσεις σχολικών μονάδων - όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 - οι ερωτηθέντες
απάντησαν με ποσοστό 84% ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας. Επιπλέον,
το άγχος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μεγάλο (84%) εξαιτίας
της νέας θέσπισης κριτηρίων για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις των σχολικών
μονάδων42. Αναλυτικότερα, το 84% και το 86% αντίστοιχα θεωρούν ότι οι καταργήσεις
και οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων τους δημιουργούν αβεβαιότητα για το
επαγγελματικό μέλλον. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα υψηλά ποσοστά άγχους λόγω
των καταργήσεων και των συγχωνεύσεων.

Δεν συμφωνώ,
ούτε διαφωνώ

2%

4%

10%

84%

Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων

2%

4%

8%

86%

2%

8%

6%

84%

2%

4%

10%

84%

2%
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84%

Κατηγορίες

Οι καταργήσεις σχολικών μονάδων που έχουν γίνει ως τώρα και
από αυτές που θα ακολουθήσουν
Η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με την έλλειψη σταθερής
εκπαιδευτικής πολιτικής των αποφάσεων συγχωνεύσεων και
καταργήσεων σχολικών μονάδων.
Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων που έχουν γίνει ως τώρα και
από αυτές που θα ακολουθήσουν

42 Νόμος 440/18-03-2011, ΦΕΚ 29984/Δ4/2011 και Πολυνομοσχέδιο 4512/2018, άρθρο 246
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Η αγχογόνος αυτή κατάσταση δεν είναι καινούρια. Οι ερευνητές43 την επισήμαναν
το 1993. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο έντονη εξαιτίας των συγχωνεύσεων
και καταργήσεων 800 σχολικών μονάδων44. Στο ίδιο συμπέρασμα είχαν καταλήξει το
2010 στην Κίνα45 διαπιστώνοντας ότι ο κύριος λόγος άγχους των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας στο Χονγκ Κονγκ είναι η αστάθεια σταδιοδρομίας εξαιτίας των περικοπών
σχολικών τάξεων και του πλεονάσματος εκπαιδευτικών.
4.2. Οι συνθήκες εργασίας των σχολικών μονάδων ως παράγοντας επαγγελματικού
άγχους
Όσον αφορά τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, οι απόψεις του δείγματος είναι
μοιρασμένες. Όμως η πλειοψηφία (περίπου το 65%) τείνει να μην τις θεωρεί σημαντικό
παράγοντα επαγγελματικού άγχους. Αναλυτικότερα, η τάξη της σχολικής μονάδας, το
γραφείο διδασκόντων, τα αναλώσιμα της σχολικής μονάδας προϊόντα και η επίπλωση της
σχολικής μονάδας θεωρούνται καθόλου ή ελάχιστα στρεσογόνοι παράγοντες με ποσοστό
52% (Πίνακας 2). Αυτά τα δεδομένα έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα ερευνητών46
οι οποίοι ανέδειξαν ως παράγοντα εργασιακού άγχους την υλικοτεχνική υποδομή της
σχολικής μονάδας.

Πολύ

Πάρα πολύ
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Το γραφείο διδασκόντων της σχολικής μονάδας
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κατασκευών κ.α.)
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Η επίπλωση της σχολικής μονάδας
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22%
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Κατηγορίες

Ελάχιστα

Η τάξη της σχολικής μονάδας

Διαβαθμίσεις

Καθόλου

Αρκετά

Πίνακας 2: Οι συνθήκες εργασίας των σχολικών μονάδων ως παράγοντας
επαγγελματικού άγχους

Αντίθετα, επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία47, οι εκπαιδευτικές συνθήκες
των σχολικών μονάδων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το άγχος των εκπαιδευτικών.
43 Kyriacou, C. & Harriman, P. (1993). Teacher stress and school merger. School Organisation 13 (3), (297302). doi: 10.1080/0260136930130308, σ. 299.
44 Στάγια, Γ. & Ιορδανίδης, Γ. (2014)., Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των
εκπαιδευτικών στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών ανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7, σ.61.
45 Chan, A.H.S., Chen, K. & Chong, E.Y.L. (2010). Work Stress of Teachers from Primary and Secondary
Schools in Hong Kong, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists
, IMECS 2010, Hong Kong: 17-19 March.
46 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα.
47 Kyriacou, C. & Sutcliffe, J. (1978), A model of teacher stress. Educational Studies, 4, 1-6.
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Αναλυτικότερα, προκαλούν πολύ έως πάρα πολύ άγχος κυρίως: η οικονομική αμοιβή
(88%), η αναγκαιότητα συνεχούς επιμόρφωσης (74%), η έλλειψη αναγνώρισης του
εκπαιδευτικού έργο από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας (60%), η προετοιμασία του
εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων (68%), η καταχώρησηενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών (64%), η συμμετοχή στην προετοιμασία και
την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (64%), ο
προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου (64%), η επικοινωνία με
δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (60%), η επίβλεψη σχολικών γευμάτων
(58%) και η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων (60%) (Πίνακας 3).
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ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

10%

20%

10%

60%

εκπαιδευτικού

υλικού

και

των

Πολύ

Κατηγορίες

Καθόλου

Διαβαθμίσεις

Πάρα πολύ

Πίνακας 3: Οι συνθήκες εργασίας των σχολικών μονάδων ως παράγοντας
επαγγελματικού άγχους

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία48 η οποία ανέδειξε την
επαγγελματική κατάσταση του εκπαιδευτικού (έλλειψη αναγνώρισης του έργου, χαμηλό
48 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα και
Αβεντισιάν - Παγοροπούλου, Α, Κουμπιάς, Ε., Γιαβρίμης, Π. (2002). Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης:
Το χρόνιο άγχος των δασκάλων και η μετεξέλιξη του σε επαγγελματική εξουθένωση. Μέντορας, 5, 103-127.
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επίπεδο αμοιβής κ.α.) και το φόρτο εργασίας/πίεση χρόνου ως παράγοντες εργασιακού
άγχους. Ο τελευταίος, μάλιστα, παράγοντας εμφανίζεται και σε έρευνα της Κίνας49.
4.3. Η ικανοποίηση ή μη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης ως παράγοντας
επαγγελματικού άγχους
Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται πως την ικανοποίηση ή μη της επαγγελματικής
ανάπτυξης είναι κι αυτός ένας σημαντικός παράγοντας επαγγελματικού άγχους. Ο
ερωτηθέντες αγχώνονται πολύ έως πάρα πολύ από: τις απαιτήσεις τους για την επίδοσή
τους στη δουλειά (66%), την ανάγκη διάκρισης στη δουλειά (58%), τις επαγγελματικές
προσδοκίες που έχουν για τον εαυτό τους (62%), την έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής
εξέλιξης στον κλάδο τους (74%) και τις προσδοκίες που απορρέουν από τα χρόνια
υπηρεσίας τους (62%) (Πίνακας 4).

Ελάχιστα

Αρκετά

οι απαιτήσεις τους για την επίδοσή τους στη δουλειά

2%

8%

24%

66%

η ανάγκη της διάκρισης στη δουλειά

4%

12%

26%

58%

οι επαγγελματικές προσδοκίες που έχουν για τον εαυτό τους

2%

10%

26%

62%

Πολύ

Κατηγορίες

Καθόλου

Διαβαθμίσεις

Πάρα πολύ

Πίνακας 4: Η ικανοποίηση ή μη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης ως παράγοντας
επαγγελματικού άγχους

η έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης στον κλάδο

2%

6%

18%

74%

οι προσδοκίες που απορρέουν από τα χρόνια υπηρεσίας τους

0%

8%

30%

62%

Τα παραπάνω συνδέονται με τη βιβλιογραφία50 στην οποία αναδεικνύονται ως
παράγοντα εργασιακού άγχους τόσο η έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης όσο
και η αυξανόμενη τάση των επιδιώξεων των εκπαιδευτικών.
4.4. Το εργασιακό κλίμα των σχολικών μονάδων ως παράγοντας επαγγελματικού
άγχους
Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αναδεικνύεται το εργασιακό κλίμα ως βασικός
παράγοντας εργασιακού άγχους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως
αγχώνονται πολύ έως πάρα πολύ εξαιτίας κυρίως: της διατήρησης καλών διαπροσωπικών
49 Chan, A.H.S., Chen, K. & Chong, E.Y.L. (2010). Work Stress of Teachers from Primary and Secondary
Schools in Hong Kong, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists
, IMECS 2010, Hong Kong: 17-19 March και Cox, Boot & Cox (1978) στον Αρέθας, Επιστημονική Επετηρίδα,
τ. Ι, Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε., Πάτρα, 1998.
50 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα και Jepson
E. & Forrest S. (2006). Reproduction in any form (including the internet) is prohibited without prior permission
from the Society, The British Psychological Society, Τόμος 76, Τεύχος 1, σ. 183-197.
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σχέσεων με τους συναδέλφους σας (60%), της συνεργασίας με τους συναδέρφους (62%),
της έλλειψης ομαδικού πνεύματος (66%), του αισθήματος απογοήτευσης εξαιτίας
της έλλειψης ενθάρρυνσης του προϊσταμένου για λήψη πρωτοβουλιών (60%), των
προσπαθειών αποφυγής συγκρούσεων στο χώρο εργασίας (68%), των άσχημων σχέσεις
και των συγκρούσεων με τους συναδέλφους (66%) και οι άσχημες σχέσεις και των
συγκρούσεων με τους προϊσταμένους (62%) (Πίνακας 5).

Κατηγορίες

Ελάχιστα

Αρκετά

η διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους

4%

12%

24%

60%

η συνεργασία με τους συναδέρφους τους

6%

14%

18%

62%

η έλλειψη ομαδικού πνεύματος

2%

14%

18%

66%

το αίσθημα απογοήτευσης εξαιτίας της έλλειψης ενθάρρυνσης του
10%
προϊσταμένου για λήψη πρωτοβουλιών

14%

16%

60%

οι προσπάθειες αποφυγής συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

6%

4%

22%

68%

οι άσχημες σχέσεις και οι συγκρούσεις με τους συναδέλφους

4%

10%

20%

66%

οι άσχημες σχέσεις και οι συγκρούσεις με τους προϊσταμένους

4%

20%

14%

62%

Πολύ

Διαβαθμίσεις

Καθόλου

Πάρα πολύ

Πίνακας 5: Το εργασιακό κλίμα των σχολικών μονάδων ως παράγοντας
επαγγελματικού άγχους

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από προγενέστερες έρευνες51 που κατέδειξαν ως
βασικούς παράγοντες εργασιακού άγχους το εργασιακό κλίμα και τις διαπροσωπικές
σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Την κακή ποιότητα σχέσεων με συναδέλφους
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως παράγοντα άγχους εντόπισαν και άλλοι ερευνητές52.
5. Συμπεράσματα-Συζήτηση
Το θέμα της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αιτιών του επαγγελματικού άγχους
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Επικεντρωθήκαμε σε δύο βασικά ζητήματα: α) το εργασιακό περιβάλλον (ακατάλληλες
51 Ανδριώτη, Α. & Παναγιωτάκης, Α. (2007). Tο άγχος και οι συνέπειες του στον εργασιακό χώρο των
εκπαιδευτικών, Περιοδικό C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εκδ. VIPAPHARM, Αθήνα.
52 Chan, A.H.S., Chen, K. & Chong, E.Y.L. (2010). Work Stress of Teachers from Primary and Secondary
Schools in Hong Kong, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists
, IMECS 2010, Hong Kong: 17-19 March., Troman (2000 στους Shkλmbi F., Melonashi E. & Fanaj N. (2015).
Workplace Stress Among Teachers in Kosovo, SAGE Open October-December 2015: 1–8, DOI: 10.1177/21582
44015614610., Mark G. Borg , Richard J. Riding , (1993) “Εργασιακό άγχος και ικανοποίηση εργασίας μεταξύ
των διευθυντών σχολείων”, Εφημερίδα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, Vol. 31 Θέμα:1.
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εργασιακές συνθήκες, προβλήματα που προκύπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις,
έλλειψη υποστήριξης από τους αρμόδιους φορείς κ.α.) και β) την εκπαιδευτική πολιτική
(νομοσχέδια, εγκύκλιοι κ.α.). Σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται
στην Ελλάδα με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις σχολικών μονάδων, οι ερωτηθέντες
απάντησαν ότι αγχώνονται πολύ με ποσοστό 84% και 86% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις
κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, η πλειοψηφία τείνει να μην τις θεωρεί σημαντικό
παράγοντα επαγγελματικού άγχους. Αντίθετα, επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία53, οι
εκπαιδευτικές συνθήκες των σχολικών μονάδων φαίνεται πως επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό το άγχος των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά την ικανοποίηση ή μη της επαγγελματικής
ανάπτυξης διαφαίνεται πως είναι κι αυτός ένας σημαντικός παράγοντας επαγγελματικού
άγχους με σημαντικότερο την έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης στον κλάδο
τους. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αναδεικνύεται και το εργασιακό κλίμα ως
βασικός παράγοντας εργασιακού άγχους και συγκεκριμένα οι προσπάθειες αποφυγής
συγκρούσεων στο χώρο εργασίας. Είναι εμφανές, λοιπόν, το εργασιακό περιβάλλον των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας είναι
ιδιαίτερα στρεσογόνο και επομένως απαιτούνται αλλαγές τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας
όσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
6. Περιορισμοί της έρευνας
Η έρευνα δεν είχε πρόθεση να αναδείξει γενικές τάσεις των εκπαιδευτικών πάνω
στο ερευνητικό θέμα. Δεδομένου, μάλιστα, του χρονικού περιορισμού, αποτελεί μία
επισκόπηση μικρής κλίμακας που εστίασε στη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης
στις συγκεκριμένες σχολικές δομές. Όμως μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να
αξιοποιήσουν το ερευνητικό εργαλείο σε όλο τον πληθυσμό του Ν. Ηλείας ή να
αναζητηθούν οι συνέπειες στην καθημερινότητα του ίδιου δείγματος εξαιτίας των
στρεσογόνων παραγόντων που αναδείξαμε.
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Η ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιού προσχολικής ηλικίας μονογονεϊκής
οικογένειας. Μελέτη Περίπτωσης. Ο Ρόλος της Παιδαγωγού-Συμβουλευτική
παρέμβαση
Παππά Δήμητρα

Περίληψη
Η παρούσα εργασία κάνει προσπάθειες να αναδείξει το διαζύγιο ως βασική αιτία της
μονογονεϊκής οικογένειας στην προσχολική ηλικία αλλά και τις επιπτώσεις του στη
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Δίνει έμφαση στη σύνδεση
διαζυγίου και μονογονεϊκότητας. Η εργασία διερευνά ένα επίκαιρο θέμα αυτό της
μονογονεϊκότητας τη σημερινή εποχή. Αναλύει έννοιες όπως η μονογονεϊκή οικογένεια,
η συνεργασία μόνου γονέα με παιδαγωγό. Η εργασία εστιάζει σε προσεγγίσεις μελέτης
περίπτωσης. Βάσει μιας συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης αναζητά τις επιπτώσεις
της μονογονεϊκής οικογένειας στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής
ηλικίας, το ρόλο της παιδαγωγού και τη συνεργασία του γονέα με την παιδαγωγό του
παιδιού και τέλος τη συμβουλευτική παρέμβαση που καλό είναι να παρέχεται τόσο στο
παιδί, όσο και στον μόνο γονέα.
Λέξεις Κλειδιά: μονογονεϊκή οικογένεια, συναισθηματική ανάπτυξη, προσχολική
ηλικία, ρόλος παιδαγωγού, συμβουλευτική παρέμβαση, συνεργασία
The psycho-emotional development of a pre-school child of a single-parent family.
Case study. The Role of the Teacher-Counseling Intervention
Abstract
This paper attempts to study the divorce as the main cause of the single-parent family in
preschool age and its impact on the emotional development of the preschool child. The
study emphasizes the link between divorce and single parenthood. The study explores a
contemporary issue of single-parenthood in present times. It analyzes concepts such as
single-parent family and the cooperation of the single parent with the educator. The study
also focuses on case study approaches. Based on a specific case study, the impact of the
single-parent family on the emotional development of the preschool child is sought, as
well as the role of the educator and the parent’s cooperation with the child’s educator, and
finally the counseling intervention that is good for both the child and the single parent.
Key words: single-parent family, emotional development, preschool age, educator’s role,
counseling intervention, collaboration
1. Εισαγωγή
Οι εξελίξεις διεθνώς υποδεικνύουν ότι η σύγχρονη οικογένεια έχει υποστεί βαθμιαία
- 58 Παππά, Δ. (2018), Η ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιού προσχολικής ηλικίας μονογονεϊκής οικογένειας.
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συρρίκνωση τόσο ως προς τον αριθμό των μελών, ο οποίος είναι κατά πολύ μικρότερος
των προγενεστέρων οικογενειακών σχημάτων, όσο και των γενεών που εκπροσωπούνται
σε αυτήν όπου διαχωρίστηκε η οικογένεια προσανατολισμού από την αναπαραγωγική
οικογένεια. Οι βασικότερες μορφές οικογενειακής οργάνωσης, όπως έχουν καταγραφεί
από τη βιβλιογραφία, είναι η παραδοσιακή – εκτεταμένη οικογένεια, η πυρηνική
οικογένεια, η μονογονεϊκή καθώς και διάφοροι άλλοι τύποι.
Ωστόσο τη σημερινή εποχή διαπιστώνεται η αύξηση των διαζυγίων και ως εκ
τούτου η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα
όταν στη μονογονεϊκή οικογένεια υπάρχει παιδί προσχολικής ηλικίας. Σε αυτήν την
ηλικία τα παιδιά συνηθίζουν να κατηγορούν τον εαυτό τους για το διαζύγιο των γονέων
τους, να αποξενώνονται ή να αναπτύσσουν επιθετικές τάσεις1.
Λόγω λοιπόν της αύξησης των μονογονεϊκών οικογενειών η παρούσα εργασία
αποφάσισε να μελετήσει το θέμα της ψυχο-συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιού
προσχολικής ηλικίας μονογονεϊκής οικογένειας, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης,
επιθυμώντας να αναδείξει τον ρόλο της παιδαγωγού, τόσο απέναντι στο παιδί προσχολικής
ηλικίας, όσο και απέναντι στον μόνο γονέα.
Αρχικά αποσαφηνίζονται οι έννοιες της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, της
προσχολικής ηλικίας και της μονογονεϊκής οικογένειας, παρουσιάζεται η μορφή της
μονογονεϊκής οικογένειας μετά από διάσταση – διαζύγιο, αλλά και η επίδραση τόσο
του διαζυγίου όσο και του απόντος συζύγου στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του
παιδιού. Αμέσως μετά παρουσιάζεται ο σκoπός της εργασίας και τα ερωτήματά της. Στη
συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά
της. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
2.1.1. Ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη
Η ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την εμπειρία, την έκφραση, τη
διαχείριση των συναισθημάτων του παιδιού και τη δυνατότητα δημιουργίας θετικών και
ικανοποιητικών σχέσεων με άλλους. Περιλαμβάνει δηλαδή τόσο τις ενδοπροσωπικές, όσο
και διαπροσωπικές διαδικασίες. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχο-συναισθηματικής
ανάπτυξης περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα
συναισθήματά μας, να διαβάζουμε με ακρίβεια και να κατανοούμε τις συναισθηματικές
καταστάσεις σε άλλους, να διαχειριζόμαστε τα ισχυρά συναισθήματα και την έκφρασή
τους με εποικοδομητικό τρόπο, να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά μας, να αναπτύσσουμε
ενσυναίσθηση για τους άλλους και να δημιουργούμε και να διατηρούμε σχέσεις2.

1 Maldonado, L. C., & Nieuwenhuis, R. (2015), Family policies and single parent poverty in 18 OECD
countries, 1978–2008. In: Community, Work & Family, Vol. 18, No 4, p.p. 395-415.
2 Huhtala, M., Korja, R., Lehtonen, L., Haataja, L., Lapinleimu, H., Rautava, P., & PIPARI Study Group.
(2014), Associations between parental psychological well-being and socio-emotional development in 5-yearold preterm children. In: Early human development, Vol. 90, No 3, p.p. 119-124.
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2.1.2. Προσχολική ηλικία
Η προσχολική ηλικία καλύπτει τις ηλικίες 3 έως 4 ετών. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
θέλουν να αγγίζουν, να δοκιμάζουν, να μυρίζουν, να ακούν πράγματα για τον εαυτό τους.
Είναι πρόθυμα να μάθουν και μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και με τις πράξεις. Στην
προσχολική ηλικία τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ύπαρξή τους ξεχωριστά από τους
γονείς τους. Είναι πιο ανεξάρτητα από τα μικρά παιδιά και μπορούν να εκφράσουν τις
ανάγκες τους δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει ήδη να μιλάνε3.
2.1.3. Μονογονεϊκή οικογένεια
Ως μονογεονεϊκή οικογένεια ορίζεται εκείνη στην οποία την ανατροφή του παιδιού
την αναλαμβάνει ο ένας μόνο γονέας, που είναι συνήθως η μητέρα. Μια μονογονεϊκή
οικογένεια προέρχεται είτε από διαζύγιο, είτε από θάνατο ενός εκ των δύο γονέων, είτε
εκούσια (το παιδί προέρχεται εκτός γάμου) 4. Η κατανόηση, της μονογονεϊκής οικογένειας
ως συστήματος οικογενειακής οργάνωσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αναλυθεί και ως
ενότητα, δηλαδή αν γίνει εστίαση στο status της στην κοινωνία, στη σχέση της με τα
υποστηρικτικά δίκτυα και τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, στην ποιότητα ζωής και
στη δυναμική των διάφορων μορφών της.5.
2.2. Μονογονεϊκή οικογένεια μετά από διάσταση – διαζύγιο
Το διαζύγιο αποτελεί μια πράξη νομικού περιεχομένου, που σηματοδοτεί το τέλος
μιας συμβίωσης θεσμικά κατοχυρωμένης, αλλά και συμβολικού και επιτελεστικού
χαρακτήρα, που επισφραγίζει την προϊούσα διάρρηξη ενός δεσμού άμεσης και διαρκούς
διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας6.
Ο γονέας που μένει μόνος με το παιδί (συνήθως η μητέρα) μετά την ξαφνική
εγκατάλειψη του/της συζύγου του είναι αυτός που έχει, συνήθως, και την επιμέλεια των
παιδιών μετά τη δικαστική απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση ο μόνος-γονέας αναπτύσσει
πολλές αντιστάσεις στη διατήρηση της σχέσης του παιδιού με το γονέα «που τους
εγκατέλειψε» παρά την ύπαρξη των δικαστικών αποφάσεων που καθορίζουν τα πλαίσια
στα οποία θα ασκείται ο γονικός ρόλος του «απόντος γονέα». Η δυσκολία αυτή του γονέα
που πηγάζει από την τραυματική εμπειρία της εγκατάλειψης μεταφέρεται, σταδιακά, στο
παιδί, καθώς νιώθει κι αυτό «εγκαταλελειμμένο» σ’ αυτή την κατάσταση και ταυτιζόμενο
με τη μητέρα του μπορεί, ακόμη, και να «αρνηθεί» τη διατήρηση της σχέσης του με τον
πατέρα. Ο γονέας που μένει μόνος του με το παιδί μετά από ένα διαζύγιο/διάσταση, που
ήταν το τέλος μίας ταραχώδους κοινής συμβίωσης, όπου αυτός ήταν το θύμα, τείνει, να
θέλει να ξεπληρώσει διαμέσου του παιδιού όλα τα δεινά του παρελθόντος. Τονίζοντας
3 Jia, R., & Schoppe-Sullivan, S. J. (2011), Relations between coparenting and father involvement in families
with preschool-age children. In: Developmental Psychology, Vol. 47, No 1, p. 106.
4 De Lange, M., Dronkers, J., & Wolbers, M. H. (2014), Single-parent family forms and children’s educational
performance in a comparative perspective: Effects of school’s share of single-parent families. In: School
Effectiveness and School Improvement, Vol. 25, No 3, p.p. 329-350.
5 Duncan, S., Edwards, R., & Duncan, S. E. R. (2013), Single Mothers in International Context: Mothers or
Workers?. Routledge.
6 Cherlin, A. (2009), Marriage, divorce, remarriage. Harvard University Press.
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τη θέση του θύματος την οποία έχει, επιζητεί την προστασία του παιδιού στο οποίο
ανατίθεται πλέον ρόλος γονέα. Η κατάσταση αυτή παρατηρείται πιο συχνά μεταξύ της
μόνης-μητέρας και αγοριού που είναι στην εφηβεία7.
Στην περίπτωση όπου το διαζύγιο είναι αποτέλεσμα κοινής απόφασης των
γονέων μετά από διαδοχικές επεξεργασίες, τότε αυτή η συνθήκη, προσφέρει περισσότερες
ευκαιρίες για διατήρηση υγιούς και ικανοποιητικής σχέσης του παιδιού με τους γονείς
του, χωρίς, βέβαια αυτό να αποτελεί εγγύηση. Σήμερα η αύξηση των διαζυγίων αλλά και
η μελέτη των αναπαραστάσεων μετά το διαζύγιο έχουν αλλάξει κάπως τις παραδοσιακές
αντιλήψεις για τη σταθερότητα της οικογένειας: ο κεντρικός ρόλος του ζευγαριού,
σταδιακά, αντικαθίσταται από αυτόν του παιδιού. Η αλλαγή είναι ποιοτική, προϋποθέτει
και εμπεριέχει, μια κοινοτοπία για το φαινόμενο του διαζυγίου, το οποίο πλέον δε
στιγματίζει, αλλά, ταυτόχρονα, υποδεικνύει την προσκαιρότητα της συζυγικής ένωσης
ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης οικογένειας. Πρόκειται για αλλαγή των
ίδιων των κριτηρίων της σταθερότητας της οικογένειας. Η πηγή και ο λόγος ύπαρξης της
οικογενειακής σταθερότητας δεν είναι πλέον το ζευγάρι αλλά τα παιδιά. Κατά συνέπεια,
προτεραιότητα ενός «καλού διαζυγίου» είναι η εύρεση μίας λύσης η οποία, κατά κύριο
λόγο, θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του παιδιού. Έτσι, μέσω του προσώπου του
παιδιού θεσμοθετείται μετά το διαζύγιο μία ειδική μορφή οικογένειας, διαφορετική από
την αρχική πυρηνική διγονεϊκή οικογένεια8.
2.3. Η επίδραση του διαζυγίου και του απόντος συζύγου στην ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη του παιδιού
Τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας δεν αποδέχονται εύκολα το χωρισμό των γονιών τους9.
Έρευνες10 συμπεραίνουν ότι το διαζύγιο επιδρά αρνητικά στην ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών και δη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα αναφέρουν
ότι για τουλάχιστον τρία χρόνια το διαζύγιο επιδρά αρνητικά στην ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι πιο
πιθανό να επιθυμούν να διατηρήσουν σχέσεις και με τους δύο γονείς, καθώς έτσι νιώθουν
συναισθηματικά ασφαλή11. Επίσης πολλές φορές τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα νιώσουν
ένοχα για το διαζύγιο των γονιών τους. Πολλές φορές η φυγή του ενός γονέα από το
σπίτι προκαλεί σύγχυση στο παιδί απογοητεύοντάς το και κάνοντας να νιώθει μοναξιά 12.
7 Cohen, O., & Finzi-Dottan, R. (2012), Reasons for divorce and mental health following the breakup. In:
Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 53, No 8, p.p. 581-601.
8 Whitton, S. W., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2008), Effects of parental divorce on
marital commitment and confidence. In: Journal of Family Psychology, Vol. 22, No 5, p. 789.
9 Kim, H. S. (2011), Consequences of parental divorce for child development. In: American Sociological
Review, Vol. 76, No 3, p.p. 487-511.
10 Kim, H. S. (2011), Consequences of parental divorce for child development. In: American Sociological
Review, Vol. 76, No 3, p.p. 487-511, Riggio, H. R., & Valenzuela, A. (2011), Parental marital conflict and
divorce, parent–child relationships, and social support among Latino-American young adults. In: Personal
Relationships, Vol. 18, No 3, p.p. 392-409, Hetherington, E. M., & Arasteh, J. D. (2014), Impact of Divorce,
Single Parenting and Stepparenting on Children: A Case Study of Visual Agnosia. Psychology Press.
11 Hetherington, E. M., & Arasteh, J. D. (2014), Impact of Divorce, Single Parenting and Stepparenting on
Children: A Case Study of Visual Agnosia. Psychology Press.
12 Δngarne Lindberg, T., Wadsby, M., & Berterφ, C. (2009), Young adults with childhood experience of
divorce: disappointment and contentment. In: Journal of Divorce and Remarriage, Vol. 50, p.p. 172 18.
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Αρκετά παιδιά διαζευγμένων γονέων νιώθουν ότι έχουν πολλές ευθύνες, με αποτέλεσμα
να επιφορτίζονται ψυχολογικά13.
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι πατέρες, οι οποίοι, συνήθως,
είναι οι απόντες γονείς, μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των παιδιών τους. Τα
συμπεράσματα που συνάγονται, όμως, από την έρευνα για την επίδραση της απουσίας
του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού υπόκεινται σε πολλούς περιορισμούς, ιδίως
μεθοδολογικούς. Είναι, επίσης, αναγκαίο να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ύπαρξη των
επιδράσεων της απουσίας του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού και στην αξιολόγησή
τους. Μερικές από τις επιδράσεις της απουσίας του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού
μπορούν να αξιολογηθούν διαφορετικά, σύμφωνα με την οπτική γωνία του καθενός και
της καθεμίας14.
Τα δεδομένα πολλών ερευνών και κλινικών παρατηρήσεων ενισχύουν την άποψη
ότι ο γονέας που δε ζει στο ίδιο νοικοκυριό με τα παιδιά του μπορεί ακόμη να βρίσκεται
μέσα στα όρια της οικογένειας, από την άποψη της αλληλεπίδρασης, τουλάχιστον για
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για το γονέα που επισκέπτεται συχνά το
παιδί του, βοηθά το μόνο-γονέα, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο
παιδί. Ονομάζεται «βοηθητικός γονέας» και πολλοί άλλοι συγγραφείς αναγνωρίζουν
αυτό το φαινόμενο, όταν αναφέρονται στον «πατέρα μερικής απασχόλησης» ή το γονέα
«επισκέπτη»15. Αυτό το μοτίβο αλληλεπίδρασης καταγράφεται, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη κοινής γονικής μέριμνας και μπορεί να λειτουργήσει όσο υπάρχει συνεργασία
των δύο γονέων.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες αξιόπιστες έρευνες για το υποσύστημα
παιδί / γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού η ποιότητα της σχέσης τους τείνει
αρχικά να βελτιώνεται, τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα., και χειροτερεύει
καθώς η συχνότητα των επαφών μειώνεται. Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης παιδιού –
γονέα μειώνεται συχνά, όταν δεν υπάρχει κοινή γονική μέριμνα, όταν παρεμποδίζεται
η πρόσβαση του άλλου γονέα στην οικογένεια, είτε λόγω κακής σχέσης των πρώην
συντρόφων είτε λόγω περιορισμών στη δυνατότητα επαφής με το παιδί ή όταν ο γονέας
είχε περιθωριακή θέση εξαρχής στο σύστημα της οικογένειας16.
Τα παιδιά, πολύ συχνά, εξακολουθούν να θεωρούν ότι έχουν δύο γονείς,
ανεξάρτητα από τη συχνότητα των επαφών με τον απόντα γονέα. Παρόλο το γεγονός ότι
ο γονέας που φροντίζει το παιδί κατέχει ψυχολογικά τον κεντρικό ρόλο, η σημασία του
άλλου γονέα στο παιδί (συνήθως του πατέρα) δε μειώνεται αντίστοιχα. Έτσι, κρίνονται
υπερβολικές οι ανησυχίες ορισμένων μόνων-γονέων ότι η θετική αναφορά και η σημασία
που αποδίδει το παιδί στον άλλο γονέα «κλέβει κομμάτι της δικής τους αγάπης, κάτι που
δικαιωματικά τους ανήκει»17.
13 Hetherington, E. M., & Arasteh, J. D. (2014), Impact of Divorce, Single Parenting and Stepparenting on
Children: A Case Study of Visual Agnosia. Psychology Press.
14 Levin, K. A., & Currie, C. (2010), Family structure, mother-child communication, father-child
communication, and adolescent life satisfaction: A cross-sectional multilevel analysis. In: Health Education,
Vol. 110, No 3, p.p. 152-168.
15 Bogaert, A. F. (2008), Menarche and father absence in a national probability sample. In: Journal of biosocial
science, Vol. 40, No 4, p.p. 623-636.
16 Whitton, S. W., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2008), Effects of parental divorce on
marital commitment and confidence. In: Journal of Family Psychology, Vol. 22, No 5, p. 789.
17 Bogaert, A. F. (2008), Menarche and father absence in a national probability sample. In: Journal of biosocial
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2.4. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να αναδείξει μέσα από την παρουσίαση μιας
συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης πώς επιδρά η μονογονεϊκή οικογένεια στη
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας.
2.5. Υποθέσεις της έρευνας
2.5.1. Γενικό ερώτημα
Το βασικό ερώτημα της παρούσης έρευνας είναι: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της
μονογονεϊκής οικογένειας στην ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής
ηλικίας;
2.5.2. Επιμέρους ερωτήματα
Τα επιμέρους ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι:
• Ποιος ο ρόλος της παιδαγωγού;
• Ποια η συνεργασία της παιδαγωγού με τον μόνο γονέα; Συμβουλευτική παρέμβαση
3. Ποιοτική έρευνα μέσα από συστηματική παρατήρηση μελέτης περίπτωσης
Για τη δημιουργία της μελέτης περίπτωσης ακολουθήθηκαν έξι βήματα. Συγκεκριμένα
το πρώτο βήμα αφορούσε τον προσδιορισμό και τον καθορισμό των ερευνητικών
ερωτημάτων. Αφού μελετήθηκε η βιβλιογραφία που σχετίζεται με το υπό μελέτη θέμα,
καθορίστηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσης μελέτης. Στη συνέχεια επιλέχθηκε
το είδος της μελέτης περίπτωσης και καθορίστηκαν οι τεχνικές βάσει των οποίων
συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα της έρευνας. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε να
χρησιμοποιηθεί μια μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης καθώς αποτελεί την κατάλληλη
περίπτωση να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων
στηρίχθηκε στη συνέντευξη με τη μητέρα του παιδιού.
Το τρίτο βήμα αφορούσε τη συλλογή των δεδομένων. Το βήμα αυτό επιτεύχθηκε
μέσα από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Το τέταρτο βήμα αφορά στη συλλογή
των δεδομένων στο πεδίο, ωστόσο η παρούσα μελέτη περίπτωσης δεν υπόκειται σε
παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις. Το πέμπτο βήμα αφορά στην αξιολόγηση και ανάλυση
των δεδομένων. Συγκεκριμένα μελετήθηκε το υλικό που συλλέχθηκε, καταγράφηκε και
εν συνεχεία απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα.
Τέλος καταγράφηκε η αναφορά, η οποία παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο. Η
αναφορά βασίζεται στο κριτικό πνεύμα και έγινε προσπάθεια να μην παρουσιάζει καμία
έλλειψη.
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το παιδί προσχολικής ηλικίας και η μητέρα του
που έλαβε μέρος στη συνέντευξη18.
science, Vol. 40, No 4, p.p. 623-636.
18 Creswell, J. (2016), Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση ποσοτικής και
- 63 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μέθοδος συλλογής δεδομένων αποτέλεσε η
συνέντευξη και μάλιστα η δομημένη συνέντευξη. Βασικό χαρακτηριστικό της δομημένης
συνέντευξης είναι ότι ο ερευνητής χρησιμοποιεί αυστηρά δομημένες ερωτήσεις19.
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
4.1. Πληροφοριακά στοιχεία για το υποκείμενο έρευνας
Το υποκείμενο της έρευνας, η Ν., είναι κορίτσι ηλικίας 3,5 ετών. Κατάγεται από την
Ελλάδα και ζει σε Δήμο της Δυτικής Αθήνας, μαζί με την μητέρα της. Πηγαίνει σε δημόσιο
παιδικό σταθμό κοντά στο σπίτι του. Όπως ανέφερε η μητέρα της η Ν. το τελευταίο
διάστημα νιώθει ενοχές για το διαζύγιο των γονιών της και έχει ρωτήσει πολλές φορές
την μητέρα της αν ευθύνεται η ίδια για τον χωρισμό τους. Παρά τις διαβεβαιώσεις της
μητέρας της ότι η ίδια δεν έχει καμία σχέση με τον χωρισμό, η Ν. συνεχίζει να νιώθει
ένοχη. Παράλληλα με τις ενοχές η Ν. εκφράζει συχνά στη μητέρα της ένα άγχος και μια
ανησυχία να μην την εγκαταλείψει και η ίδια.
Οι γονείς της Ν. ανήκουν στην μεσαία κοινωνική τάξη. Έχουν αποφασίσει
την από κοινού γονική μέριμνα και/ή την εκ περιτροπής παραμονή της Ν. και στα δύο
νοικοκυριά ως προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος του παιδιού να έχει
δύο γονείς, αλλά και των γονέων να μη χάσουν το παιδί τους, εξαιτίας της συζυγικής
δυσαρμονίας.
Έτσι λοιπόν η Ν. ζει τις καθημερινές με τη μητέρα της ενώ τα Σαββατοκύριακα
μένει με τον πατέρα της, ο οποίος διατηρεί μια νέα σχέση. Η νέα αυτή σχέση δεν
αφήνει στην Ν. περιθώριο ελπίδας για επανασύνδεση των γονέων της, ενώ, ταυτόχρονα, ισχυροποιεί το αίσθημα εγκατάλειψης. Η Ν. νιώθει ότι ο πατέρας της είναι
«κατειλημμένος», έτσι ώστε δεν μπορεί να στηριχτεί σε αυτόν, ενώ το νέο μέλος δεν
έχει ακόμη κερδίσει ολοκληρωτικά την εμπιστοσύνη της, έτσι ώστε να φοβάται ότι και
αυτή θα φύγει κάποια ημέρα, όπως ο βιολογικός γονέας της. Για το λόγο αυτό, πάρα
πολύ συχνά, σημειώνονται φαινόμενα απόρριψης ή εχθρότητας προς την νέα σχέση του
πατέρα της, ακόμη και σοβαρής διατάραξης των σχέσεων και τάσεις απομόνωσης της.
4.2. Συστηματική παρατήρηση παιδιού στην τάξη του παιδικού σταθμού
Για ενάμιση μήνα (Σεπτέμβριος – 15 Οκτωβρίου 2018) η παιδαγωγός προέβη στη
συστηματική παρατήρηση της Ν. στον παιδικό σταθμό. Η Ν. είναι ένα ήσυχο παιδί που
εκδήλωνε πολλές φορές μέσα στην ημέρα του προσχολικού προγράμματος απομονωτικές
συμπεριφορές. Από την ώρα που ερχόταν στον παιδικό σταθμό και σε κάθε δραστηριότητα
προτιμούσε να κάθεται μόνη της, απέφευγε τη συναναστροφή με άλλα παιδιά και δεν
έπαιζε ελεύθερο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης διαπιστώθηκε ότι το παιδί
δεν εξέφραζε ενδιαφέρον ούτε για τις δομημένες δραστηριότητες.
Αναλυτικά, η Ν. με του που έμπαινε στην τάξη καθόταν σε μια καρέκλα μόνη
της και δεν επικοινωνούσε ούτε με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά ούτε και με την παιδαγωγό.
ποιοτικής έρευνας, (μτφρ.) Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Ίων.
19 Creswell, J. (2016), Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση ποσοτικής και
ποιοτικής έρευνας, (μτφρ.) Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Ίων.
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Όταν έπρεπε να συμμετέχει σε δομημένες δραστηριότητες έπρεπε να τις επισημάνει η
παιδαγωγός τι πρέπει να κάνει, αλλιώς δε συμμετείχε καθόλου. Την ώρα του παιχνιδιού
έξω στην αυλή δεν έπαιζε με κανένα άλλο παιδί αλλά ούτε και μόνη της. Συνήθιζε να
κάθεται απομονωμένη στο παιχνίδι και φαινόταν ιδιαίτερα σκεπτική. Αρκετές φορές,
όταν η παιδαγωγός της ζήτησε να της μιλήσει, εκείνη απέφυγε τη συζήτηση.
Κατά τη διάρκεια του φαγητού η Ν. δεν έτρωγε σχεδόν καθόλου. Καθόταν
ήσυχη στην καρέκλα της και περίμενε υπομονετικά να τελειώσει η ώρα του φαγητού.
Κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων με ζωγραφιές η Ν. επέλεγε να χρησιμοποιεί
σκούρα χρώματα. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν επιλέγει πιο φωτεινά χρώματα απάντησε πως
αυτά της αρέσουν περισσότερο. Σε ερώτηση για το ποιο είναι το αγαπημένο της χρώμα
απάντησε το μαύρο.
Συνοψίζοντας τα βασικά στοιχεία της παρατήρησης, η Ν. εμφανίζεται
στενοχωρημένη και θλιμμένη τις περισσότερες ώρες που βρίσκεται στον παιδικό σταθμό.
Έχει ελάχιστες έως και καθόλου επαφές με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, μιλά ελάχιστα
και κάποιες φορές είναι απότομη. Προτιμά το ατομικό παιχνίδι από το ομαδικό καθώς
δεν χρειάζεται ούτε να μιλά, ούτε να εκφράζεται. Σε γενικές γραμμές η Ν. εμφανίζεται
κοινωνικά απομονωμένη.
Η παρατήρηση της Ν. για αυτόν τον πρώτο μήνα έκανε την παιδαγωγό να
συμπεράνει ότι πρόκειται για ένα παιδί που έχει μέσα του θλίψη και στενοχώρια. Από τις
δύο πρώτες εβδομάδες η παιδαγωγός επικοινώνησε με τη μητέρα της και της εξέφρασε
τους προβληματισμούς της. Μέσα από τη συζήτηση με τη μητέρα η παιδαγωγός κατάφερε
να κατανοήσει τους λόγους της συμπεριφοράς της Ν. Καθησύχασε τη μητέρα της ότι θα
αναλάμβανε δράση μέσα από δραστηριότητες και παραμύθια. Επίσης την προέτρεψε να
υπάρχει μια συχνή επικοινωνία ανά δύο εβδομάδες προκειμένου να ενημερώνεται για
την εξέλιξη της Ν.
4.3. Συνέντευξη με τη μητέρα
Στη συνέντευξη η μητέρα ανέφερε ότι βασική αιτία του διαζυγίου της υπήρξαν οι εντάσεις
που παρατηρούνταν τον τελευταίο χρόνο μέσα στην οικογένεια. Σύμφωνα με την ίδια
οι εντάσεις προκλήθηκαν από το γεγονός ότι ο σύζυγός της διατηρούσε παράλληλα
εξωσυζυγική σχέση. Η ίδια δεν έχει μπει ακόμα στη διαδικασία να σκεφθεί τι ώθησε
τον σύζυγό της σε αυτήν την σχέση. Ωστόσο όπως ανέφερε το αποτέλεσμα ήταν ένα. Η
διάλυση του γάμου της και παράλληλα η διάλυση της συναισθηματικής ανάπτυξης της
Ν. όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε.
Σύμφωνα με την μητέρα η Ν. νιώθει ενοχές παρόλο που η ίδια της επισημαίνει
συνεχώς ότι με τον πατέρα της οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές λόγω ασυμφωνία
χαρακτήρων. Προσπαθούσε να της εξηγήσει πως δεν ευθύνεται σε τίποτα και πως υπαίτιος
δεν είναι κανένας. Όπως συμβαίνει σε τόσες οικογένειες συνέβη και στη δική τους.
Στην ερώτηση για το πώς είναι η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, η μητέρα
παραδέχθηκε πως προσπαθεί να είναι καλές για χάρη της Ν. όμως δεν κατά καταφέρνει
πάντα. Έχουν υπάρξει φορές που έχουν καβγαδίσει μπροστά στην Ν. και που είναι
ειρωνική στον πρώην σύζυγό της, μπροστά στο παιδί. Ωστόσο καταβάλει προσπάθειες
να μην το κάνει συχνά.
Το μόνο που της ενδιαφέρει την δεδομένη στιγμή είναι η ψυχική ισορροπία
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του παιδιού της και για το λόγο αυτό επισκέπτεται η ίδια ψυχολόγο αλλά και το παιδί
παιδοψυχολόγο.
4.4. Ερμηνεία περιστατικού
Τα παιδιά κατανοούν διαφορετικά το διαζύγιο σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους και
προσπαθούν, με διαφορετικό τρόπο, να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που επιφέρει. Η
Ν. ως παιδί προσχολικής ηλικίας κατηγορεί τον εαυτό της για το διαζύγιο και δεν κατανοεί τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τη συμπεριφορά των γονέων, καθώς και τις
νέες ρυθμίσεις. Λογικό είναι να φοβάται ότι εγκαταλείπεται. Το διαζύγιο έχει σημαντική
επίπτωση στην κοινωνική συμπεριφορά της Ν. η οποία συχνά απομονώνεται. Η ηλικία
και το αντίστοιχο στάδιο νοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών, όταν οι
γονείς τους χωρίζουν, αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό αντίληψης των
γεγονότων και των αιτιών του διαζυγίου και, κατά συνέπεια, την προσαρμογή των παιδιών
σε αυτό20. Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι η φύση των προβλημάτων, που σχετίζονται με
το διαζύγιο, βασίζεται στο αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών κατά το οποίο αυτά βιώνουν
την εμπειρία του διαζυγίου21. Μια διαχρονική (εικοσιπενταετής) μελέτη, κατέληξε ότι
το βάρος της οικογενειακής διάσπασης ακολουθεί τα παιδιά σε κάθε αναπτυξιακό τους
στάδιο: από το παιδικό έως και το εφηβικό. Πιο συγκεκριμένα, παιδιά τα οποία λαμβάνουν
μια λογική εξήγηση για τις αιτίες του διαζυγίου των γονιών τους και κατανοούν τους
λόγους για αυτήν την ρήξη και κατά συνέπεια την ερμηνεία και τη σημασία του διαζυγίου,
τείνουν να προσαρμόζονται σχετικά πιο εύκολα στη νέα αυτή κατάσταση, σε σύγκριση
με τα παιδιά, των οποίων οι γονείς δεν έχουν εξηγήσει την έννοια του διαζυγίου22.
Επίσης υποστηρίζεται ότι τα πιο μικρά παιδιά επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από
ένα διαζύγιο των γονέων, καθώς αφενός έχουν μικρότερη ικανότητα να αντιληφθούν τι
ακριβώς συνέβη και αφετέρου έχουν μικρότερη πρόσβαση σε πιθανή υποστήριξη από
σχέσεις εκτός της οικογένειας, όπως ο παιδικός σταθμός και οι φίλοι23.
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως η Ν., εστιάζουν την προσοχή τους στη
διατήρηση της συναισθηματικής τους ασφάλειας και των σχέσεων τους και με τους δύο
γονείς, όπως και στην ανάγκη διατήρησης της ρουτίνας του παιδικού σταθμού και του
οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι αντιδράσεις της Ν., όταν οι γονείς της χώρισαν, ήταν
η θλίψη και ο θυμός. Η ανασφάλεια που αισθάνεται εξ αιτίας του χωρισμού των γονιών
της μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση, όπου τα παιδιά – επιστρέφοντας σε μικρότερο
ηλικιακά στάδιο – ανακτούν παρελθοντικές και ανώριμες συμπεριφορές. Έτσι, μπορεί να
ξαναρχίσει το πιπίλισμα του αντίχειρά της, να ζητήσει βοήθεια για να ταϊστεί ή να έχει
εφιάλτες και άλλες διαταραχές ύπνου, να παρουσιάζει συμπτώματα νυχτερινής ενούρησης.

20 Amato, P. R., & Anthony, C. J. (2014), Estimating the effects of parental divorce and death with fixed
effects models. In: Journal of Marriage and Family, Vol. 76, No 2, p.p. 370-386.
21 Shimkowski, J. R., Punyanunt-Carter, N., Colwell, M. J., & Norman, M. S. (2018), Perceptions of Divorce,
Closeness, Marital Attitudes, Romantic Beliefs, and Religiosity Among Emergent Adults From Divorced and
Nondivorced Families. In: Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 59, No 3, p.p. 222-236.
22 Hollingsworth, B. C. (2018), The Effects of Parental Relationships and Psychological Wellbeing on
Childhood Depression. Spring Scholars Week 2018 Event.
23 Hollingsworth, B. C. (2018), The Effects of Parental Relationships and Psychological Wellbeing on
Childhood Depression. Spring Scholars Week 2018 Event.
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Οι Pantelis, Bonotis & Kandri (2015)24 υποστηρίζουν ότι οι αντιδράσεις των παιδιών
αυτής της ηλικιακής κατηγορίας προστατεύονται μακροπρόθεσμα από τις τραυματικές
αναμνήσεις των οικογενειακών συγκρούσεων, καθώς διατηρούν ελάχιστες συνειδητές
αναμνήσεις από την πυρηνική οικογένεια και τη διάλυση του γάμου των γονέων τους.
Η έλλειψη γνωστικής ωριμότητας τα καθιστά λιγότερο ικανά να κατανοήσουν και να
εκτιμήσουν τις διαστάσεις του διαζυγίου. Συνήθως ενοχοποιούν τους εαυτούς τους και
καταλαμβάνονται από τον φόβο της εγκατάλειψης και της απόρριψης.
4.4.1. Ο ρόλος της παιδαγωγού
Ο ρόλος της παιδαγωγού απέναντι στα παιδιά διαζευγμένων γονιών είναι κυρίως
εμψυχωτικός. Μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, η παιδαγωγός οφείλει να βοηθήσει
το παιδί να νιώσει άνετα ώστε να εκφράσει τα συναισθήματά του, να της πει τους
προβληματισμού του. Επίσης μέσα από δραστηριότητες θα βοηθήσει το παιδί να
κατανοήσει πως ό,τι συμβαίνει είναι πρωτίστως για το δικό του καλό, ότι δεν ευθύνεται
για τίποτα και πως δεν είναι ούτε κακό, ούτε ντροπή να έχουν χωρίσει οι γονείς του.
Εν συνεχεία θα πρέπει να μην περιθωριοποιηθεί το παιδί, αλλά να συνεχίσει να είναι
ενταγμένο στην ομάδα της τάξης, προωθώντας ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες
παρακινεί όλα τα παιδιά να συμμετέχουν25.
Ο παιδικός σταθμός αποτελεί αρκετές φορές έναν χώρο όπου το παιδί των
διαζευγμένων γονιών έχει τη δυνατότητα να εκτονωθεί. Ως εκ τούτου μπορεί να
λειτουργήσει ευεργετικά στην περίπτωση των παιδιών διαζευγμένων γονιών. Άλλες
φορές συμβαίνει το αντίθετο, όπως στο περιστατικό που αναλύεται εδώ. Η παιδαγωγός
έχει καθήκον να αποτελέσει πρότυπο συμπεριφοράς και να βοηθήσει τη Ν. να αποβάλλει
το συναίσθημα της θλίψης, της μοναξιάς, της στενοχώριας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση η παιδαγωγός αποφάσισε να βοηθήσει τη
Ν. να εκφράσει τα συναισθήματα της μέσα από παιχνίδια ρόλων, τα οποία ενέταξε
στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού. Το παιχνίδι ρόλων βοηθά τα παιδιά να
αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Συγκεκριμένα
αφού διάβασε ένα παραμύθι με θέμα το διαζύγιο, έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να το
δραματοποιήσουν. Άλλο μέσο που χρησιμοποίησε η παιδαγωγός για την έκφραση των
συναισθημάτων της Ν. ήταν η μουσική και οι μουσικοχορευτικές δραστηριότητες. Σιγά
σιγά η Ν. λάμβανε μέρος στις δραστηριότητες, ενώ η απομόνωση που εκδήλωνε μειώθηκε
σταδιακά. Η παιδαγωγός με τις παραπάνω μεθόδους έδωσε την ευκαιρία στην Ν. να
χαμογελάσει και πάλι και να καταλάβει ότι έχει δικαίωμα να διασκεδάζει. Παράλληλα
σεβόταν πάντα την επιθυμία της Ν. να μη συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα.
4.4.2. Συνεργασία με γονέα
Η συνεργασία της παιδαγωγού με τον μόνο γονέα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, καθώς βοηθά τον μόνο γονέα να αντιμετωπίσει
24 Pantelis, K., Bonotis, K., & Kandri, T. (2015), It attacked my change: An exploratory study with young
adults on the impact of divorce and their adjustment processes during adolescence. In:Journal of Divorce &
Remarriage, Vol. 56, No 8, p.p. 634-656.
25 Παπανούτσος, Ε. Π. (2008) Ψυχολογία. Αθήνα: ∆ωδώνη Εκδοτική ΕΠΕ.
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αποτελεσματικά το πρόβλημα. Για να καταφέρει η παιδαγωγός να λειτουργήσει
αποτελεσματικά, θα πρέπει πρωτίστως να έχει ενημερωθεί για την αλλαγή στην
οικογενειακή κατάσταση του παιδιού. Για τον λόγο αυτό η επικοινωνία του μόνου γονέα με
την παιδαγωγό θεωρείται υψίστης σημασίας. Η μητέρα της Ν. οφείλει να ενημερώσει την
παιδαγωγό για το διαζύγιο, για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε το άμεσο περιβάλλον
της, αλλά και η ίδια η Ν. αλλά και για τυχόν αλλαγές στην καθημερινότητά τους
(οικονομικές κ.λπ.). Αφού τα ακούσει προσεκτικά η παιδαγωγός, η ίδια από την πλευρά
της οφείλει να ενημερώσει την μητέρα για τις παιδαγωγικές τακτικές που σκέφτεται να
ακολουθήσει ώστε να βοηθήσει στην προσαρμογή της Ν. στην νέα κατάσταση.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση πολύ σημαντική αναδείχθηκε η επικοινωνία
της παιδαγωγού με τη μητέρα της Ν. Συγκεκριμένα μέσα από τη συνεχή ενημέρωση της
μητέρας για την εξέλιξη της Ν. παρατηρήθηκε να βελτιώνονται οι σχέσεις του παιδιού με
την μητέρα του, αλλά και με τον πατέρα του. Η ίδια η Ν. ένιωθε περισσότερη ασφάλεια,
βλέποντας τη μητέρα της να επικοινωνεί με την παιδαγωγό και στη συνέχεια η μητέρα
να αναφέρει στη Ν. πόσο καλά τα πηγαίνει στον παιδικό σταθμό. Στη συνέχεια οφέλη
αποκόμισε και η μητέρα της Ν. η οποία χαιρόταν για την θετική εξέλιξη του παιδιού
της και ένιωθε ότι έχει βρει νέο νόημα στο νέο ξεκίνημα του παιδιού της στον παιδικό
σταθμό. Αποτελεί γεγονός ότι η συνεργασία ανάμεσα στον μόνο γονέα και την παιδαγωγό,
μπορεί να βοηθήσει συγκεκριμένες ανάγκες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα που
προσπαθεί μόνη της να μεγαλώσει τη Ν., χρειάζεται καθοδήγηση στην προσπάθεια της
να είναι ταυτόχρονα μητέρα και πατέρας. Η παιδαγωγός συζήταγε επίσης με τη μητέρα
μεθόδους που έχουν πετύχει στη Ν. Αυτό ενθάρρυνε την μητέρα να παίρνει μέρος στις
συγκεντρώσεις του παιδικού σταθμού.
4.4.3. Συμβουλευτική παρέμβαση
Όπως υποστηρίζει ο Rogers οι παιδαγωγοί θα πρέπει να δείχνουν στα παιδιά ζεστασιά, να
είναι ανταποδοτικοί, να ενδιαφέρονται ειλικρινά για τα προβλήματά τους, να αποδέχονται
το παιδί ως άτομο, να το βοηθούν να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του και να μην
το πιέζουν σε τίποτα. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να παρέχουν
συμβουλευτική υποστήριξη στα παιδιά, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τον χωρισμό
των γονιών τους. Είτε μέσα από παραμύθια, ζωγραφιές, είτε μέσα από τραγούδια,
η παιδαγωγός μπορεί να προσφέρει στα παιδιά αυτής της ηλικίας συμβουλευτική
παρέμβαση, με την προϋπόθεση ότι είναι η ίδια εξοικειωμένη με τη συμβουλευτική, ή
έχει συμβουλευθεί ψυχολόγο26.
Παράλληλα στη συγκεκριμένη περίπτωση καλό είναι να ακολουθήσει και η μητέρα
της Ν. ατομική συμβουλευτική παρέμβαση, στην οποία θα συζητήσει με την παιδαγωγό
τους προβληματισμούς της και θα βρουν από κοινού λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες θα
αξιολογούνται κάθε εβδομάδα. Σε περίπτωση που στην τάξη της Ν. υπάρχουν και άλλα
παιδιά διαζευγμένων γονέων, η παιδαγωγός μπορεί να ρωτήσει ξεχωριστά τους μόνους
γονείς κατά πόσο επιθυμούν μια ομαδική συμβουλευτική συνάντηση. Στη συνάντηση
αυτή θα εκφραστούν διαφορετικοί προβληματισμοί, θα ακουστούν διαφορετικές απόψεις
26 Cohen, G. J., Weitzman, C. C., & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. (2016),
Helping children and families deal with divorce and separation. In: Pediatrics, Vol. 138, No 6, p. e20163020.
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και ο ένας γονέας μπορεί να επωφεληθεί από τις απόψεις του άλλου.
Η συμβουλευτική παρέμβαση είναι ωφέλιμη, τόσο για το ίδιο το παιδί, όσο και
για τον μόνο γονέα, καθώς τους βοηθά να βρουν τις ισορροπίες τους, να ανακτήσουν την
αυτοπεποίθησή τους και να προσαρμοστούν ομαλά στην νέα κατάσταση που δημιουργεί
ένα διαζύγιο. Όλα τα παραπάνω δεν βοηθούν μόνο τη σχέση παιδιού και μόνου γονέα,
αλλά και τη σχέση του παιδιού με τον γονέα που δε ζει μαζί του, όπως επίσης και τη
σχέση των δύο γονέων μεταξύ τους. Η ομαλοποίηση όλων αυτών των σχέσεων έχει
θετικό αντίκτυπο στην ολόπλευρη και ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού27.
5. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να αναδείξει μέσα από την παρουσίαση μιας
συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης πώς επιδρά η μονογονεϊκή οικογένεια στη
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας, το ρόλο της παιδαγωγού
αλλά και τη συνεργασία του γονέα με την παιδαγωγό του παιδιού. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης το παιδί προσχολικής ηλικίας συνήθως θεωρεί
τον εαυτό του υπεύθυνο για το διαζύγιο των γονέων του και δυσκολεύεται να κατανοήσει
τα συναισθήματά του. Πολλές φορές δείχνει απομονωτικές τάσεις και τάσεις ενοχής.
Για τους παραπάνω λόγους ο ρόλος της παιδαγωγού θεωρείται πολύ σημαντικός στο να
βοηθήσει το παιδί να νιώσει ασφάλεια κατανοώντας και εκφράζοντας τα συναισθήματά
του μέσα από δραστηριότητες όπως το θεατρικό παιχνίδι, ο χορός, η ζωγραφική.
Τέλος εξίσου σημαντική θεωρείται η συνεργασία του παιδαγωγού με τον μόνο γονέα,
είτε μέσα από ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις στις οποίες θα συζητήσουν τους
προβληματισμούς τους και θα καταλήξουν σε κοινές λύσεις, είτε μέσα από ομαδικές
συμβουλευτικές συναντήσεις, στις οποίες θα ακουστούν ποικίλες απόψεις που θα
βοηθήσουν όλους τους μόνους γονείς.
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Οι Απόψεις των Εργατοτεχνιτών Εργοταξίων σε Θέματα Εκπαίδευσης για την
Ασφάλεια και την Υγιεινή στο Εργοτάξιο
Πρακατές Αθανάσιος - Βλαχάδη Μαρία

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στα πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης και αποτελεί μια προσπάθεια σύνδεσης της παιδαγωγικής επιστήμης με
τομείς της επιστήμης του μηχανικού. Διερευνώνται και αποτυπώνονται οι απόψεις και οι
πρακτικές που υιοθετούν οι εργατοτεχνίτες σε θέματα εκπαίδευσης που αφορούν στην
ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο. Η διερεύνηση αυτή στηρίχθηκε σε ποιοτική
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εργοτάξιο κατασκευής κτιριακού έργου. Η έρευνα
διενεργήθηκε από Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ 12.01) με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα
κατασκευαστικά έργα τόσο με την ιδιότητα του Εργοταξιάρχη όσο και με αυτή του
Τεχνικού Ασφαλείας και πήραν μέρος σε αυτή εργατοτεχνίτες διαφορετικής ηλικίας,
θρησκείας και εθνικότητας. Η έρευνα πλαισιώθηκε θεωρητικά από την κοινωνιολογική
θεωρία της δομοποίησης του Giddens, περί δρώντων υποκειμένων. Τα ευρήματα που
προέκυψαν αφενός καταδεικνύουν την ανεπαρκή εκπαίδευση των εργατοτεχνιτών σε
θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο εργοτάξιο και, αφετέρου, αναδεικνύουν το γεγονός
ότι παρά την ανεπαρκή εκπαίδευση τους, οι εργατοτεχνίτες πληρούν τη θεώρηση του
Giddens περί δρώντων υποκειμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι εργατοτεχνίτες υπερβαίνοντας
τις υφιστάμενες δομές δείχνουν ενδιαφέρον για την εκπαίδευσή τους σε θέματα που
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλειά τους στο εργοτάξιο, δρώντας έτσι δομοποιητικά
σε ένα μη υποστηρικτικό πλαίσιο.
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Ασφάλεια και Υγιεινή, Εργοτάξιο.
Construction site Technicians’ Aspects Concerning Educational Issues about Safety
and Health in Construction Sites.
Abstract
This research was conducted within the framework of the Annual Program for Pedagogical
Training at the Higher School of Pedagogical and Technological Education and is an
attempt to connect pedagogical science with fields of engineering sciences. The views
and practices adopted by workers in the field of safety and health on the construction
site are explored and reflected. This investigation was based on qualitative research
carried out on a building construction site. The research was theoretically inspired by the
sociological theory of Giddens’ structuration theory, of acting subjects. The findings, on
the one hand, demonstrate the inadequate training of workers in the field of safety and
health on the construction site and, on the other hand, highlight the fact that, despite their
inadequate training, workers meet the Giddens’ view of active subjects. In particular,
workers overcoming existing structures show an interest in their education on issues of
- 72 Πρακατές, Α., Βλαχάδη, Μ. (2018), Οι Απόψεις των Εργατοτεχνιτών Εργοταξίων σε Θέματα Εκπαίδευσης
για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στο Εργοτάξιο. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική
Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου
Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 72-85.
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health and safety on the construction site, thus acting structurally, in a non-supportive
context.
Key Words: Education, Safety and Health, Construction site
Εισαγωγή
Η διερεύνηση και αποτύπωση των απόψεων και των πρακτικών που υιοθετούν οι
εργατοτεχνίτες σε θέματα εκπαίδευσης που αφορούν στην ασφάλεια και την υγιεινή σε
εργοτάξιο κατασκευής τεχνικού έργου, αποτελούν το βασικό ερευνητικό ερώτημα της
παρούσας εργασίας που στηρίχθηκε σε ποιοτική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε
εργοτάξιο κατασκευής κτιριακού έργου (μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου) στην περιοχή
της Βοιωτίας. Η έρευνα διενεργήθηκε από Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ 12.01) με πολυετή
εμπειρία σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, τόσο με την ιδιότητα του Εργοταξιάρχη,
όσο και με αυτή του Τεχνικού Ασφαλείας και πήραν μέρος σε αυτή εργατοτεχνίτες
διαφορετικής ηλικίας, θρησκείας και εθνικότητας.
Η δομή της έρευνας περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί
το Θεωρητικό, και πλαισιώνεται από την κοινωνιολογική θεωρία της δομοποίησης
του Giddens. Η θεωρία της δομοποίησης και η έννοια της δυαδικότητας της δομής του
Giddens, κρίνεται ότι είναι η πλέον κατάλληλη για την ερμηνεία των απόψεων και των
πρακτικών των δρώντων υποκειμένων (στην περίπτωσή μας των εργατοτεχνιτών), που
λειτουργούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας, όπου ως
κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο για να στηρίξει το μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας,
επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο των ημι- δομημένων συνεντεύξεων.
Τα ευρήματα- Αποτελέσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη έρευνα,
παρουσιάζονται στο τρίτο μέρος, όπου επιχειρείται η ερμηνεία και ανάλυση του λόγου
των εργατοτεχνιτών.
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της έρευνας απαρτίζεται από τα Συμπεράσματα,
τους περιορισμούς και τις προεκτάσεις της έρευνας , αλλά και τις Προτάσεις του
ερευνητή.
1. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
1.1 Θεωρητική προσέγγιση: Η θεωρία της δομοποίησης του A. Giddens.
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η θεωρία της δομοποίησης του
Giddens . Η επιλογή της θεωρητικής προσέγγισης του Giddens, κρίθηκε σκόπιμη καθότι
αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως αυθύπαρκτη και αυτοτελή οντότητα. Απορρίπτει τη
δομική εξήγηση αλλά και την ιδέα ότι η κοινωνία μπορεί να υφίσταται πάνω και πέρα από
τα άτομα. Ο Giddens χρησιμοποιεί έννοιες των κοινωνικών θεωριών του υποκειμενισμού
και του αντικειμενισμού απορρίπτοντας την εστίαση του αντικειμενισμού στις ανεξάρτητες
δομές λόγω της απουσίας προσμέτρησης των ανθρώπινων - υποκειμενικών στοιχείων.
Παράλληλα, απορρίπτει και τις κοινωνικές θεωρίες του υποκειμενισμού εξαιτίας της
αποκλειστικής εστίασής τους στα άτομα και στις ομάδες χωρίς να προσλαμβάνουν το
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κοινωνικό-δομικό πλαίσιο. 1
O Giddens ξεφεύγει άλλωστε και από τη λειτουργιστική ερμηνεία ότι το
κοινωνικό σύστημα διαθέτει το ίδιο ιδιότητες που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις
πράξεις των υποκειμένων ή ότι η ανθρώπινη δράση καθορίζεται απολύτως από την
κοινωνική δομή. Κάνει λόγο για κοινωνικές δομές και για ανθρώπινα συστήματα και
τονίζει ότι η κοινωνία παράγεται και αναπαράγεται μέσω της δράσης των κοινωνικών
υποκειμένων που την απαρτίζουν. Αντιλαμβάνεται την αναπαραγωγή των κοινωνικών
συστημάτων όχι ως ένα μηχανικό αποτέλεσμα, αλλά ως μια ενεργητική διαδικασία που
επιτυγχάνεται και συνίσταται από τα κατορθώματα των ενεργών υποκειμένων. Η δομή
δίνει τη μορφή και το σχήμα στην κοινωνική ζωή χωρίς η ίδια να αποτελεί τη μορφή και
το σχήμα. Έτσι, δημιουργείται αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «οντολογία της κοινωνικής
ύπαρξης», την οποία και θεωρεί συμβατή με ένα φάσμα μεθοδολογικών και θεωρητικών
αντιλήψεων στην κοινωνιολογία.2
Η θεωρία της δομοποίησης του Giddens εστιάζει στη σχέση μεταξύ των
υποκειμένων, ή αλλιώς των φορέων της δράσης και των κοινωνικών θεσμών και δομών,
θεωρώντας τις δομές ως μέσο και αποτέλεσμα ταυτόχρονα της δράσης των φορέων.
Η δομή αλληλεπιδρά με τη δράση των φορέων και παρέχει ένα κοινό εννοιολογικό
πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο για τη δράση. Σύμφωνα
με τον Giddens οι δομές (για παράδειγμα οι ηθικοί κώδικες, οι θεσμοί, η παράδοση,
οι κοινωνικές προσδοκίες, οι καθιερωμένοι τρόποι κάθε κοινωνικού συνόλου) είναι
σταθερές, αλλά παράλληλα είναι ευμετάβλητες καθώς εξαρτώνται από τις ακούσιες
συνέπειες της δράσης, όταν οι κοινωνοί αγνοούν τις δομές ή τις αντικαθιστούν με νέες ή
ακόμη και όταν τις αναπαράγουν με διαφορετικό τρόπο. 3
Όπως αποτυπώνεται στο σχήμα που ακολουθεί, στην έρευνα μας ως υποκείμενα
νοούνται οι εργατοτεχνίτες, ως δράση οι απόψεις και οι εργασιακές πρακτικές των
εργατοτεχνιτών και ως δομές το υπάρχον εργασιακό επιμορφωτικό και κοινωνικόοικονομικό πλαίσιο.

1.2 Σκοπός της έρευνας
1 Bryant, C. and Jary, D. (1991), Giddens’ theory of structuration: a critical appreciation, London: Routledge,
p. 16.
2 Giddens, A. (1989), Sociology, Cambridge : Polity Press, 1989, p. p. 14-256
3 Mestrovic,S. (1998), Anthony Giddens: The Last Modernist, London: Routledge, p. 47
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Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων και πρακτικών που
υιοθετούν οι εργατοτεχνίτες σε θέματα εκπαίδευσης που αφορούν στην ασφάλεια και την
υγιεινή στο εργοτάξιο (τεχνικού έργου) προκειμένου να αναδειχθούν οι διαμορφωμένες
αλλά και διαμορφούμενες υπό συγκεκριμένες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες
απόψεις τους σχετικά με το εν λόγω θέμα.
1.3 Ερευνητικά ερωτήματα
Προκειμένου να πλαισιωθεί το κεντρικό ερευνητικό πρόβλημα της παρούσας εργασίας
που είναι η διερεύνηση και αποτύπωση των απόψεων και των πρακτικών που υιοθετούν
οι εργατοτεχνίτες σε θέματα εκπαίδευσης που αφορούν στην ασφάλεια και την υγιεινή σε
εργοτάξιο κατασκευής τεχνικού έργο, δύο ερευνητικά ερωτήματα τέθηκαν στην πορεία
της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, της
θεωρίας δηλαδή της δομοποίησης του Giddens. Τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως και η
συζήτηση που εκπορεύεται από αυτά, διαμορφώθηκαν πάνω στο δίπολο δομή και δράση,
όπου ως δομή εκλαμβάνεται το υπάρχον εργασιακό και εκπαιδευτικό / επιμορφωτικό
πλαίσιο σχετικά με θέματα ασφάλειας στο εργοτάξιο και ως δράση οι απόψεις που
υιοθετούν τα δρώντα υποκείμενα, (οι εργατοτεχνίτες) και οι πρακτικές που εφαρμόζουν.
Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
• 1ο ερευνητικό ερώτημα : «θέματα ασφαλείας στο εργοτάξιο»
• 2ο ερευνητικό ερώτημα: «εκπαίδευση στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων»
Έχοντας υπόψη τα δύο αυτά ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκαν οι
συνεντεύξεις με τους εργατοτεχνίτες.
2. Μεθοδολογία της έρευνας
2.1. Επιλογή της ποιοτικής μεθόδου έρευνας, με χρήση ημι-δομημένων
συνεντεύξεων.
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας
με χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων με σκοπό να διερευνηθούν οι καταστάσεις στο
φυσικό τους πλαίσιο, ώστε να ερμηνευτούν τα φαινόμενα με όρους νοημάτων που οι
άνθρωποι δίνουν σε αυτά.4
Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις ορίζονται ως οι συνεντεύξεις που στηρίζονται σε
μία ελεύθερη συζήτηση και όχι σε προκαθορισμένες ερωτήσεις των οποίων τη δομή, τη
διατύπωση και τη σειρά θα πρέπει να τηρήσει ο συνεντευκτής. 5
Η χρήση των ημιδομημένων συνεντεύξεων από εργατοτεχνίτες, στόχο έχει να
αποδώσει μέσω του λόγου τους τις απόψεις και τις εργασιακές πρακτικές τους αναφορικά
4 Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005), The sage handbook of qualitative research, (2nd ed.). Thousand Oaks,
CA: Sage, στο Ίσαρη, Φ., Πουρκός, Μ. (2015), Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας. Εφαρμογές στην Ψυχολογία
και στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, ISBN: 978960-603-455-8
5 Φίλιας, Β. (2003), Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. 2η έκδοση
συμπληρωμένη, Αθήνα: εκδ. Gutenberg.σ. 132
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με την ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο, σκιαγραφώντας με τον τρόπο αυτό τη
δράση τους ως δρώντα υποκείμενα σύμφωνα με τη θεωρία του Giddens.
Έχοντας υπόψη τα ερευνητικά ερωτήματα (1ο ερευνητικό ερώτημα : «θέματα
ασφαλείας στο εργοτάξιο», 2ο ερευνητικό ερώτημα: «εκπαίδευση στην ασφάλεια και
υγιεινή των εργαζομένων ») ακολούθησαν οι συνεντεύξεις με τους εργατοτεχνίτες
στη βάση της θεωρίας της δομοποίησης του Giddens, σύμφωνα με την οποία η δομή
και τα δρώντα υποκείμενα δεν μπορούν να διαχωριστούν, συνδέονται μεταξύ τους και
αλληλοεπιδρούν. 6
Στην περίπτωση μας δηλαδή το δεδομένο εργασιακό και εκπαιδευτικό/
επιμορφωτικό πλαίσιο στο οποίο δρουν / εργάζονται τα δρώντα υποκείμενα, οι
εργατοτεχνίτες, δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις προσωπικές τους απόψεις και πρακτικές,
αφού αυτές συν διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται μέσα στο πλαίσιο αυτό.
2.2 Το δείγμα
Αναφορικά με το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της
δειγματοληψίας κρίσεως (judgmental). Η δειγματοληψία κρίσεως δεν είναι τυχαία
και το δείγμα προσδιορίζεται από αυτόν που διεξάγει την έρευνα. Η εφαρμογή της
συγκεκριμένης μεθόδου έγινε λόγω της ομοιογένειας του δείγματος καθώς επίσης και
λόγω του ότι η τυχαία δειγματοληψία δεν ήταν εφικτή. 7
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν πέντε εργατοτεχνίτες που εργάζονται σε εργοτάξιο
της ευρύτερης περιοχής της Βοιωτίας. Ηλικιακά, ανήκουν στην ομάδα 30 -40 ετών.
2.3 Μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων
Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο «πεδίο», (δηλαδή, στο χώρο εργασίας τους, στο
εργοτάξιο), ύστερα από συνεννόηση με τους εργατοτεχνίτες, κατά την ώρα του
μεσημεριανού διαλλείματος. Ηχογραφήθηκαν με δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο σε μορφή
αρχείου mp3 και απομαγνητοφωνήθηκαν σε αρχεία κειμένου Word. Στη συνέχεια, τα
δεδομένα καταχωρήθηκαν σε λίστες για καλύτερη εποπτεία, ανάλυση και ερμηνεία τους.
Συγκεκριμένα, και για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας, τηρήθηκε η ανωνυμία των
συνεντευξιαζόμενων εργατοτεχνιτών κι έτσι οι απαντήσεις των εργατοτεχνιτών φέρουν
τον κωδικό «Συνεντευξιαζόμενος 1 (Σ1), Συνεντευξιαζόμενος 2 (Σ2), Συνεντευξιαζόμενος
3 (Σ3), Συνεντευξιαζόμενος 4 (Σ4), Συνεντευξιαζόμενος 5 (Σ5).
3. Αποτελέσματα της έρευνας
3.1 Ανάλυση 1ου Ερευνητικού Ερωτήματος : «θέματα ασφαλείας στο εργοτάξιο»
Οι εργατοτεχνίτες της έρευνας έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που υφίστανται
στο εργοτάξιο κυρίως γιατί έχουν εμπλακεί όλοι τους σε σοβαρά και θανατηφόρα
6 Giddens, A. (1984), The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity
Press. ISBN 0-520-05728-7. p.p. 25-29
7 Aaker David, A., Kumar, V., & Day, G.S. (2013), Marketing Research (Fifth ed.). New York: John Wiley &
Sons, Inc. p.p. 353-355
- 76 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

εργατικά ατυχήματα (Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4)(Σ5).
Έχουν αντιληφθεί πως μια λάθος κίνηση, μια επιπολαιότητα ή μια βεβιασμένη
απόφαση , μπορεί εύκολα να κοστίσει τη ζωή τη δικιά τους αλλά και των συνεργατών
τους . Αυτό φαίνεται από τον παραστατικό (σε κάποια σημεία ίσως και υπερβολικό) τρόπο
με τον οποίο περιγράφουν τα ατυχήματα (ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αναλώνεται
σε αυτό), γεγονός που δείχνει ότι τα ατυχήματα αυτά έχουν χαραχτεί στη μνήμη τους.
(Σ2)(Σ4)(Σ5).
Καταλαβαίνουν πως η πιθανότητα ενός σοβαρού ατυχήματος σε αυτόν το χώρο
εργασίας είναι πολύ μεγάλη και πως εύκολα θα μπορούσαν να είναι αυτοί στη θέση των
θυμάτων (Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4)(Σ5).
Η αιτία των ατυχημάτων στα οποία έτυχε να είναι παρόντες βρίσκεται κατά
τη γνώμη τους εν μέρει στην προσωπική ευθύνη των θυμάτων (Σ2) αλλά κυρίως στην
ελλιπή τήρηση των κανόνων και διαδικασιών ασφαλείας από την πλευρά του εργοδότη.
(Σ2)(Σ5)
Προτείνουν πιο αυστηρό έλεγχο σε θέματα κατανάλωσης αλκοόλ εν ώρα
εργασίας, καθώς έχουν παρατηρηθεί ατυχήματα από την κατανάλωσή του(Σ2).
Θεωρούν την υπερεργασία (ωράριο άνω των 8 ωρών) υπεύθυνη για κάποια
ατυχήματα από την άποψη των βιολογικών αντοχών (Σ2), γι΄ αυτό και διαφωνούν με την
συνεχιζόμενη καταστρατήγηση του οκταώρου .
Αντιλαμβάνονται ότι κατά τη μελέτη του έργου δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα
θέματα της ασφάλειας , με αποτέλεσμα να καλούνται να δώσουν λύση σε πολλά δύσκολα
κατασκευαστικά θέματα στο εργοτάξιο εργαζόμενοι με υψηλή επικινδυνότητα, ενώ
τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί (και να είχαν επιλυθεί ως επί τω
πλείστων) από το στάδιο της μελέτης. (Σ2) (Σ3)
Οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την αξία της εκπαίδευσης για την ασφάλεια
στο εργοτάξιο ως μια διαδικασία που συνήθως θεμελιώνεται με τα σεμινάρια που
παρακολουθούν από τον Τεχνικό ασφαλείας (Σ2)(Σ5), εξελίσσεται ωστόσο ταυτόχρονα
και από τις προσωπικές τους εμπειρίες αλλά και των συνεργατών τους. (Σ2)(Σ3)(Σ5).
Θεωρούν ότι οι εργοδότες, ανάλογα και με την σοβαρότητα της εταιρείας
υλοποιούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό κι
αυτό, κυρίως γιατί είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο, παρόλο που τους κοστίζει αρκετά
(τόσο άμεσα οικονομικά, όπως η αγορά κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας, όσο και
έμμεσα, όπως οι εργατοώρες καθυστέρησης προκειμένω να εκτελεσθεί η εργασία με
ασφάλεια και όχι βιαστικά).(Σ1)(Σ5)
Αντιλαμβάνονται βέβαια ότι το κόστος ενός πιθανού ατυχήματος είναι
πολλαπλάσια μεγαλύτερο σε χρόνο, σε χρήμα αλλά και σε ψυχολογικό κόστος, από τη
σωστή λήψη μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο.(Σ1)(Σ2 (Σ5)
Νοιώθουν γενικά ασφάλεια κατά την εργασία τους γιατί γνωρίζουν καλά και τη
δουλειά τους και τους κινδύνους που αυτή κρύβει(Σ2)(Σ3)(Σ5) και πιστεύουν ότι το να
αγνοεί κάποιος τα μέτρα ασφάλειας , είναι ένδειξη μεγάλης επιπολαιότητας και άγνοιας
κινδύνου(Σ1), (ωστόσο παραδέχονται ότι αυτό συμβαίνει πιο συχνά σε εργατοτεχνίτες με
μεγαλύτερη επαγγελματική πείρα). Γι’ αυτό όταν τους ανατίθεται μία εργασία με μεγάλη
επικινδυνότητα από τον εργοδηγό, θα βρούνε τρόπο να την κάνουν με μέγιστη ασφάλεια
χωρίς να εξετάσουν ιδιαίτερα το κόστος της καθυστέρησης . (Σ1)(Σ2)(Σ5)
Θεωρούν ότι για να εργαστείς στο εργοτάξιο ούτως η άλλως , θέλει ένα βαθμό
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υπευθυνότητας και συμφωνούν ότι δεν μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να το διαχειριστούν
αυτό (δηλαδή όποιος δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό απλά δεν πρέπει να δουλεύει σε
αυτό το χώρο)(Σ1).
3.2 Ανάλυση 2ου Ερευνητικού Ερωτήματος : «εκπαίδευση στην ασφάλεια και
υγιεινή των εργαζομένων»
Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε θέματα υγιεινής
και ασφάλειας πολλές φορές , συνήθως σε κάθε εργοτάξιο που δουλεύουν
(Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4)(Σ5).
Θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο
εργοτάξιο, που πρέπει ωστόσο να γίνεται από έμπειρους μηχανικούς με τη μορφή
σεμιναριακών μαθημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα .(Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4)(Σ5).
Ο εκπαιδευτής τους είναι πάντα Μηχανικός που εργάζεται ως Τεχνικός Ασφαλείας
και συνήθως είναι έμπειρος και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα ασφάλειας, ωστόσο δεν
γνωρίζει το ίδιο καλά τα θέματα της κατασκευής όσο αυτοί. (Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4)(Σ5).
Οι εργατοτεχνίτες της έρευνας θεωρούν ότι η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας
είναι απαραίτητη , αλλά θα πρέπει να αλλάξει ως προς τον τρόπο και το χρόνο που αυτή
πραγματοποιείται. Θεωρούν βαρετές τις επαναλαμβανόμενες τυπικές εκπαιδεύσεις που
δεν μπαίνουν στην ουσία και στέκονται μόνο στις τυπικές οδηγίες γενικού χαρακτήρα.
(Σ2)(Σ3)(Σ5).
Αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση για την ασφάλεια και την υγιεινή στο
εργοτάξιο σαν μια διαδικασία ρουτίνας(Σ2) που σε αρκετές περιπτώσεις, όταν αυτή
επαναλαμβάνεται κουράζει, παρόλο που αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά της. (Σ2)(Σ3).
Πιστεύουν ότι πρωτεύοντα ρόλο παίζει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής καθώς η
επικοινωνία που θα αναπτύξει ή όχι με τους εκπαιδευόμενους είναι καθοριστικής
σημασίας για την επιτυχία της εκπαίδευσης (Σ2) (Σ3). Στηρίζονται πολύ στην αμφίδρομη
επικοινωνία με τον εκπαιδευτή και επιθυμούν τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση, να
έρθει δηλαδή ο Τεχνικός Ασφαλείας (εκπαιδευτής) στην θέση τους και να νιώσει τον
κίνδυνο και την ανασφάλεια που αυτοί βιώνουν κατά την εργασία τους σε περιβάλλοντα
υψηλής επικινδυνότητας (Σ1)(Σ5) (εργασία σε ύψος, ανεγέρσεις φορτίων, εκρηκτικά
αέρια, επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, κινήσεις βαρέων οχημάτων, κ.α.).
Παραδέχονται ότι τα υπάρχοντα προγράμματα στην εκπαίδευση σε θέματα
ασφάλειας που υιοθετούνται από μεγάλες εταιρείες είναι πολύ συμπυκνωμένα (ένα
πλήρες οκτάωρο, ίσως και παπαπάνω, μαζί με την αξιολόγηση) με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να αφομοιώσουν το 100% της πληροφορίας που τους προσφέρεται,(Σ1) ενώ δεν
ρωτάνε τις απορίες τους τουλάχιστον στην αρχή (Σ5) όχι μόνο γιατί δεν προλαβαίνουν
αλλά γιατί πιστεύουν ότι κάποιος άλλος κατάλαβε και θα τους τα εξηγήσει. (Σ1)(Σ4)
Στα μικρότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια (τα λεγόμενα εισαγωγικά που γίνονται
στην αρχή κάθε εργοταξίου) η διάρκεια είναι συνήθως μία με δύο ώρες και συνήθως δεν
υπάρχει αξιολόγηση (Σ5).
Πιστεύουν ωστόσο ότι η εκπαίδευση έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν
απευθύνεται σε μικρές ομάδες προκειμένου να λειτουργήσει το συνεργατικό στοιχείο
της ομάδας, αλλά χωρίς όμως να χάνεται το ατομικό στοιχείο και η ιδιαιτερότητα του
κάθε εκπαιδευόμενου(Σ1).
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Οι εργατοτεχνίτες της έρευνας γνωρίζουν να χειρίζονται το φορητό πυροσβεστήρα
ξηράς κόνεως (Σ1)(Σ2)(Σ5) και γενικότερα δηλώνουν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν
συνηθισμένες καταστάσεις φωτιάς η τραυματισμών στο εργοτάξιο (Σ1)(Σ2)(Σ5). Πιο
συγκεκριμένα γνωρίζουν τα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο
(αυτά δηλαδή που περιέχει το φαρμακείο του εργοταξίου) (Σ1)(Σ2) και γνωρίζουν πώς να
αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τους τραυματισμούς τους (χτύπημα αιμορραγία κάψιμο) χωρίς να
πηγαίνουν στο νοσοκόμο του εργοταξίου (Σ1)(Σ5) (που ούτως ή άλλως είναι υποχρεωτικό
να υπάρχει μόνο σε μεγάλα εργοτάξια) αλλά κυρίως χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί στις
Πρώτες Βοήθειες. (Σ1)(Σ2).
Θα ήθελαν στα πλαίσια της ασφάλειας και της υγιεινής στο εργοτάξιο επιπλέον
εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών (κάτι που το θεωρούν χρήσιμο και για την
καθημερινότητα τους (Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4)(Σ5) καθώς και προληπτική ιατρική φροντίδα σε
κάθε εργοτάξιο (όχι μόνο στα μεγάλα έργα δηλαδή, που είναι βάσει νόμου υποχρεωτικό)
(Σ2). Επιζητούν δηλαδή προληπτικό ιατρικό έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθούν
εργατικά ατυχήματα από ασθένειες που έχουν και που πιθανώς να αγνοούν οι
εργατοτεχνίτες (Σ2). (όπως για παράδειγμα, πιθανή ήπια καρδιοπάθεια που εύκολα μετά
από κούραση προκαλεί λιποθυμία ή σακχαρώδη διαβήτη).
Θεωρούν ότι ο Εκπαιδευτής Τεχνικός Ασφαλείας δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα
του εργοδότη (αν και πληρώνεται από αυτόν βάσει νόμου) , αλλά κάνει την δουλειά του
σαν ανεξάρτητος φορέας και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους του , τυπικά, ως οφείλει,
αλλά και ουσιαστικά προσπαθώντας να μάθει τον εργαζόμενο να λειτουργεί πάντα με
ασφάλεια σκεπτόμενος (Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4)(Σ5).
Πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτής Τεχνικός Ασφάλειας δεν μπορεί να έχει τις
κατασκευαστικές γνώσεις που έχουν αυτοί (Σ1)(Σ3)(ιδιαίτερα οι πιο έμπειροι θεωρούν
ότι ο εκπαιδευτής τους έχει πολύ λιγότερες γνώσεις από τους ίδιους). Έτσι τελικά οι
εργατοτεχνίτες ούτως ή άλλως καλούνται να δώσουν καθημερινά λύσεις σε κατασκευαστικά
προβλήματα, με όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς διαδικασίες στο εργοτάξιο.
Ο Εκπαιδευτής Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί ωστόσο να προτείνει καλές
πρακτικές, γενικότερα στα πλαίσια εργασίας δηλαδή, που υιοθετούνται στο εργοτάξιο
και έχουν στηριχθεί σε κανόνες που προκύπτουν από τη μελέτη εργατικών ατυχημάτων
στο εργοτάξιο(Σ2).
Πιστεύουν ότι η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας και η γενικευμένη
οικονομική κρίση επηρεάζει τις απαιτήσεις των εργοδοτών εις βάρος των εργατοτεχνιτών
για την μη αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας στο εργοτάξιο αλλά και στο επίπεδο
της έκπτωσης στην εκπαίδευση για θέματα ασφαλείας και υγιεινής στο εργοτάξιο.
Διατύπωσαν την πικρία τους για την «μαύρη» και αδήλωτη εργασία, για την
είσοδο στον κατασκευαστικό χώρο ανειδίκευτων αλλοδαπών κυρίως εργαζομένων
(μεταναστών πιθανότατα) οι οποίοι προκαλούν ζημιά στον κλάδο γιατί και η ποιότητα της
προσφερόμενης εργασίας τους είναι πολύ χαμηλή αλλά κυρίως γιατί η έλλειψη εμπειρίας
και η πλήρης άγνοια από μέρους τους των κανόνων ασφάλειας οδηγούν συχνά σε σοβαρά
ατυχήματα (όπως αυτά που αναφέρανε στην αρχή της συνέντευξης τους)
Διατύπωσαν επίσης την πικρία τους και για τα λιγοστά (λόγω της οικονομικής
κρίσης) μεροκάματα(Σ1) που τους ¨εξαναγκάζουν¨ να αναλαμβάνουν επικίνδυνες
εργασίες με πολύ μικρό τίμημα . Γενικότερα, οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν
κατά πολύ και την ψυχολογία τους και την επιλογή (άκριτη τις περισσότερες φορές ) της
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εργασίας τους, αφού σε προσωπικό τουλάχιστον επίπεδο θα αναλάμβαναν μία επικίνδυνη
εργασία προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποια μεροκάματα.
Για τους εργατοτεχνίτες της έρευνας ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και για
αυτά τα λίγα μεροκάματα είναι απαραίτητες οι γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής
στο εργοτάξιο (Σ1)(Σ2)(Σ3)(Σ4).
Αναφορικά με τα ατομικά μέσα προστασίας (όπως κράνος, υποδήματα ασφαλείας,
γάντια και γυαλιά) ανάφεραν ότι κάποιοι τα αγοράζουν μόνοι τους (Σ3)(Σ5) σε κάποιους
τα χορηγεί ο εργοδότης τους (Σ1)(Σ2) και κάποιοι τα δανείζονται(Σ4), ενώ θα θεωρούσε
κανείς αυτονόητο να τα εξασφαλίζει ο εργοδότης σε αυτούς και να επιστρέφονται με το
πέρας του έργου (όσα δεν είναι αναλώσιμα).
Κλείνοντας την συνέντευξη οι εργατοτεχνίτες θεωρούν την εκπαίδευσή τους σε
θέματα ασφάλειας στο εργοτάξιο ικανοποιητική σαν γενικότερο πλαίσιο (Σ1)(Σ2), παρόλο
που πιστεύουν ότι έχουν περισσότερη κατασκευαστική εμπειρία και εξειδικευμένες
γνώσεις συνήθως από τους εκπαιδευτές τους (Σ2), ενώ επιζητούν τον εμπλουτισμό της
εκπαίδευσής τους με νέα θεματολογία , όπως οι πρώτες βοήθειες (Σ1).
Επιθυμούν τη βιωματική εκπαίδευση. Τη σύνδεση θεωρίας/εκπαίδευσης –
πράξης/ εφαρμογής. Να δεθεί δηλαδή η εκπαίδευση με την έμπρακτη εφαρμογή. Αυτά
δηλαδή που διδάσκονται στο μάθημα, μετά να τα εφαρμόζουν στο εργοτάξιο. Πολύ απλά
να βλέπουν στην πράξη, πώς πρέπει να το κάνουν. Ποιο είναι δηλαδή το σωστό και ποιο
το λάθος και γιατί (Σ2)(Σ5).
Επιθυμούν ο εκπαιδευτής να έχει, όχι μόνο γενικές γνώσεις σε θέματα
ασφάλειας , που έχουν να κάνουν με τις ορθές πρακτικές εργασίας στο εργοτάξιο αλλά
και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα κατασκευαστικά (Σ5) ,να έχει δηλαδή πολύχρονη
εμπειρία σε εργοτάξια (Σ2) , στον συγκεκριμένο τομέα της κατασκευής (κτιριακά έργα)
ώστε να τους δίνει σαφείς και ξεκάθαρες κατευθύνσεις για το πώς να αντιμετωπίσουν μια
κατασκευαστική δυσκολία με ασφαλή τρόπο.
4. Συμπεράσματα - Προτάσεις
4.1 Συμπεράσματα
Παρατηρείται ότι οι απόψεις και οι εργασιακές πρακτικές των εργατοτεχνιτών, η
δράση κατά τον Giddens, επηρεάζεται από τα έτη προϋπηρεσίας, αφού οι απαντήσεις
των ερωτηθέντων αποτυπώνουν την άποψη, ότι ανάλογα με την ηλικία και τα χρόνια
προϋπηρεσίας, την εμπειρία τους δηλαδή, οι εργατοτεχνίτες αντιδρούν ή δέχονται την
εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο εργοτάξιο. Κατά τη γνώμη τους οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία αντιστέκονται στην εκπαίδευση καθότι θεωρούν ότι ή εμπειρία
είναι αυτή που τους προφυλάσσει από τα ατυχήματα. Οι νεότεροι από την άλλη μεριά,
δέχονται πιο ευχάριστα την εκπαίδευση βρίσκοντάς την, όχι απλώς ενδιαφέρουσα αλλά
και απαραίτητη.
Άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις αντιδράσεις, τις απόψεις και τις πρακτικές
των εργατοτεχνιτών είναι ο οικονομικός. Η οικονομική κρίση επέφερε τραγική κάμψη
στην οικοδομική δραστηριότητα και γενικά στον κατασκευαστικό κλάδο, με αποτέλεσμα
οι εργατοτεχνίτες να συναινούν στην ανάληψη επικίνδυνων εργασιών ακόμα και όταν
δεν προβλέπονται αυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
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Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την εκπαίδευση για την ασφάλεια
και την υγιεινή στο εργοτάξιο , καθώς και η έμπρακτη εφαρμογή της κρίνεται από
τους εργατοτεχνίτες της έρευνας ελλιπές καθώς αναφέρονται σε τροποποιήσεις και σε
βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, κυρίως ως προς το χρόνο που αυτή διεξάγετε αλλά και
προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.
Το μορφωτικό επίπεδο των συνεντευξιαζόμενων φαίνεται να συνηγορεί στα
παραπάνω και να έρχεται σε συμφωνία με το θεωρητικό εργαλείο, τη θεωρία της
δομοποίησης του Giddens, αφού παρόλο που δεν έχουν όλοι οι ερωτηθέντες το ίδιο
μορφωτικό επίπεδο και ούτε συνδράμει αυτό στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης και
της επιμόρφωσής τους στο συγκεκριμένο θέμα, εντούτοις οι εργατοτεχνίτες της έρευνά
μας διάκεινται σε γενικές γραμμές θετικά στην εκπαίδευση τους σε θέματα ασφάλειας
και υγιεινής στο εργοτάξιο. Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετείται και η διαφορά στην
κουλτούρα και στη θρησκεία, που δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά ούτε την μεταξύ
τους συνεργασία ούτε τις απόψεις και τις πρακτικές τους σε θέματα εκπαίδευσης στην
ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο.
Το γενικό συμπέρασμα που απορρέει από τα παραπάνω σε σχέση με τη θεωρία
του Giddens είναι ότι τα δρώντα υποκείμενα της έρευνάς μας, οι εργατοτεχνίτες, παρά
το ελλιπές γενικό πλαίσιο, το εργασιακό, το επιμορφωτικό, το κοινωνικό-οικονομικό,
δρουν δομοποιητικά, και επιδιώκουν τη βελτίωση της εκπαίδευσης τους σε θέματα που
αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο.
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η θεωρία της δομοποίησης του Giddens δεδομένου ότι
οι εργατοτεχνίτες, παρότι δεν υποστηρίζονται ανάλογα από το εργασιακό και θεσμικό
πλαίσιο, αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου της εκπαίδευσης στην ασφάλεια και
την υγιεινή στο εργοτάξιο και αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους μέσα στην όλη διαδικασία
ως ιδιαίτερα κρίσιμο.
Εν κατακλείδι, η μελέτη των απόψεων των εργατοτεχνιτών αναφορικά με
τη εκπαίδευση στην ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο, κατέδειξε αφενός την
τυπικότητα του εκπαιδευτικού / επιμορφωτικού πλαισίου ως προς την εκπαίδευση στην
ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο και την ανεπάρκεια της βιωματικής / ουσιαστικής
πληροφόρησής τους στο εν λόγω θέμα. Επιβεβαιώνοντας τη θεωρία της δομοποίησης του
Giddens, η έρευνά μας ανέδειξε τη δράση των υποκειμένων, στην περίπτωσή μας των
εργατοτεχνιτών, όχι απλά να αναπαράγουν, αλλά και να ανασχηματίζουν τη δομή, το
δεδομένο εργασιακό δηλαδή πλαίσιο στο οποίο εργάζονται, υιοθετώντας θετική στάση
απέναντι στην εκπαίδευσή τους σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο εργοτάξιο και
διεκδικώντας μέσα από την εκπαίδευση αυτή καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μέσα από
την έρευνα διαφάνηκε ένα πρόθυμο εργατικό δυναμικό στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης
στο συγκεκριμένο θέμα παρά τον περιορισμένο και ελλιπή χαρακτήρα του θεσμού.
Η προθυμία τους για περισσότερη ενημέρωση και κατάρτιση, και η διεκδίκησή
τους για καλύτερες εργασιακές συνθήκες δημιουργεί συνθήκες ικανές να αναδειχθεί η
σπουδαιότητα του ρόλου της εκπαίδευσης στην ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο
, στη συνολική αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας διαβίωσης του
εργατικού δυναμικού.
Σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε στις μέρες μας,
όπου το οικονομικό έλλειμμα συνακολουθούν οι μεγάλες εκπτώσεις στα κατασκευαστικά
έργα, η αυξημένη προσφορά για εργασία, η μείωση των ημερομισθίων, η είσοδος
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ανειδίκευτων εργατών οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν εξειδικευμένες εργασίες
αμφιλεγόμενης ποιότητας και με υψηλή επικινδυνότητα, η εκπαίδευση στην ασφάλεια
και την υγιεινή στο εργοτάξιο κρίνεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία.
4.2 Περιορισμοί προεκτάσεις της έρευνας
Η καινοτομία αλλά παράλληλα και η δυσκολία της έρευνας, ήταν ότι δεν έχει
πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια
άλλη έρευνα της οποίας τα ευρήματα θα μπορούσαν να διασταυρωθούν με τα δικά μας
ώστε να αναδειχθούν ομοιότητες και διαφορές.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν κατέστη δυνατό να αναζητηθούν αντίστοιχες
έρευνες στο εξωτερικό. Ακόμα όμως και αν εντοπίζονταν αντίστοιχη έρευνα στο
εξωτερικό, αυτό δε θα σήμαινε και εντοπισμό αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Αντίθετα,
θα αναμένονταν οι εργατοτεχνίτες λόγω του διαφορετικού κοινωνικού και εκπαιδευτικού
πλαισίου θα λειτουργούσαν με διαφορετικό τρόπο από τους εργατοτεχνίτες στην Ελλάδα
και συνεπώς θα αποτελούσαν διαφορετικά δρώντα υποκείμενα. Αυτό είναι εύλογο από
τη στιγμή που θα είχαν διαφορετικές διεργασίες και διαδρομές.
Η απουσία αντίστοιχων ερευνών στην Ελλάδα, αναδεικνύει και τις πιθανές
προεκτάσεις της έρευνας για την εκπαίδευση στην ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο.
Ως πιθανή προέκταση της παρούσας εργασίας θα ήταν μία έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα,
σε πανελλαδικό αν υπήρχε δυνατότητα επίπεδο, προκειμένου να μελετηθούν πιθανές
διαφοροποιήσεις ως προς τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας. Η μεθοδολογία μιας τέτοιας
έρευνας θα μπορούσε να είναι ποσοτική με χρήση σταθμισμένων ερωτηματολογίων και
ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων.
Μια άλλη πιθανή προέκταση της παρούσας έρευνας, θα ήταν η μελέτη
περίπτωσης, όπου ο ερευνητής θα μελετούσε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
τις σχετικές με τη εκπαίδευση στην ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο απόψεις και
πρακτικές των εργατοτεχνιτών , σε ένα συγκεκριμένο εργοτάξιο.
Οι προαναφερόμενες πιθανές προεκτάσεις της έρευνας μας δυνητικά αποτελούν
το έρεισμα για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου σχετικού με το θέμα της εκπαίδευσης στην
ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο.
4.3 Προτάσεις
Οι προτάσεις που προκύπτουν από τον λόγο των ερωτηθέντων εργατοτεχνιτών αφορούν
κυρίως στη χρονική στιγμή στη διάρκεια το χώρο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
εκπαίδευσης στην ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο.
Συγκεκριμένα αντιτίθενται στην full time εκπαίδευση σε αίθουσες των πενήντα
ατόμων γιατί η οκτάωρη ή η δεκάωρη εκπαίδευση που είθισται να πραγματοποιείται
στα μεγάλα εργοτάξια, τους κουράζει. Υποστηρίζουν ότι με αυτό το στυλ εκπαίδευσης
δε δίνεται ο απαραίτητος χρόνος αφομοίωσης της γνώσης και της επεξεργασίας της
πληροφορίας ενώ θεωρούν τη θεματολογία της χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι είναι
πολύ γενική και τυποποιημένη.
Προτείνεται λοιπόν :
 Να γίνονται επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις μικρότερης διάρκειας πριν την
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εκκίνηση του έργου (εισαγωγικά σεμινάρια), με γενικότερη θεματολογία για την
ασφάλεια και υγιεινή στο εργοτάξιο αλλά και ειδικότερα για θέματα οργάνωσης του
εργοταξίου και πορείας των εργασιών ,ώστε να εντοπισθούν και να διορθωθούν (σε
συνεργασία με τους Μηχανικούς τους) τυχόν αστοχίες της μελέτης στο σχεδιασμό
των εργασιών που πιθανά θα οδηγήσουν σε κατασκευαστικές λύσεις υψηλού ρίσκου,
αργότερα στο εργοτάξιο . Τα σεμινάρια αυτά θα οργανώνονται σε ολιγομελής ομάδες
ώστε να υπάρχει πιο άμεση επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και μεταξύ των
εργατοτεχνιτών.
 Οι εκπαιδεύσεις αυτές να επαναλαμβάνονται και κατά την εξέλιξη του έργου ώστε να
υπάρχει και ανατροφοδότηση. Έτσι κατά τις πρωινές ώρες δηλαδή πριν την εκκίνηση
της βάρδιας να λαμβάνει χώρα σε κάποια αίθουσα στο εργοτάξιο (θα μπορούσε να
είναι και κοντέινερ) ολιγόλεπτη εκπαίδευση σε μικρές ομάδες για συγκεκριμένα
θέματα και όχι γενικού περιεχομένου όπως τα εισαγωγικά σεμινάρια. Κατά τη
διαδικασία αυτή θα γίνεται προσπάθεια να συνδέεται η εκπαίδευση με την πράξη και
να υλοποιούνται υποδειγματικές εκπαιδεύσεις στο χώρο του έργου με ταυτόχρονη
πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών οδηγιών, ώστε να εντυπώνεται στη συνείδηση
των εργατοτεχνιτών ποιο είναι το σωστό ποιο το λάθος και γιατί.
 Τέλος, προτείνεται να διευρυνθεί η θεματολογία της εκπαίδευση των εργατοτεχνιτών
και σε θέματα Πρώτων βοηθειών καθώς και γενικότερα σε θέματα υγείας και
χρόνιων παθήσεων. Η επιμόρφωση τους αυτή θα τους βοηθούσε να αντιληφθούν
από τα συμπτώματα τυχόν προβλήματα υγείας που ίσως να έχουν, αλλά και να
αντιμετωπίσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όχι μόνο στην εργασία τους αλλά
και στην καθημερινότητα τους.
Ευελπιστούμε, το θέμα της εκπαίδευσης στην ασφάλεια και την υγιεινή
στο εργοτάξιο να ληφθεί υπόψη από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας , ώστε να
προκύψει η προώθηση ανάλογης ενημέρωσης και δράσης, που θα συνεπικουρεί τους
εκπαιδευτές στο ρόλο τους, ως βασικών φορέων της εκπαίδευσης αυτής . Αναδεικνύεται
λοιπόν ως απαραίτητη σε κάθε κατασκευαστικό έργο η παρουσία του ειδικού σε θέματα
εκπαίδευσης στην ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο, καθώς αποτελεί σημαντικό
παράγοντα μεταφοράς της συγκεκριμένης γνώσης και δημιουργίας κατάλληλων και
ασφαλών συνθηκών εργασίας.
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Εκπαιδευτικός και Υγιεινή φωνής
Τόκη Ευγενία - Τάτσης Γιώργος - Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος - Κρητικός Μανώλης
- Παγγέ Τζένη - Ζιάβρα Ναυσικά

Περίληψη
H υγιεινή φωνής είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς αφού είναι επαγγελματίες
χρήστες φωνής. Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση προσφέρει έμμεσα στον εξεταζόμενο μια
πρώτη εξοικείωση με θέματα που αφορούν την υγιεινή φωνής αφού πολλοί κλινικοί με την
έναρξη της αξιολόγησης προσπαθούν να εντοπίσουν τις συμπεριφορές που συμβάλλουν
στα προβλήματα φωνής συμπεριλαμβανομένου των ανθυγιεινών πρακτικών σε σχέση με
τη φωνή. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών
ως προς την υγιεινή φωνής αφού είχαν πρώτα υποβληθεί σε αξιολόγηση της φωνής τους.
31 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με συνέντευξη, έξι μήνες μετά την αξιολόγηση φωνής
τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποδεικνύουν ότι αν και ο ένας στους τρεις
εκπαιδευτικούς υιοθέτησε θετικά στοιχεία ως προς την υγιεινή φωνής, η συστηματική
εκπαίδευση στην υγιεινή φωνής είναι αναγκαία για την πρόληψη στις διαταραχές φωνής.
Λέξεις-κλειδιά: υγιεινή φωνής; αξιολόγηση; φωνή; εκπαιδευτικός
Teacher and vocal hygiene
Abstract
Vocal hygiene awareness is important for teachers as they are professional voice users.
Voice assessment can indirectly offer familiarity with vocal hygienic issues since
many clinicians initially start by trying to identify the contributing behaviors to voice
problems, including unhealthy vocal hygiene practices. The aim of the current study
was to investigate teachers’ vocal hygiene attitudes after they were submitted to a vocal
assessment. The sample of the study were 31 teachers who were interviewed six months
after their voice evaluation. The results of the study revealed that although one out of three
teachers adopted positive health hygiene features, systematic vocal hygiene education is
needed to prevent speech disorders.
Keywords: vocal hygiene; voice assessment; teacher
1. Εισαγωγή
Τα άτομα που εργάζονται σε επαγγέλματα με υψηλές απαιτήσεις ως προς τη φωνή
τους, χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες χρήστες φωνής1. Ανάμεσα σε αυτούς τους
επαγγελματίες είναι εκπαιδευτικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, κληρικοί, στρατιωτικοί,
παρουσιαστές/δημοσιογράφοι, πωλητές κ.α.2. Σύμφωνα με τη σύγχρονη έρευνα οι
1 Titze, I. R., Lemke, J., & Montequin, D. (1997). Populations in the US workforce who rely on voice as a
primary tool of trade: a preliminary report. Journal of Voice, 11(3), 254-259.
2 Toki, E. I., Plachouras, K., Tatsis, G., Chronopoulos, S. K., Tafiadis, D., Ziavra, N., & Siafaka, V. (2017,
- 86 Τόκη, Ε., Τάτσης, Γ., Βλαχόπουλος, Κ., Κρητικός, Μ., Παγγέ, Τ., Ζιάβρα, Ν. (2018), Εκπαιδευτικός και
Υγιεινή φωνής. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική,
Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8
Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 86-97.
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επαγγελματίες χρήστες φωνής είναι σε ρίσκο να εμφανίσουν διαταραχές φωνής,
παρουσιάζοντας φωνητική δυσλειτουργία/αναποτελεσματικότητα3 λόγω αλλαγών στο
μηχανισμό φώνησης4.
Η υγιεινή φωνής είναι ένας όρος που περιγράφει συνήθειες που υποστηρίζουν μια
υγιή και δυνατή φωνή σε όλο το ηλικιακό φάσμα5. Χρησιμοποιείται από λογοθεραπευτές
και άλλους κλινικούς με σκοπό την πρόληψη ή και αποκατάσταση ενός φωνητικού
τραύματος.
Η επιλογή του θέματος έγινε με γνώμονα την περιορισμένη βιβλιογραφία,
ιδιαίτερα στα Ελληνικά δεδομένα, σχετικά με την γενικότερη πρόληψη των διαταραχών
φωνής6 και πιο συγκεκριμένα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
Οι διαταραχές φωνής που εμφανίζουν οι επαγγελματίες χρήστες φωνής συνήθως έχουν
πολυπαραγοντικά αίτια, μπορεί να προκαλούνται από διάφορους συνδυασμούς αιτιών
και διαφέρουν ως προς τη σημαντικότητα7. Οι βασικές αιτίες που προκαλούν δυσφωνία
είναι η οξεία λαρυγγίτιδα, οι κύστες των φωνητικών χορδών, η λαρυγγική θηλωμάτωση,
το λαρυγγικό τραύμα, φλεγμονές ή λοιμώξεις, λευκοπλακία, αιμαγγείωμα, πολύποδες,
οίδημα τύπου Reinke και καρκίνος των φωνητικών χορδών8.
Τα κύρια συμπτώματα που υποδεικνύουν διαταραχή φωνής είναι η βραχνάδα, η
φωνητική κόπωση, η έμπνοη φωνή, το μειωμένο εύρος φώνησης, η αφωνία, οι διακοπές
ύψους φωνής, η τεταμένη/κοπιώδης φωνή, το τρέμουλο, οι πόνοι και άλλες σωματικές
αισθήσεις9,10,11. Η βραχνάδα επηρεάζει τη φωνή ενός ατόμου και μπορεί να συνδέεται με
οζίδια των φωνητικών χορδών, πολύποδες, οίδημα, τραύματα ή κοκκίωμα12.
November). The Design of a Mobile System for Voice e-Assessment and Vocal Hygiene e-Training. In
Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (pp. 167-174). Springer, Cham.
3 Russell, A., Oates, J., & Greenwood, K. M. (1998). Prevalence of voice problems in teachers. Journal of
voice, 12(4), 467-479.
4 Roy, N., Merrill, R. M., Gray, S. D., & Smith, E. M. (2005). Voice disorders in the general population:
prevalence, risk factors, and occupational impact. The Laryngoscope, 115(11), 1988-1995.
5 Colton, R. H., Casper, J. K., & Leonard, R. J. (2011). Understanding voice problem: A physiological
perspective for diagnosis and treatment: Fourth edition. Wolters Kluwer Health Adis (ESP).
6 Van Houtte, E., Claeys, S., Wuyts, F., & Van Lierde, K. (2011). The impact of voice disorders among teachers:
vocal complaints, treatment-seeking behavior, knowledge of vocal care, and voice-related absenteeism. Journal
of voice, 25, 570-575.
7 Kooijman, P. G., De Jong, F. I., Thomas, G., Huinck, W., Donders, R., Graamans, K., & Schutte, H. K.
(2006). Risk factors for voice problems in teachers. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 58, 159-174.
8 Martins, R. H., Amaral, H. A., Tavares, E. L., Martins, M. G., Gonηalves, T. M., & Dias, N. H. (2016). Voice
disorders: etiology and diagnosis. Journal of Voice, 30, 761--e1.
9 Labuschagne, I. B., & Ciocca, V. (2016). The perception of breathiness: Acoustic correlates and the influence
of methodological factors. Acoustical Science and Technology, 37, 191-201.
10 Toki, E. I., Plachouras, K., Tatsis, G., Chronopoulos, S. K., Tafiadis, D., Ziavra, N., & Siafaka, V. (2017).
The Design of a Mobile System for Voice e-Assessment and Vocal Hygiene e-Training. Interactive Mobile
Communication, Technologies and Learning, (σσ. 167-174).
11 Mohanty, D., Vinya, G., Rout, M. R., Das, C. P., & Prasad, P. V. (2018). Clinical study of aetiopathogenesis of
hoarseness of voice in a tertiary care hospital in South India. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, 7.
12 Wuyts, F. L., Heylen, L., Rooman, R., Mertens, F., Van de Heyning, P. H., Caju, M. D., & De Bodt,
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2.1.1. Υγιεινή φωνής
Διάφοροι παράγοντες συνδέονται με τις διαταραχές φωνής/δυσφωνίες όπως η
φωνητική φόρτιση, ο θόρυβος, η θερμοκρασία, η υγρασία, η ατμοσφαιρική ρύπανση
του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται κάποιος, οι καθημερινές συνήθειες
και συνθήκες ζωής αλλά και η υγεία του αναπνευστικού συστήματος, κάποιοι γενετικοί
παράγοντες, το φύλο, και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες13.
Η υγιεινή φωνής προϋποθέτει καλή γνώση τέτοιων παραγόντων κινδύνου και
των επιπτώσεων των φωνητικά τραυματικών συμπεριφορών και σηματοδοτεί σημαντικό
προληπτικό μέτρο για την αποφυγή συγκεκριμένων τύπων λαρυγγικών παθολογιών.
Παράλληλα, η φωνητική υγιεινή μπορεί να αποτελέσει μια έμμεση προσέγγιση στην
θεραπεία με την εκπαίδευση των ατόμων με διαταραχές φωνής σε θέματα φυσιολογίας,
του μηχανισμού φώνησης και των επιπτώσεων της κατάχρησης και της ακατάλληλης
χρήσης της φωνής ώστε να τροποποιηθούν αυτές οι συμπεριφορές και να υιοθετηθούν
στρατηγικές για τη διατήρηση της υγείας της φωνής.
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για
την εμφάνιση δυσφωνιών θεωρούνται οι συνθήκες που επικρατούν στην αίθουσα, ο
θόρυβος, η σκόνη, οι πολλές ώρες εργασίας, η έντονη παραγωγή ομιλίας, οι συνήθειες
και οι εξαρτήσεις όπως το κάπνισμα, η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους που
όταν συνυπάρχουν με νευρολογικές, ρευματολογικές, αυτοάνοσες, αναπνευστικές και
γαστροοισοφαγικές διαταραχές μπορεί να επηρεάζουν πιο έντονα και την ποιότητα της
φωνής τους14,15. Στο γενικό πληθυσμό εκτιμάται ότι οι διαταραχές φωνής υπάρχουν σε
ποσοστό 6-15% ενώ σε εκπαιδευτικούς το ποσοστό ανεβαίνει σε 20-50% και φτάνει έως
και 80%16.
2.1.2. Λογοθεραπευτική αξιολόγηση
Η φωνητική συμπεριφορά μπορεί να καταγραφεί και είναι μετρήσιμη μέσω μιας
αντικειμενικής, μη παρεμβατικής μεθόδου, της ακουστικής ανάλυσης φωνής, η οποία
και συνιστά και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό εργαλείο για να διακρίνει
διαταραχές φωνής σε έρευνες17,18,19. Η ακουστική ανάλυση μπορεί να είναι σημαντική
M. (2003). Effects of age, sex, and disorder on voice range profile characteristics of 230 children. Annals of
Otology, Rhinology & Laryngology, 112, 540-548.
13 Fellman, D., & Simberg, S. (2017). Prevalence and risk factors for voice problems among soccer coaches.
Journal of Voice, 31, 121--e9.
14 Martins, R. H., Pereira, E. R., Hidalgo, C. B., & Tavares, E. L. (2014). Voice disorders in teachers. A review.
Journal of voice, 28, 716-724.
15 Pereira, E. R., Tavares, E. L., & Martins, R. H. (2015). Voice disorders in teachers: clinical,
videolaryngoscopical, and vocal aspects. Journal of Voice, 29, 564-571.
16 Martins, R. H., Pereira, E. R., Hidalgo, C. B., & Tavares, E. L. (2014). Voice disorders in teachers. A review.
Journal of voice, 28, 716-724.
17 Barsties, B., & De Bodt, M. (2015). Assessment of voice quality: current state-of-the-art. Auris Nasus
Larynx, 42, 183-188.
18 Tafiadis, D., Tatsis, G., Ziavra, N., & Toki, E. I. (2017). Voice data on female smokers: coherence between
the voice handicap index and acoustic voice parameters. AIMS Medical Science, 4, 151-163.
19 Toki, E. I., Plachouras, K., Tatsis, G., Chronopoulos, S. K., Tafiadis, D., Ziavra, N., & Siafaka, V. (2017).
The Design of a Mobile System for Voice e-Assessment and Vocal Hygiene e-Training. Interactive Mobile
Communication, Technologies and Learning, (σσ. 167-174).
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τόσο κατά τη διάγνωση όσο και κατά τη θεραπεία λαρυγγολογικών παθήσεων20. Με την
ακουστική ανάλυση αποτυπώνονται οι παράμετροι της φωνής, αποκαλύπτοντας διάφορες
πληροφορίες όπως για παράδειγμα αν κάποιος είναι χαρούμενος ή αναστατωμένος21. Ο
ευρωπαϊκός οργανισμός λαρυγγολογίας (ELS) προτείνει για την αξιολόγηση της φωνής
να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι F0 (θεμελιώδης συχνότητα), jitter (διακύμανση
συχνότητας), shimmer (διακύμανση πλάτους) και NHR (λόγος θορύβου προς αρμονικές)22.
Οι αλλαγές στις παραμέτρους της φωνής μπορεί να αποτελέσουν ένδειξη για διαταραχές
φωνής και επηρεάζουν το ύψος, την ένταση, την ποιότητα της φωνής δυσχεραίνοντας την
παραγωγή ομιλίας23,24.
Οι αντικειμενικές μετρήσεις ωστόσο, δεν μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό
που το πρόβλημα φωνής επηρεάζει τη ζωή του ατόμου25. Ειδικά ερωτηματολόγια, όπως
το VHI, το V-RQOL, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αντίληψης του ασθενούς
σχετικά με τη φωνητική δυσκολία που παρουσιάζει26.
Ο σκοπός της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τυχόν ελλείματα
στη φώνηση, να διατυπωθούν ορθολογιστικές υποθέσεις αναφορικά με το πρόβλημα της
φωνής και τις συνθήκες που το συνοδεύουν, τις υποθέσεις που αφορούν στη φυσιολογία
βάσει αντιληπτικών και ακουστικών στοιχείων, τον καθορισμό της αιτιολογίας, τυχόν
ανάγκη παραπομπής για επιπρόσθετη εξέταση από άλλους κλινικούς ώστε εάν είναι
απαραίτητο να εντοπιστούν οι προσεγγίσεις θεραπείας27.
2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Υγιεινής φωνής
Η επίδραση του θορύβου από τον περιβάλλοντα χώρο στη φωνή έχει περιγραφεί και
προσδιορίζεται με τον όρο «Lombart effect»28. Ως φωνητική κόπωση περιγράφεται το
αίσθημα κούρασης και αδυναμίας της φωνής μετά από μια περίοδο παραγωγής φώνησης29.
Η προσπάθεια φώνησης σε ένα περιβάλλον με θόρυβο θεωρείται μια δραστηριότητα
που προκαλεί φωνητική φόρτωση30. Αυτό οδηγεί σε σημαντική αύξηση της έντασης της
20 Karlsen, T., Sandvik, L., Heimdal, J.-H., & Aarstad, H. J. (2018). Acoustic Voice Analysis and Maximum
Phonation Time in Relation to Voice Handicap Index Score and Larynx Disease. Journal of Voice.
21 Tafiadis, D., Tatsis, G., Ziavra, N., & Toki, E. I. (2017). Voice data on female smokers: coherence between
the voice handicap index and acoustic voice parameters. AIMS Medical Science, 4, 151-163.
22 Karlsen, T., Sandvik, L., Heimdal, J.-H., & Aarstad, H. J. (2018). Acoustic Voice Analysis and Maximum
Phonation Time in Relation to Voice Handicap Index Score and Larynx Disease. Journal of Voice.
23 Jani, R., Jaana, S., Laura, L., & Jos, V. (2008). Systematic review of the treatment of functional dysphonia
and prevention of voice disorders. Otolaryngology_Head and Neck Surgery, 138, 557-565.
24 Toki, E. I., Plachouras, K., Tatsis, G., Chronopoulos, S. K., Tafiadis, D., Ziavra, N., & Siafaka, V. (2017).
The Design of a Mobile System for Voice e-Assessment and Vocal Hygiene e-Training. Interactive Mobile
Communication, Technologies and Learning, (σσ. 167-174).
25 Rosen, C. A., Lee, A. S., Osborne, J., Zullo, T., & Murry, T. (2004). Development and validation of the
voice handicap index-10. The Laryngoscope, 114, 1549-1556.
26 Rosen, C. A., Lee, A. S., Osborne, J., Zullo, T., & Murry, T. (2004). Development and validation of the
voice handicap index-10. The Laryngoscope, 114, 1549-1556.
27 Colton, R. H., Casper, J. K., & Leonard, R. J. (2011). Understanding voice problem: A physiological
perspective for diagnosis and treatment: Fourth edition. Wolters Kluwer Health Adis (ESP).
28 Εhlander, V. L., Garcύìa, D. P., Whitling, S., Rydell, R., & Löfqvist, A. (2014). Teachers‘ voice use in
teaching environments: a field study using ambulatory phonation monitor. Journal of Voice, 28, 841--e5.
29 Nanjundeswaran, C., Jacobson, B. H., Gartner-Schmidt, J., & Abbott, K. V. (2015). Vocal Fatigue Index
(VFI): development and validation. Journal of Voice, 29, 433-440.
30 Whitling, S., Lyberg-Εhlander, V., & Rydell, R. (2017). Long-time voice accumulation during work, leisure,
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φωνής, της θεμελιώδους συχνότητας, του ρυθμού ομιλίας προκαλώντας υπερλειτουργική
φωνητική συμπεριφορά και φωνητική κόπωση31. Η φωνητική κόπωση από τις πολλές ώρες
παραγωγής φωνής και υπερπροσπάθειας που καταβάλλεται είναι το πιο κοινό σύμπτωμα
στους εκπαιδευτικούς, που μπορεί να οδηγήσει σε φωνητική υπερλειτουργικότητα και
μπορεί να προκαλέσει καλοήθεις αλλοιώσεις στις φωνητικές χορδές όπως για παράδειγμα
τα οζίδια32 αλλά και πολύποδες, οίδημα, τραύματα ή κοκκίωμα33.
Οι επαγγελματίες χρήστες φωνής που δεν εκπαιδεύονται κατάλληλα για τη
χρήση της φωνής τους, όπως οι εκπαιδευτικοί, εμφανίζουν καθημερινά φωνητική
κόπωση επιβαρύνοντας τη φωνή τους34. Οι εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία έρχονται
αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία της φωνής τους μιας και πρέπει να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πολυάριθμων τάξεων35. Η φωνητική κόπωση σχετίζεται
με τη φωνητική συμπεριφορά του ατόμου αλλά και με το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα
η παραγωγή φωνής36 και παράλληλα με συνθήκες όπως πολυάριθμες τάξεις, θορυβώδες
περιβάλλον, πολύωρη διδασκαλία κ.ά., επιβαρύνουν τη φωνή του εκπαιδευτικού.
2.3. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς
την υγιεινή φωνής και τη φωνητική συμπεριφορά όταν αυτοί είχαν πρότερα υποβληθεί
σε αξιολόγηση της φωνής τους.
2.4. Ερευνητικά ερωτήματα
Τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Ποιές είναι οι γνώσεις υγιεινής φωνής που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί μετά από
αξιολόγηση φωνής;
2. Υιοθέτησαν φωνητικές συμπεριφορές στον τρόπο ζωής τους μετά από την αξιολόγηση
φωνής;
3. Ποιες είναι οι νέες φωνητικές συμπεριφορές που υιοθετήθηκαν μετά την αξιολόγηση
φωνής;
and a vocal loading task in groups with different levels of functional voice problems. Journal of Voice, 31,
246--e1.
31 Whitling, S., Lyberg-Εhlander, V., & Rydell, R. (2017). Long-time voice accumulation during work, leisure,
and a vocal loading task in groups with different levels of functional voice problems. Journal of Voice, 31,
246--e1.
32 Alexander, S. A., Shetty, P. P., & Mathew, K. (2017). Acoustic Analysis of Indian Teachers_ Voice: Pre and
Post Teaching Circumstances. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 1-4.
33 Wuyts, F. L., Heylen, L., Rooman, R., Mertens, F., Van de Heyning, P. H., Caju, M. D., & De Bodt,
M. (2003). Effects of age, sex, and disorder on voice range profile characteristics of 230 children. Annals of
Otology, Rhinology & Laryngology, 112, 540-548.
34 Whitling, S., Lyberg-Εhlander, V., & Rydell, R. (2017). Long-time voice accumulation during work, leisure,
and a vocal loading task in groups with different levels of functional voice problems. Journal of Voice, 31,
246--e1.
35 Bolbol, S. A., Zalat, M. M., Hammam, R. A., & Elnakeb, N. L. (2017). Risk factors of voice disorders and
impact of vocal hygiene awareness program among teachers in public schools in Egypt. Journal of Voice, 31,
251--e9.
36 Whitling, S., Lyberg-Εhlander, V., & Rydell, R. (2017). Long-time voice accumulation during work, leisure,
and a vocal loading task in groups with different levels of functional voice problems. Journal of Voice, 31,
246--e1.
- 90 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

3. Μεθοδολογία έρευνας
Στο πλαίσιο πρότερης έρευνάς μας μελετήθηκε και αξιολογήθηκε η φωνή 60 εκπαιδευτικών
που υπηρετούσαν στο νομό Ιωαννίνων37. Κατά την αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν
ερωτηματολόγια Voice Evaluation Form (Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Φωνής) και το
Voice Handicap Index (Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας) που συστηματικά αναδείκνυαν
τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υγιεινή φωνής.
3.1. Το δείγμα
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας προσπαθήσαμε μετά από έξι μήνες να εντοπίσουμε
τα ίδια άτομα προκειμένου να μελετηθούν οι στάσεις τους ως προς την υγιεινή φωνής
ύστερα από τις γνώσεις που αποκόμισαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης σχετικά με
την υγιεινή φωνής. Από τα 60 αυτά άτομα, λόγω μετακινήσεων/μεταθέσεων εντοπίσαμε
31 εκπαιδευτικούς που δέχθηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα.
3.2. Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων
Πραγματοποιήθηκε δομημένη συνέντευξη στους 31 συμμετέχοντες, οι οποίοι απάντησαν
σε ερωτήσεις σχετικά με την υγιεινή φωνής και τον τρόπο που υιοθέτησαν συγκεκριμένες
φωνητικές συμπεριφορές στον τρόπο ζωής τους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις γνώσεις
που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη φυσιολογία της φωνής, τις καθημερινές
συνήθειες που επηρεάζουν τη φωνή, τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τη
φωνή τους, τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση διαταραχών φωνής, τους τρόπους
εξάλειψης/μείωσης κατάχρησης της φωνής, τους τρόπους διατήρησης μιας υγιούς φωνής
και αν αποκόμισαν κάτι άλλο εκτός από αυτά που προαναφέρθηκαν. Για τις απαντήσεις
χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, όπου η απάντηση 1 σήμαινε
καθόλου ενώ η απάντηση 5 πάρα πολύ. Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν το αν άλλαξαν
συνήθειες και ποιες σε σχέση με την υγιεινή φωνής.
3.3. Τρόπος αξιολόγησης δεδομένων
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Λογοπαθολογίας του
τμήματος Λογοθεραπείας με χρήση του λογισμικού SPSS. Για την ερώτηση που αφορούσε
ποιες συνήθειες άλλαξαν, με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν πραγματοποιήθηκε
κωδικοποίηση (1: χαμήλωσα την ένταση της φωνής μου, 2: μιλάω πιο αργά, 3: μείωσα
την χρήση της φωνής μου, 4: μείωσα το κάπνισμα, 5: τίποτα).
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τις απαντήσεις-βαθμολογίες των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις της
συνέντευξης σε κλίμακα 1 έως 5 (καθόλου έως πάρα πολύ), βρέθηκαν τα εξής
αποτελέσματα τα οποία διακρίνονται στον Πίνακα1.
37 Βλαχόπoυλoς, K. (2018). Πoιoτική ανάλυση ϕωνής σε εκπαιδευτικoύς της δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης
στα Iωάννινα.
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Από τις μέσες τιμές των απαντήσεων των εκπαιδευτικών είναι σαφές ότι οι
αξιολογήσεις τους σχετικά με τις γνώσεις τους για την υγιεινή φωνής και ειδικότερα
για τη φυσιολογία φωνής, τις καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν τη φωνή, τα
συμπτώματα των προβλημάτων φωνής, τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση
διαταραχών φωνής, τους τρόπους εξάλειψης/μείωσης κατάχρησης φωνής, τους τρόπους
διατήρησης μιας υγιούς φωνής δεν είναι επαρκείς. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν
μια ολοκληρωμένη άποψη της φυσιολογίας της φωνής και των καθημερινών συνηθειών
που επηρεάζουν τη φωνή. Κατ’ επέκταση θεωρούν πως δεν γνωρίζουν που πρέπει να
εστιάσουν σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τη φωνή τους, αλλά ούτε
και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε διάφορες διαταραχές φωνής.
Επιπλέον εκτιμάται πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν με σιγουριά πώς
να μειώσουν την κατάχρηση της φωνής τους ούτε και το πώς θα διατηρήσουν της φωνή
τους σε υγιές επίπεδο.
Πίνακας 1. Αξιολόγηση γνώσης για την υγιεινή φωνής
Μέση τιμή ± Τυπική
απόκλιση

Εκτίμηση γνώσης για την υγιεινή φωνής
Φυσιολογία φωνής
Καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν τη φωνή
Συμπτώματα των προβλημάτων φωνής
Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση διαταραχών φωνής
Τρόποι εξάλειψης/μείωσης κατάχρησης φωνής
Τρόπους διατήρησης μιας υγιούς φωνής
Άλλο

2,39 ± 1,30
2,65 ± 1,33
2,03 ± 1,16
2,42 ± 1,43
2,29 ± 1,27
2,65 ± 1,35
1,61 ± 1,35

Οι συμμετέχοντες στην ερώτηση για το αν άλλαξαν κάποιες από τις συνήθειές
τους για να προστατεύσουν την υγεία της φωνής τους απάντησαν θετικά οι 12 από τους 31,
όπως φαίνεται στο Γράφημα 1. Πιο ειδικά και σύμφωνα με το Γράφημα 2 προσδιόρισαν
και ποιες ήταν οι συνήθειες που άλλαξαν αναφέροντας ότι (i) χαμήλωσα την ένταση της
φωνής μου (8 από τους 12), (ii) μιλάω πιο αργά (6 από τους 12) (iii) μείωσα την χρήση
της φωνής μου (2 από τους 12) και (iv) μείωσα το κάπνισμα (1 από τους 12).
Γράφημα 1. Αλλάξατε συνήθειες;

Γράφημα 2. Ποιες συνήθειες αλλάξατε;
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Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν ήδη αξιολογηθεί στη
φωνή τους και ουσιαστικά είχαν με έμμεσο τρόπο εκπαιδευτεί, έχοντας έρθει σε πρώτη
επαφή μέσα από τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν, σε θέματα για την υγιεινή φωνής,
τους παράγοντες κινδύνου και τα συμπτώματα σε σχέση με τη φωνή. Παρότι η φωνή
είναι το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας, ειδικά στο επάγγελμά του εκπαιδευτικού,
βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας φαίνεται ότι η πρότερη δραστηριότητα της
αξιολόγησης δεν ήταν αρκετή για τους περισσότερους ώστε να κατακτήσουν επαρκώς
την απαραίτητη γνώση που έμμεσα τους προσφέρθηκε. Αυτό, μπορεί να οφείλεται
στο ότι κάποιοι μπορεί να μην έδωσαν τη δέουσα σημασία διότι οι ίδιοι δεν ένιωσαν
ενόχληση στη φωνή τους. Από την άλλη ίσως η όλη πληροφορία ήταν πολλή ώστε να την
κατακτήσουν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σε συμφωνία με την εν λόγω έρευνα, έχει παρατηρηθεί πως αποκλειστικά μια
ενημερωτική διάλεξη για την υγιεινή φωνής δεν αποδεικνύεται τόσο αποτελεσματική
όσο η γνώση της φωνής και η επίγνωση των παραγόντων επιβάρυνσης στις συνθήκες
εργασίας38. Παράλληλα, έχει βρεθεί πως ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά
με την υγιεινή φωνής των εκπαιδευτικών καθώς και η ενσωμάτωσή τους ως γνωστικό
αντικείμενο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχει θετική επίδραση στην ποιότητα της
ζωής τους39,40.
Επίσης έχει προταθεί η εφαρμογή κατάλληλης «φωνητικής παιδείας» για την
προετοιμασία των φοιτητών που προορίζονται να χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά την
φωνή τους ως εκπαιδευτικοί41,42.
Είναι ανησυχητικό το γεγονός πως πολύ λίγα τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης
στην υγιεινή φωνής έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς και μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς43, παρόλο που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η εκπαίδευση στην
υγιεινή φωνής μειώνει τα αρνητικά συμπτώματα44.
Επομένως αναδεικνύεται η ανάγκη για οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πρόληψης και ενημέρωσης που να απευθύνεται σε μελλοντικούς και ενεργούς
εκπαιδευτικούς της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τέτοια εκπαιδευτικά
προγράμματα ως στόχο θα πρέπει έχουν την ενίσχυση της γνώσης των εκπαιδευτικών
σε σχέση με τη χρήση της φωνής τους οδηγώντας τους στο να διατηρούν την υγεία της
φωνής και βοηθώντας να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του επαγγέλματος αλλά και στη
38 Ilomδki, I., Laukkanen, A.-M., Leppδnen, K., & Vilkman, E. (2008). Effects of voice training and voice
hygiene education on acoustic and perceptual speech parameters and self-reported vocal well-being in female
teachers. Logopedics Phoniatrics Vocology, 33, 83-92.
39 Mahajan, V., & Gore, G. B. (2016). Voice Related Quality of Life (V-RQOL): Impact of Vocal Hygiene
Programme in Secondary School Teachers. changes, 29, 32.
40 Faham, M., Ahmadi, A., Drinnan, M., Saadatmand, N., Fatahi, E., & Jalalipour, M. (2016). The effects of a
voice education program on VHI scores of elementary school teachers. Journal of Voice, 30, 755--e1.
41 Timmermans, B., De Bodt, M. S., Wuyts, F. L., & Van de Heyning, P. H. (2005). Analysis and evaluation of
a voice-training program in future professional voice users. Journal of Voice, 19, 202-210.
42 Van Houtte, E., Claeys, S., Wuyts, F., & Van Lierde, K. (2011). The impact of voice disorders among
teachers: vocal complaints, treatment-seeking behavior, knowledge of vocal care, and voice-related absenteeism.
Journal of voice, 25, 570-575.
43 Timmermans, B., Coveliers, Y., Meeus, W., Vandenabeele, F., Van Looy, L., & Wuyts, F. (2011). The effect
of a short voice training program in future teachers. Journal of voice, 25, e191--e198.
44 Gillivan-Murphy, P., Drinnan, M. J., O’Dwyer, T. P., Ridha, H., & Carding, P. (2006). The effectiveness of a
voice treatment approach for teachers with self-reported voice problems. Journal of voice, 20, 423-431.
- 93 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

μείωση της πιθανότητας για μόνιμες βλάβες στη φωνή τους.
Οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης μπορεί να
προσεγγιστούν με διάφορες μεθόδους όπως (i) πρόσωπο με πρόσωπο ή/και διαδικτυακά
μαθήματα σε προπτυχιακό/μεταπτυχιακό επίπεδο, (ii) πρόσωπο με πρόσωπο ή/και
διαδικτυακά μαθήματα στο πλαίσιο απόκτησης παιδαγωγικής επάρκειας, (iii) πρόσωπο
με πρόσωπο ή/και διαδικτυακά μαθήματα που απευθύνονται στους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς (iv) online webinars για κάθε ενδιαφερόμενο.
5. Συμπεράσματα
Σε αυτή την έρευνα μελετήθηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την υγιεινή φωνής
και τη φωνητική συμπεριφορά αφού αυτοί είχαν πρότερα υποβληθεί σε αξιολόγηση της
φωνής τους οπότε και είχαν μια πρώτη εξοικείωση με το αντικείμενο. Τα αποτελέσματα
της έρευνας έδειξαν ότι (i) οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα υγιεινής φωνής και
φωνητικής συμπεριφοράς ήταν ελλιπείς και (ii) μόνο ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς
υποδείκνυε κάποια αλλαγή συμπεριφοράς, υιοθετώντας θετικά στοιχεία ως προς την
υγιεινή φωνής. Επίσης, αν και διανύουμε την εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου,
τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για συστηματική πρόληψη των
διαταραχών φωνής σε εκπαιδευτικούς. Προτείνονται συμβατικές και ψηφιακές δράσεις
σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και σεμινάρια/συνέδρια/επιμορφώσεις με
στόχο την πληροφόρηση και εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής φωνής για μελλοντικούς και
εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
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H προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Αξιοποίηση της Συμβουλευτικής στο Σχολικό Περιβάλλον
Χαροκοπάκη Αργυρώ

Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται προτάσεις αξιοποίησης της θεωρίας και
μεθοδολογίας της συμβουλευτικής ψυχολογίας για την προαγωγή της ψυχικής και
επαγγελματικής ανθεκτικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με κύριο άξονα
εφαρμογής τη σχολική κοινότητα. Εκκινώντας από τον εννοιολογικό προσδιορισμό
της ψυχικής και επαγγελματικής ανθεκτικότητας και αξιοποιώντας τα πορίσματα των
ερευνών της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τις μεταβλητές που σχετίζονται μ΄ αυτές και
τις προσδιορίζουνή λειτουργούν προβλεπτικά, διατυπώνονται προτάσεις για βασικούς
θεματικούς άξονες (επικοινωνία-διαπροσωπικές σχέσεις, συναισθηματική αγωγή,
αυτογνωσία, διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας) γύρω από τους οποίους
είναι δυνατό να προσδιοριστούν στόχοι και να αναπτυχθούν διδακτικές πρακτικές
που θα προάγουν την ψυχική και επαγγελματική ανθεκτικότητα των μαθητών/τριών.
Οι προτάσεις αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα, (ή δυνητικά) εμπλεκόμενα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας: μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς, ειδικούς επιστήμονες.
Η εργασία θεωρείται ότι παρέχει προστιθέμενη αξία στην αναδυόμενη βιβλιογραφία
για την ψυχική και επαγγελματική ανθεκτικότητα καθώς και τις θεματικές σχεδιασμού
συμβουλευτικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξή τους.
Λέξεις κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, επαγγελματική ανθεκτικότητα, παρεμβάσεις
συμβουλευτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Abstract
Paper presents suggestions for using the theory and methodology of counseling psychology
to promote resilience and career resilience in secondary education and the mainstream of
the school community. Starting from the conceptual determination in modern bibliography
and exploiting the findings of the research on the variety of variables that determine them
and the factors that function in their foresight, proposals are made for basic thematic
fields (communication-interpersonal relations, emotional education , self-knowledge,
career decision making) around which it is possible to identify objectives and develop
teaching practices which will promote resilience of middle and high school students.
The proposals concern all involved (or potentially) involved members of the educational
community: pupils, teachers, parents, scientists. Paper is considered to provide added
value in the emerging literature on resilience and career resilience as well as thethemes of
counseling interventions for their development.
Keywords: resilience, career resilience, interventions, secondary education.
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1. Εισαγωγή
Σήμερα διανύουμε μια νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτισμική και εθνική
ανομοιογένεια, νέες μορφές και τρόπους εργασίας, νέα οικονομία, νέους τύπους
οικογενειακών δομών, νέες πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις και νέους τρόπους
σκέψης. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής
του ανθρώπου, επιφέροντας αλλαγές στις κοινωνικές, διαπροσωπικές και εργασιακές
σχέσεις και τη σταδιοδρομία. Μπροστά σε αυτήν την κοσμογονία, η εκπαίδευση
καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες που ανακύπτουν από αυτές τις αλλαγές και
εξελίξεις και η μάθηση έχει διαφορετικούς στόχους (π.χ. σύνθεση, απόδοση νοήματος
κ.ά.)1. Πολύ περισσότερο,όμως, σύγχρονοι ερευνητές αναφέρουν, ότι η εκπαίδευση
δεν είναι μόνο μια μαθησιακή, αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία για την οποία και
προσδιορίζονται σχετικοί στόχοι σύμφωνα με το κοινωνικό και οικονομικό συγκείμενο.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα βασικά θέματαπου απασχολούν τους μαθητές/τριες, αφορούν στις
κοινωνικές τους σχέσεις, την προσωπική τους ταυτότητα, την εκπαιδευτική πρόοδο, τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό2 καθώς και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών
δυσκολιών, όπως αβεβαιότητα, δυσλειτουργικές επαγγελματικές πεποιθήσεις, χαμηλά
επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας, αρνητικά συναισθήματα όπως ενοχή, σύγχυση,
αμφιβολία για τον εαυτό, δισταγμό και αμφιβολία κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής3. Το
σχολικό περιβάλλον και γενικότερα η σχολική κοινότητα είναι δυνατόν να αποτελέσουν
πρόσφορο πλαίσιο για την ανάπτυξη ψυχικών δυνάμεων ικανών να καταστήσουν ικανούς
τους νέους να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες αυτές ψυχικές προκλήσεις. Οι έννοιες της
ψυχικής και επαγγελματικής ανθεκτικότητας, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως τέτοιες
δυνάμεις, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξής τους μέσα από πρακτικές και κατάλληλα
σχεδιασμένα προγράμματα Συμβουλευτικής παρέμβασης.
2. Εννοιολογικές διασαφήσεις
Την τελευταία δεκαετία η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience) απασχολεί την
επιστημονική κοινότητα τόσο ως προς τον εννοιολογικό της προσδιορισμό όσο και σε ότι
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών και στρατηγικών για την προαγωγή
της, δεδομένης της πιθανολογούμενης επίδρασής της στην υγεία, την ευημερία, την
ποιότητα ζωής και τον τρόπο που οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις προκλήσεις της ζωής
τους. Ιδιαίτερα στις συνθήκες κρίσης της σύγχρονης κοινωνίας, όπου τα άτομα έρχονται
αντιμέτωπα με μια σειρά από εμπόδια και δυσκολίες όπως η ηλικία, καταστάσεις
που προκαλούν έντονα συναισθήματα όπως άγχος, θυμό, απελπισία, απρόβλεπτες
καταστάσεις απώλειας ή μαζικού δράματος (τραγωδίες), χαμηλή αυτοπεποίθηση,
οικογενειακές απαιτήσεις, οικονομικές απαιτήσεις, περιπλοκότητα και αλλαγή στη ζωή
1 ΚασσωτάκηςΜιχ., &Μαρμαρινός Ι.(2005). «Η παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της στην Επαγγελματική
Σταδιοδρομία και την Εφαρμογή της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής», Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού, 74-75,182-193, σ.σ. 184.
2 GerlardK., &Gerlard, D. (2010). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους εφήβους. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα,
σ.σ. 22.
3 Skovholt, T.M., &Trotter-Mathison, M.(2011). The Resilient Practitioner: Burnout Prevention and Self-Care
Strategies for Counselors, Therapists, Teachers and Health Care Professionals. Second Edition. New York:
Routledge.
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και την εργασία, η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας θεωρείται στρατηγικής σημασίας
παράγοντας επιβίωσης4.
Οι ρίζες του εννοιολογικού προσδιορισμού της έννοιας εντοπίζονται στις
επιστήμες της Φυσικής και των Μαθηματικών καθώς αρχικά χρησιμοποιούνταν στο
περιγράψει την ικανότητα ενός υλικού ή ενός συστήματος να επιστρέψει σε ισορροπία
μετά από μια μετακίνηση5. Η έννοια της ανθεκτικότητας δεν αναδύθηκε στο πλαίσιο
κάποιου συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου. Αντιθέτως, ήταν το αποτέλεσμα
επάλληλων σταδίων έρευνας. Σε ένα πρώτο στάδιο, εντοπίστηκε μια ποικιλία μεταβλητών
οι οποίες λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες και βοηθούν τα άτομα να
επιβιώσουν από τις αντιξοότητες. Τέτοιες μεταβλητές είναι αυτοεκτίμηση (self-esteem),
η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy), η υποκειμενική ευημερία (subjectivewellbeing), ο αυτοπροσδιορισμός (self-determination), η έδρα ελέγχου (locusofcontrol)
και τα συστήματα υποστήριξης (supportsystems). Επίσης, φάνηκε να εκδηλώνεται με
τη μορφή προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως το να είναι κάποιος αποφασιστικός,
ευέλικτος και ευπροσάρμοστος6. Έτσι, η ψυχική ανθεκτικότητα θεωρήθηκε ότι
αναφέρεται σε ένα σύνολο εσωτερικών δυνάμεων που λειτουργούν ως κίνητρα, δηλαδή
αφορά «την κινητήριο δύναμη που απορρέει από τον κάθε άνθρωπο ώστε να αναζητά
τη σοφία, την αυτοπραγμάτωση, τον αλτρουισμό, καθώς και το να είναι σε αρμονία
με μια πνευματική πηγή δύναμης»7. Σε δεύτερο στάδιο, η έννοια χρησιμοποιήθηκε
για να περιγράψει τη διαδικασία η οποία δείχνει τον τρόπο που το άτομο διαχειρίζεται
την αντιξοότητα, την αλλαγή ή την ευκαιρία. Έτσι, θεωρήθηκε ότι εκτείνεται πέραν
της έννοιας ενός σταθερού ατομικού γνωρίσματος ή χαρακτηριστικού του ατόμου8 και
αναφέρεται στην πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση μεταξύ των προστατευτικών παραγόντων
και των παραγόντων επικινδυνότητας του ατόμου και του ευρύτερου περιβάλλοντός του9.
Επομένως, αναλόγωςτου πλαισίου και της αλληλεπίδρασης μιας σειράς ατομικών και
κοινωνικών παραγόντων, τα άτομα μπορεί να είναι ψυχικώς ανθεκτικά σε μια περίοδο
της ζωής τους αλλά όχι σε άλλες10.
Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται και η έννοια της επαγγελματικής ανθε

4 Windle, G., Bennett, K.M., Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurement scales.
Health and Quality of Life Outcomes, 9:8, 2-18, http://www.hqlo.com/content/9/1/8, p. 2-3.
5 Norris, F.H., Stevens, S.P., Pfeferbaum, B., Wyche, K.F., Fpefferbaum, R.S. (2008). Community Resilience
as a metaphor, theory, set of capacities and strategy for disaster readiness. Am J Comminity Psychology, 41,
127-150 doi: 10.1007/s10464-007-9156-6, p. 129.
6 Bimrose, J., & Hearne, L. (2012). Resilience and career adaptability: Qualitative studies of adult career
counseling. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 338-344. Doi: 10.1016/j.jvb.2012.08.02, p.339.
7 Richardson, G.E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58(3),
307-321, p. 309.
8 Luthar, S.S., Ciccheti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines
for future research. Child Development, 71(3), 543-562.
Rutter, M. (2006). Implications of resilience concepts for scientific understanding. Annals of the New York
Academy of Science, 1094, 1-12.
9 Condly, S.J.(2006). Resilience in children: A review of literature with implications for education. Urban
Education, 41(3), 211-236.
Olsson, C.A., Bond, L., Burns, J.M., Vella—Brodrick, D.A., & Sawyer, S.M. (2003). Adolescent resilience: A
concept analysis. Journal of Adolescence, 26, 1-11.
10 Rutter, M. (2006). Implications of resilience concepts for scientific understanding. Annals of the New York
Academy of Science, 1094, 1-12.
- 100 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

κτικότητας(careerresilience) ως «η ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, ακόμη και
όταν οι συνθήκες είναι αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτικές»11. Ερευνητικά δεδομένα
παρέχουν υποστήριξη ότι η επαγγελματική ανθεκτικότητα είναι πολύ κοντινή με την
επαγγελματική προσαρμοστικότητα (careeradaptability)12 και ότι οι δύο έννοιες φαίνεται
να είναι αλληλένδετες, καθώς βοηθούν το άτομο να πλοηγηθεί καλύτερα στη ρευστή
αγορά εργασίας και να σχεδιάζει τα βήματά του σε ασταθή περιβάλλοντα13. Ωστόσο, η
επαγγελματική ανθεκτικότητα φαίνεται ότι συνδέεται με την ικανότητα του ατόμου να
συντονίζει τη συμπεριφορά του με τα συναισθήματα και τις γνωστικές λειτουργίες του
ώστε να προσαρμοστεί στην αλλαγή και να επιβιώσει τη στιγμή που συμβαίνει14.
3. Διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας: παράγοντες επικινδυνότητας και
προστατευτικοί παράγοντες
Παράγοντες επικινδυνότητας (riskfactors) για την εμφάνιση προβλημάτων ορίζονται
οι μεταβλητές, οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων σε
διάφορους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής εφήβων και παιδιών. Οι παράγοντες
επικινδυνότητας εντοπίζονται σε πολλά επίπεδα: στην κοινότητα, στο σχολείο, στις
σχέσεις με τους συνομιλήκους, στην οικογένεια, στο άτομο. Έτσι, επιβαρυντικά στοιχεία
μπορεί να είναι ο πρόωρος τοκετός, το διαζύγιο, η κακοποίηση, η ύπαρξη ασθένειας ή
ψυχοπαθολογίας των γονέων, η φτώχεια, η μητρότητα στην εφηβεία, το ψυχικό τραύμα
από πόλεμο ή φυσικές καταστροφές. Επίσης, το σχολικό περιβάλλον, στην περίπτωση
που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποβαθμισμένο, φαίνεται να συνδέεται με χαμηλή
επίδοση, εγκατάλειψη του σχολείου, προβλήματα συμπεριφοράς, χρήση ουσιών κ.ά.15.
Η εμφάνιση περισσότερων του ενός παραγόντων κινδύνου, θεωρείται ότι επιφέρει ένα
αρνητικό αποτέλεσμα (π.χ. συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα στη συμπεριφορά
και τις διαπροσωπικές σχέσεις, σχολική αποτυχία, κ.ά.) και η επίδρασή τους είναι μάλλον
πολλαπλασιαστική παρά αθροιστική16.
11 London, M. (1997). Overcoming career barrier: A mode, l of cognitive and emotional processes for -realistic
appraisal and constructive coping. JournalofCareerDevelopment, 24(1), 25-38, p. 34.
12 Κατά τον Savickas (2008) η επαγγελματική προσαρμοστικότητα περιγράφει την ετοιμότητα του ατόμου
να ανταποκριθεί στη συνειδητή και διαρκή διερεύνηση του εαυτού και του περιβάλλοντος προκειμένου να
αντιμετωπίσει, να ακολουθήσει ή να αποδεχτεί την αλλαγή των εργασιακών ρόλων στη σταδιοδρομία του και να
χειριστεί με επιτυχία όλες τις απρόβλεπτες προσαρμογές και μεταβάσεις, που ενδεχομένως θα απαιτηθούν από
τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και την αγορά εργασίας ευρύτερα. (ό.α. στο Σιδηροπούλου-Δημακάκου
και συν., (2013): Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Κ., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Διαβίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr, σ. 16).
13 Bimrose, J., & Hearne, L. (2012). Resilience and career adaptability: Qualitative studies of adult career
counseling. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 338-344. Doi: 10.1016/j.jvb.2012.08.02, p. 338.
14 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, καισυν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαβίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας,Ε.
Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr, σ. 20.
15 Reddy, R., Rhodes, J., & Mulhall, P. (2003).The influence of teacher support on student adjustment in the
middle school years: A latent growth curve study. Development and Psychopathology, 15, 119-138.
Rutter, M., & Maughan, B. (2002). School effectiveness findings 1979-2002. Journal of School Psychology,
40, 451-475.
16 Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ. &Λαμπροπούλου, Α. (2009). Προαγωγή της
ψυχικής ευεξίας στη σχολική κοινότητα: Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος σε επίπεδο συστήματος.
Ψυχολογία, Ειδικό τεύχος: Σύγχρονα θέματα Σχολικής Ψυχολογίας, 16(3), 381-401.
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Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη της ψυχικής
ανθεκτικότητας που προάγει την ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων με στόχο την
πρόληψη και την αντιμετώπιση σημαντικών δυσκολιών στα παιδιά και τους εφήβους,
έχουν οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να ξεπερνά το άτομο τις αντιξοότητες. Οι
παράγοντες αυτοί ονομάζονται εσωτερικές και εξωτερικές δυνατότητες (internal&exter
nalassets), πηγές στήριξης (resources), ή προστατευτικοί παράγοντες (protectivefactors).
Αναλυτικότερα, οι δυνατότητες αναφέρονται σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά ατόμων
ή καταστάσεων που αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την ύπαρξη θετικών
αποτελεσμάτων στο μέλλον ως προς κάποιο κριτήριο ανάπτυξης (π.χ. το καλό νοητικό
δυναμικό)17. Οι πηγές στήριξης αναφέρονται κυρίως στα ανθρώπινα, κοινωνικά και
υλικά «εφόδια» που διαθέτει το άτομο όπως για παράδειγμα η παροχή εκπαιδευτικών
ευκαιριών. Οι προστατευτικοί παράγοντες μπορεί να είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά των
ίδιων των ατόμων, ή επίσης των πλαισίων στα οποία ανήκουν (π.χ. οικογένεια, ευρύτερο
περιβάλλον κτλ). Για παράδειγμα, το χιούμορ ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας, ή η
κοινωνικότητα, η προσωπική αίσθηση επάρκειας και ελέγχου, η καλή σχέση με έναν γονέα,
ή η υποστήριξη από κάποιο άτομο από το ευρύτερο κοινωνικό ή οικογενειακό περιβάλλον
του ατόμου (συγγενή, φίλο, εκπαιδευτικό)18. Ιδιαίτερα δε η ύπαρξη, διαθεσιμότητα
ενηλίκων με επάρκεια στη ζωή των παιδιών ή των εφήβων αλλά, κυρίως, η σύναψη
μιας συναισθηματικά δυνατής σχέσης του παιδιού ή του εφήβου με έναν (τουλάχιστον)
επαρκή και συναισθηματικά διαθέσιμο ενήλικα, είναι πολύ βασική προϋπόθεση για την
προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας19.
Συνοπτικά, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι υπάρχουν μια «μικρή λίστα»
παραγόντων που αναφέρονται στα συστήματα υποστήριξης που μπορείνα υπάρχουν
διαθέσιμα για τα άτομα ή σε άλλα που μπορούν να αναπτυχθούν, τα οποία, όταν υπάρχουν
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ψυχική ανθεκτικότητα των ατόμων20. Οι παράγοντες
αυτοί αναφέρονται:
- Στο γνωστικό σύστημα του ατόμου (δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και
επεξεργασίας πληροφοριών).
- Στο σύστημα διαπροσωπικών σχέσεων που επηρεάζουν την ψυχοσυναισθηματική
εξέλιξη του ατόμου, ιδιαιτέρως δε στην ύπαρξη ασφαλούς δεσμού με γονείς, τροφούς,
φίλους, συντρόφους, ή πνευματικούς τροφούς.
- Στις ικανότητες αυτοδιαχείρισης, όπως ικανότητες διαχείρισης συναισθημάτων
και ενστίκτων, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αναζήτησης νοήματος παρά τις
17 Morrison, G.M., Brown, M., D’Incau, B., O’Farrell, S.L., &Furlong, M.J. (2006). Understanding resilience
in educational trajectories: Implications for protective possibilities. Psychology in the Schools, 43(1), 19-31.
18 Masten, A.S. (2011). Resilience in children threatened by extreme adversity: Frameworks for research,
practice and translational synergy. Development and Psychopathology, 23, 141-154.
Wright, M.O., &Masten, A.S. (2005). Resilience processes in development: Fostering positive adaptation in the
context of adversity. In S.Goldstein& R.B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience in children (pp.17-37). New
York: Springer.
19 Masten, A.S. (2007). Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth wave rises.
Development and Psychopathology, 19, 921-930.
20 Masten, A. S., &Obradovic, J. (2006). Competence and resilience in development. Annals of the New York
Academy of Sciences, 1094, 13-27. Doi: 10.1196/annals.1376.003. p. 21
Sapienza J.K., & Masten, A.S., (2011). Understanding and promoting resilience in children and youth. Current
Opinion InPsyciatry, 24, 267-273. Doi: 10.1097/YCO.ob013e3283776a8, p. 267-268.
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δυσκολίες, αναζήτησης υποστήριξης και βοήθειας, αυτοαποτελεσματικότητας στη
διαχείριση συγκεκριμένων καταστάσεων με τον σχεδιασμό ενεργειών και εν γένει η
θετική εικόνα για τον εαυτό και η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τις ικανότητές του
ατόμου.
- Σε παραμέτρους που προσδιορίζουν το οικογενειακό σύστημα (π.χ. οι διαπροσωπικές
σχέσεις και προσδοκίες, η συνοχή της οικογένειας, το σύστημα αξιών), το σύστημα
των σχέσεων με τους συνομήλικους (διαπροσωπικές σχέσεις, ομάδες αναφοράς,
αξίες), το κοινωνικο-πολιτιστικό σύστημα (θρησκεία, παραδόσεις της κοινωνίας του,
αξίες, νόμοι), το εκπαιδευτικό σύστημα (τρόποι διδασκαλίας, οι αξίες, προσδοκίες).
Συμπερασματικά, η ψυχική ανθεκτικότηταδε θεωρείται κάτι που γεννιέσαι με αυτό
ή όχι, αλλά διαμορφώνεται καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει και αναπτύσσει καλύτερο τρόπο
σκέψης, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και περισσότερη γνώση αλλά, κυρίως,με την παρουσία
των προστατευτικών παραγόντων που αναφέρθηκαν. Η αντίληψη αυτή σηματοδοτεί
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών (πρωτίστως δε πολιτικών) στρατηγικών, συγκεκριμένα δε
προγραμμάτων Συμβουλευτικής παρέμβασης, ή διδακτικών πρακτικών, η θεματολογία των
οποίων αντλείται από αυτούς παράγοντες. Προς την κατεύθυνση αυτή παρουσιάζει και η
παρούσα εργασία τις ενότητες που ακολουθούν, αναλύοντας μια ενδεικτικά προτεινόμενη
θεματολογία προγραμμάτων Συμβουλευτικής παρέμβασης (που εκπορεύεται από ερευνητικά
ευρήματα) καθώς και στόχους με άξονα τη σχολική κοινότητα.
4. Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία τωνπαρεμβατικών προγραμμάτων
Συμβουλευτικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οι θεματικοί άξονες των προγραμμάτων Συμβουλευτικής παρέμβασης που παρουσιάζονται
στην παρούσα εργασία στοχεύουν προς την κατεύθυνση της «θεραπείας» πρωτίστως
των αναγκών και δευτερευόντως της ανάπτυξης δεξιοτήτων που προάγουν την ψυχική
ανθεκτικότητα των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο).
Δεδομένης όμως της αμφίδρομης διαδικασίας οποιουδήποτε τύπου ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης και ιδιαιτέρως της αλληλεπίδρασης της επικοινωνίας στην εκπαίδευση,
προτάσεις αξιοποίησης της Συμβουλευτικής θα γίνουν και για τα άλλα μέλη της σχολικής
κοινότητας: εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες. Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή τα
παρεμβατικά προγράμματα στο χώρο του σχολείου για την ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης
και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας,βασίζονται στο θεωρητικό υπόβαθρο
της Οικοσυστημικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία το σχολείο συνεργάζεται με
την οικογένεια προς όφελος του παιδιού (ακαδημαϊκή επιτυχία – ψυχική ευεξία)21.Πολύ
περισσότερο, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι δυνατό να παρατηρηθεί σε πολλά επίπεδα,
καθώς στη σχετική βιβλιογραφία γίνεται αναφορά στην ψυχική ανθεκτικότητα σε επίπεδο
του ατόμου, της οικογένειας, τους σχολείου, της κοινότητας, ή του οικοσυστήματος. Ως
εκ τούτου, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν προγράμματα ενδυνάμωσης όχι μόνο των
ατόμων, αλλά και των οικογενειών ακόμα και των κοινοτήτων, με έμφαση στην προαγωγή
των προστατευτικών παραγόντων και τη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας
21 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.
Masten, A.S., Herbers, J.E., Cutuli, J.J., &Lafavor, T.L. (2008). Promoting competence and resilience in the
school context. Professional School Counselor, 12, 76-84.
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(Χατζηχρήστου, 2011). Τέτοια προγράμματα στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζουμε, έχουν
σχεδιαστεί και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια) αλλά
έχουν εφαρμοστεί μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση(βλ.Χατζηχρήστου, 2011, 2012.
Χατζηχρήστου (Επιμ.) 2011α,β,γ)22.
Το θεωρητικό πλαίσιο της ανθρωπιστικής προσέγγισης στη μαθησιακή και
την εκπαιδευτική διαδικασία23 που δίνει έμφαση στο πρόσωπο καθότι ενδιαφέρεται και
στοχεύει στη δημιουργία ανθρώπων υπεύθυνων για τις πράξεις τους μέσα από τη γνώση
του εαυτού τους, των συναισθημάτων και των δυνατοτήτων τους μπορεί να αποτελέσει
τη βάση της μεθοδολογίας των παρεμβατικών προγραμμάτων Ατομικής ή (και) Ομαδικής
Συμβουλευτικής24. Σύμφωνα με το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, οι εκάστοτε εμπλεκόμενοι
(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες), ενθαρρύνονταινα αναγνωρίσουν, να
διερευνήσουν τα συναισθήματά τους καινα ευαισθητοποιηθούν στα συναισθήματα των
άλλων, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους διαπροσωπικής ή ομαδικής αλληλεπίδρασης.
Η προσέγγιση της Συμβουλευτικής με βάση τις εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου είναι
ένα μοντέλο που έχει τις ρίζες του στη Θετική Ψυχολογία, την επιστημονική μελέτη
των εσωτερικών δυνάμεων του χαρακτήρα (το θάρρος, η αισιοδοξία, η εγκαρτέρηση, η
ελπίδα, η χαρά, ο αλτροϋσμός, κ.ά.) που ενδυναμώνουν το άτομο και διευκολύνουν την
βέλτιστη επίδοση και ευημερία του ίδιου και της κοινωνίας που ζει25.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διεξαγωγή προγραμμάτωνΟμαδικής Συμβουλευτικής
παρέμβασης, προτείνεται να στηρίζονται στη Βιωματική Παιδαγωγική και Μάθηση (expe
rientiallearning)και στο πρότυπο μοντέλο συνεργατικής μορφής με κυρίαρχα τα στοιχεία
της συνεργασίας και της διερεύνησης με την εφαρμογή και λειτουργία μικρο-ομάδων
τεσσάρων (4) το πολύ των τριών (3) έως έξι (6) μελών. Η Βιωματική Παιδαγωγική
Μάθησηπροτάσσει τον μαθητή/τρια έναντι του εκπαιδευτικού, καθώς το θεωρητικό
υπόβαθρο των ψυχολογικών σχολών στο οποίο στηρίζεται θεωρούν ότι η μάθηση είναι
μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία το άτομο, αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες
22 Χατζηχρήστου, Χ. (2012). Προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας σε επίπεδο συστήματος: το σχολείο ως
κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Στο Χ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ.). Θέματα ανάπτυξης
και προσαρμογής παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο (σ. 325-354). Αθήνα: Πεδίο.
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Σχολική Ψυχολογία, Αθήνα: Τυπωθήτω
Χατζηχρήστου, Χ. (2011α). (Επιμ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα για την
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό Ι: Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, δημοτικού: Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Χατζηχρήστου, Χ. (2011β). (Επιμ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα για την
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙ: Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Γ΄, Δ΄, Ε΄ , ΣΤ΄, δημοτικού: Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Χατζηχρήστου, Χ. (2011γ). (Επιμ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα για την
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙΙ: Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.
23 Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ.σ. 78-79.
24 Η Ομαδική Συμβουλευτική βασίζεται στο σκεπτικό ότι υπάρχουν κοινά θέματα εκπαιδευτικού και
επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας σε
ομάδες κατά τρόπο προγραμματισμένο και συστηματικό. Η διεξαγωγή της μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο
των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος ή μετά το πέρας αυτού, ή ακόμα στο σχολικό πρόγραμμα
δραστηριοτήτων.
Μαλικιώση-Λοϊζουμ Μ. (2002). Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 296
25 ενδεικτικά: Fredrickson, B.L. (2001). The Role of Positive Emotions, in Positive Phsychology.
AmericanPsychologist, 56(3), 218-226, p. 218.
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γνώσεις, αντιλήψεις και δεξιότητές τους και ασκώντας την προσωπική του αυτονομία,
νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του, οργανώνει το προϊόν της επεξεργασίας τους σε δομημένη
γνώση και με βάση αυτή επιλύει τα προβλήματά του. Επιπλέον, οι ψυχολογικές σχολές
στήριξης της Βιωματικής Μάθησης, θεωρούν ότι, η νοηματοδότηση των εμπειριών και
η οργάνωση της γνώσης διευκολύνεται τα μέγιστα από την κοινωνική αλληλεπικοινωνία
και τη συνεργασία26.
Η εφαρμογή της εν ανωτέρω μεθοδολογίας ωστόσο, προϋποθέτει ότι ο επιστήμονας
που θα την εφαρμόσει είναι καταρτισμένος ή ευαισθητοποιημένος για ζητήματα που
αφορούν στη διαχείριση της ομάδας, τη δυναμική της καθώς και στον τρόπο που θα
χειριστεί και τα υπόλοιπα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της.Σε κάθε
περίπτωση, όμως, στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ο άνθρωπος αναπτύσσει
παράλληλα διάφορα λειτουργικά συστήματα και δεξιότητες, άρα οι όποιες παρεμβάσεις
οφείλουν να αναγνωρίζουν ότι η αλληλεπίδραση των γνωστικών, συναισθηματικών
και κοινωνικών λειτουργιών και δεξιοτήτων του ατόμου κάνει ώστε η όποια μέριμνα
ενίσχυσής τους να πρέπει να αντιμετωπίζεται από διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών
που συνεργάζονται μεταξύ τους27. Έτσι, επαγγελματικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί
και επαγγελματίες ψυχικής υγείας προτείνεται να συνεργάζονται σχεδιάζοντας και
εφαρμόζονταςταυτόχρονα, ή σε ακολουθία Συμβουλευτικές παρεμβάσεις στο σχολικό χώρο
με καθορισμένους στόχους όπως π.χ. για την προαγωγή και ενίσχυση συναισθηματικών,
γνωστικών & μαθησιακών, διαπροσωπικών δεξιοτήτων, επίλυσης προβλημάτων, λήψης
απόφασης, προετοιμασίας για τον κόσμο της εργασίας ή εν προκειμένω προαγωγής της
ψυχικής ανθεκτικότητας. Το εν λόγω πλαίσιο συνεργασίας την χρονική περίοδο που
γράφεται η παρούσα εργασία συναντά ευνοϊκή τη συγκυρία εφαρμογής του λόγω των
νεοσυσταθέντων δομών «Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» για
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φ(Κ.Ε.Σ.Υ., ΦΕΚ5614/13-12-2018).
Γενικά μιλώντας, στη σχετική βιβλιογραφία περιγράφονται τρεις βασικές
κατηγορίες στρατηγικών που υιοθετούνται στην εφαρμογή παρεμβατικών
προγραμμάτων28:
Α) Στρατηγικές με επίκεντρο την επικινδυνότητα: την πρόληψη / μείωση των παραγόντων
κινδύνου και άγχους. Στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης των παιδιών και εφήβων
σε επιβλαβείς εμπειρίες όπως προγράμματα για τη μείωση της εγκληματικότητας σε
διάφορες περιοχές, για την πρόληψη στη χρήση ουσιών κτλ.
Β) Στρατηγικές με επίκεντρο τις δυνατότητες: βελτίωση του αριθμού ή της ποιότητας
των πηγών στήριξης. Πρόκειται για την αύξηση της ποιότητας, του αριθμού και της
πρόσβασης στις πηγές στήριξης που χρειάζονται παιδιά και έφηβοι για την ανάπτυξή
τους. Παραδείγματα τέτοιων στρατηγικών είναι η ύπαρξη για τον μαθητή/τρια
ενός εκπαιδευτικού-μέντορα που παρέχει καθοδήγηση και στήριξη, η δημιουργία
πνευματικών κέντρων στην κοινότητα, ή στραγητικές που έχουν έμμεση επιρροή
26 Ματσαγγούρας, Ηλ. (2011). Επιμορφωτικό υλικό για τις βιωματικές δράσεις: Από τη Βιωματική Μάθηση
στο Συνεργατικό Μοντέλο Βιωματικών Δράσεων, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 26.
27 Di Fabio, A., & Kenny, M.E. (2011). Promoting emotional intelligence and career decision making among
Italian high school students. Journal of Career Assessment, 19(1), 21-34, Doi: 10.1177/1069072710382530, p.
24.
28 Masten, A.S., & Reed, M-G.J. (2002). Resilience in development in C.R.Snyder&S.J.Lopez (Eds) (pp. 7488), Handbook of positive psychology. New York:NY. Oxford University Press.
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μέσω της ενίσχυσης του τομέα του παιδιού (οικονομικού ή κοινωνικού) όπως για
παράδειγμα η ανάπτυξη προγραμμάτων για γονείς (για την εκμάθηση γραφής, την
εύρεση εργασίας, σχολές γονέων, κ.ά.)
Γ) Στρατηγικές με επίκεντρο τη διαδικασία : ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των
ανθρώπινων προσαρμοστικών συστημάτων. Πρόκειται για προγράμματα που
στοχεύουν στη βελτίωση στης ποιότητας των συναισθηματικών σχέσεων και στην
ενεργοποίηση ενός συστήματος που κινητοποιεί τα παιδιά και τους εφήβους να
αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από τις οποίες ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους καθώς θα
βιώνουν την επιτυχία στην προσπάθεια να κατακτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες,
ή τις γνώσεις που απαιτούνται.
Η θεματολογία των προγραμμάτων Ομαδικής Συμβουλευτικής που προτείνονται
και παρουσιάζονται ακολούθως στην παρούσα εργασία, θα λέγαμε ότι κατ’ ουσίαν
αποτελούν ένα πολύ-επίπεδο projectπρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και
παρέμβασης στα εμπλεκόμενα μέλη, που υιοθετούν την στρατηγική «με επίκεντρο της
δυνατότητες», δηλαδή προτάσεις για τη βελτίωση του αριθμού ή της ποιότητας των πηγών
στήριξηςπου μπορούν να έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής
τους.Βασικοί στόχοι δηλαδή της θεματολογίας Συμβουλευτικών παρεμβάσεων που
προτείνονται, είναι: α) η ανάδειξη των προστατευτικών παραγόντων που αναφέρθηκαν και
οι οποίοι θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στους αρνητικούς παράγοντες (αντιξοότητες,
στρεσσογόνοι παράγοντες επικινδυνότητας του ατόμου, της οικογένειάς του, του ίδιου
του σχολείου ή της κοινότητας που ανήκει), οδηγώντας σεθετική ανάπτυξη και θετική
προσαρμογή τον έφηβο/η και β) η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του ίδιου του μαθητή/
τριας στη διαχείριση της ζωής του και των τυχόν αντιξοοτήτων αυτής.
5. Θεματικές Προγραμμάτων Ομαδικής Συμβουλευτικής Παρέμβασης
5.1 Διαχείριση Συναισθημάτων
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη έχει αναδυθεί τη σύγχρονη βιβλιογραφία ως ένα γνωστικοσυναισθηματικό χαρακτηριστικό που είναι δυνατό να εξηγήσει την προσαρμοστικότητα
του ατόμου σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια, σε κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς, ή ακόμα
και επαγγελματικούς τομείς29. Αναφέρεται στη γνώση, τον έλεγχο και τον χειρισμό
των συναισθημάτων από την πλευρά του ατόμου και παραπέμπει σε μια σειρά από
ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες διευκολύνουν το άτομο να αντιληφθεί, να εκφράσει
και να επεξεργαστεί τον εσωτερικό του κόσμο δηλαδή να κατανοήσει να χειριστεί τα
συναισθήματά του30.
Η κρισιμότητα και σημαντικότητα της διαχείρισης των συναισθημάτων και
ως εκ τούτου ησυναισθηματικής σταθερότητα, γίνεται φανερή μέσα από τη μελέτη
σχετικών ερευνητικών δεδομένων, που δείχνουν ότι τα άτομα που δεν διαθέτουν αυτό το
χαρακτηριστικό (π.χ. διακατέχονται από νευρωτισμό) βρίσκονται σε διαρκή αγώνα για
τον έλεγχο των συναισθημάτων ανασφάλειας, άγχους, θυμού, ενοχής, φόβου και ντροπής
29 Di Fabio, A., & Kenny, M.E. (2011). Promoting emotional intelligence and career decision making among
Italian high school students. Journal of Career Assessment, 19(1), 21-34, Doi: 10.1177/1069072710382530, p.
22.
30 Goleman, D. (1995). ΣυναισθηματικήΝοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 78-79.
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που βιώνουν, ενώ είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε προβλήματα ψυχικής φύσεως31. Νεότερες
έρευνες φανερώνουν το αίσθημα έλλειψης σταθερότητας, κατάθλιψης και μη καλής
ψυχολογικής προσαρμογής που διακατέχουν τα εν λόγω άτομα32. Επίσης, έχουν χαμηλά
επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας33 αφού δεν μπορούν να χειριστούν νέες καταστάσεις
αποτελεσματικά και να ανταποκριθούν στην αβεβαιότητα με υπομονή,χαμηλά επίπεδα
επαγγελματικής ανθεκτικότητας και την ανάγκη καθοδήγησης (mentoring)στην εργασία
τους34.Τα εν λόγω ευρήματα αν και αναφέρονται σεενήλικες, ωστόσο έχουν σημασία για
τις πρακτικές τους εφαρμογές σε προγράμματα Συμβουλευτικής στήριξης των ατόμων
και ως εκ τούτου και των εφήβων ως ενεργών μελών μιας κοινωνίας μη σταθερής και
προβλέψιμης, με πιθανές κάθε τύπου και έκτασης αναταραχές. Οι συναισθηματικές
δεξιότητες ως στοιχεία συμπεριφοράς θεωρείται ότι έχουν έμφυτη βάση, ωστόσο
καλλιεργούνται και διδάσκονται, αποτελούν δηλαδή αντικείμενο μάθησης35 αν και οι
ερευνητές αμφισβητούν το μέτρο της δυνατής «μέτρησης» της ανάπτυξης ή βελτίωσης
της συναισθηματικής νοημοσύνης μετά το πέρας αυτών των προγραμμάτων36.
Τα προγράμματα Συμβουλευτικής παρέμβασης για την ανάπτυξη της
συναισθηματικής νοημοσύνης στηρίζονται στο αποδεκτό και διαδομένο μοντέλο του
Mayer και των συνεργατών του37 το οποίο προσδιορίζει τέσσερις άξονες-στόχους για την
ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων: της αναγνώρισης/προσδιορισμού (perceiving),
της κατανόησης (understanding), της διαχείρισης (έκφρασης) των συναισθημάτων του
ατόμου και των άλλων και της χρήσης τους στην προαγωγή της σκέψης του ατόμου
(facilitatingthoughts). Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος είναι δυνατό να γίνει
στην τάξη ή στο πλαίσιο της λειτουργίας ομάδων συνάντησης και ευαισθητοποίησης
εκτός σχολικού ωραρίου και φυσικά με μια περιοδικότητα (π.χ. μια ή δύο ώρες ανά
συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδα).Επιθυμητός στόχος για τα προγράμματα αυτά είναι
η αύξηση της συχνότητας λειτουργικής έκφρασης των συναισθημάτων στην καθημερινή
31 Goldberg, L.R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. The American Psychologist, 48(1),
26-34.doi: 10.1037/00003-066x.48.1.26, p. 29.
Rothman, S., &Coetzer, E.P. (2003), The Big Five personality dimensions and job performance. SA Journal of
Industrial Psychology, 29(1), 68-74. Doi: 10.4102/sajip.v29i1.88, p. 70.
32 Storm, K., & Rothman, S. (2003). The relationship between burn-out, personality traits and coping strategies
in a corporate pharmaceutical group. SA Journal of Industrial Psychology, 29(4), 35-42. Doi: 10.4102,sajip.
v29i4.128, p. 36.
Van Vianen, A.E.M., Klehe, U.-C Koen, J., & Dries, N. (2012). Career adaptabilities scale- Netherlands form:
Psychometric properties and relationships to ability, personality and regulatory focus. Journal of Vocational
Behavior, 80(3), 716-724. Doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.002, p. 718.
33 Friborg, O,,Barlaug, D., Martinussen, M., Rosenvinge, J.H., &Hjemdal, O. (2005). Resilience in relation
to personality and intelligence. International Journal of Methods in Psychiatry Research, 14(1), 29-42. Doi:
10.1002/mpr.15, p. 39.
34 Arora R., &Rangnekar, S., (2015), Relationships between emotional stability, psychological mentoring
support and career resilience. Europe’s Journal of Psychology, 11(1), 16-66. Doi: 10.5964/ejop.v11i1.835, p.
16.
35 Βρεττός, Γ., &Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 30.
36 Di Fabio, A., & Kenny, M.E. (2011). Promoting emotional intelligence and career decision making among
Italian high school students. Journal of Career Assessment, 19(1), 21-34, Doi: 10.1177/1069072710382530, p.
21
37 Mayer et al., (2000). Mayer, Roberts, &Barsade, (2008). Mayer & Salovey, (1997), in Di Fabio, A., &
Kenny, M.E. (2011). Promoting emotional intelligence and career decision making among Italian high school
students. JournalofCareerAssessment, 19(1), 21-34, Doi: 10.1177/1069072710382530, p. p. 23, 26.
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σχολική ζωή, ιδιαίτερα δε των δυσάρεστων ή έντονων συναισθημάτων (π.χ. οι μαθητές/
τριες να μάθουν να ηρεμούν όταν νιώθουν θυμό, φόβο, άγχος, κ.ά.) ο οποίος οδηγεί
στο να είναι δυνατό να διαμορφωθεί θετικό κλίμα στην τάξη που διευκολύνει τόσο
τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών/ριών στη
σχολική ζωή αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον38.
Γενικά μιλώντας, οι συναισθηματικές δεξιότητες θεωρείται ότι ενθαρρύνουν
τηναυτό-επίγνωση, την αποδοχή εαυτού, την προσωπική υπευθυνότητα, την ποιοτική
επικοινωνία, τη διεκδικητική στάση και την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων39,
οι οποίες συγκροτούν ένα σημαντικό μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης και
ως εκ τούτου της ψυχικής ανθεκτικότητας ενός ατόμου. Πολύ περισσότερο, καθώς
σύγχρονοι ερευνητές αναφέρουν ότι οι όποιες Συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε θέματα
προσωπικής Συμβουλευτικής αφορούν και αναφέρονται και σε θέματα επαγγελματικής
Συμβουλευτικής40, η γνώση και η ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης των συναισθημάτων
του ατόμουκατέχουν σημαίνοντα ρόλο και στην επαγγελματική του ανάπτυξη, ιδιαιτέρως
δε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας. Εμπειρικά ευρήματα στις Η.Π.Α.
πράγματι έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται θετικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων41.
5.2 Διαπροσωπικές Σχέσεις
Τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος στη ζωή είναι διαπροσωπικής
φύσης και ως εκ τούτου δεν είναι τυχαία η συμπερίληψη της δημιουργίας και διατήρησης
επιτυχημένων διαπροσωπικών σχέσεων στις βασικές συνισταμένες της ψυχικής και
επαγγελματικής ανθεκτικότητας.Οι διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο
σύγχρονο μαθησιακό πλαίσιο που λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία αφορούν
και αναφέρονται στο σύνολο των σχέσεων που αναπτύσσονται με όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας. Στο σχολικό χώρο, κρίσιμες είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τους γονείς,
καθώς και των μαθητών/τριών μεταξύ τους42.
Ως εκ τούτου, διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες διακρίνονται από ποιότητα
και προσφέρουν σταθερότητα, εμπιστοσύνη και ειλικρινές ενδιαφέρον ενισχύουν την
αίσθηση των μαθητών/τριών ότι ανήκουν κάπου, ισχυροποιούν την αυτοεκτίμηση και
αυτοαποδοχή τους, ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα θετικό μαθησιακό κλίμα43. Για
38 Χατζηχρήστου Χ. (2006). Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής, http://www.pi.ac.cy/pi/
files/keea/KESXOPSY.pdf, 1-22, σ.1
39 Weare, K. &Gray, G. (2000). Η προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο. Αθήνα:
ΕλληνικάΓράμματα, σ. 9.
40 Schulteiss, D.E.P. (2003). A relational approach to career counseling: Theoretical integration and practical
application. Journal of Counseling and Development, 81, 301-310, p. 303.
41 Brown, George & Smith, (2003). Di Fabio &Blustein, (2010).Emmerling&Cherniss, (2003). Kidd, (1998),
in Di Fabio, A., & Kenny, M.E. (2011). Promoting emotional intelligence and career decision making among
Italian high school students. Journal of Career Assessment, 19(1), 21-34, Doi: 10.1177/1069072710382530, p.
p. 22-23.
42 Μαλικιώση-ΛοϊζουΜ. (2011).Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ.σ. 84-85.
43 Ενδεικτικά: Lipsitz, (1995).Peck, Law, &Mills, (1989), ό.α. στο Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η
Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ.σ. 104-105.
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το λόγο αυτό, ο άξονας δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων και η αξιοποίηση
της Συμβουλευτικής και των τεχνικών της για την εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων
μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη δόμηση και τις τεχνικές διαπροσωπικής
επικοινωνίας, αναδύεται ως σημαντική διάσταση για την παρούσα εργασία. Ανθρώπινη
επικοινωνία σημαίνει αλληλεπίδραση. Η δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση όμως
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων απαιτεί δεξιότητες διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και
Συμβουλευτικής, οι οποίες, δεν είναι εξ’ορισμού διαθέσιμες σε όλους τους ανθρώπους.
Οι περισσότεροι χρειάζονται εκπαίδευση και πρακτική άσκηση για να τις κατακτήσουν.
Σημαντικοί άξονες (δηλαδή θέματα) αυτής της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη
επικοινωνιακών και συμβουλευτικών δεξιοτήτων44 είναι η επικοινωνία (λεκτική και μη
λεκτική), η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, η αναγνώριση και αντανάκλαση συναισθημάτων,
η ενεργητική ακρόαση45, ακόμα η παράφραση, η ενθάρρυνση και η υποβολή ερωτήσεων46.
Κύρια συνισταμένη του πλέγματος ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ
των αναφερόμενων μερών στο σχολικό περιβάλλονείναι το είδος και η ποιότητα
της διαπροσωπικής εμπλοκής εκπαιδευτικού-μαθητή, πέρα από αυτή που ορίζει το
αναλυτικό πρόγραμμα47. Εκκινώντας λοιπόν από τον εκπαιδευτικό, τις ενέργειες και
τη συμπεριφορά του ως βασικό μοχλό της ανάπτυξης διαπροσωπικών και λόγω της
κρισιμότητας του ρόλου του στη συμπεριφορά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας
των μαθητών του48, βασικός στόχος ενός προγράμματος προαγωγής της διαπροσωπικής
επικοινωνίας αποτελούν οι ενέργειες και η συμπεριφορά του στο σχολικό περιβάλλον.
Η ευαισθητοποίηση,η γνώση (κατάρτιση) και η πρακτική άσκηση για την ανάπτυξη ή
βελτίωση των επικοινωνιακών και Συμβουλευτικών του δεξιοτήτων έχουν ως στόχο
πρωτίστως τον αναστοχασμότου ως προς το επικοινωνιακό του ύφος με όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας. Δευτερευόντως, στην προαγωγή εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης
για την αποφυγή καταστάσεων έντασης, ανοιχτής σύγκρουσης ή επιβολής εξουσίας,
γνωστικά και συμπεριφορικά σχήματα συνήθη για την καθημερινή σχολική πρακτική
τα οποία όμως εγκλωβίζουν αμφότερα μέρη (εκπαιδευτικούς – μαθητές) σε αδιέξοδα.
Πέρα όμως από την άσκηση πειθαρχίας σε ότι αφορά τη μάθηση και την αποτελεσματική
διαπροσωπική επικοινωνία, η ανάπτυξη Συμβουλευτικών δεξιοτήτωνείναι δυνατόν να
ενισχύσει την ψυχική υγεία των μαθητών/τριών του εκπαιδευτικού,καθώς οι μαθητές/
τριες αποκτούν αυτοπεποίθηση, διαμορφώνουν ρεαλιστικούς στόχους, μαθαίνουν να
χειρίζονται τα συναισθήματά τους, συνισταμένες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες, με
τη σειρά τους, προάγουν την ψυχική και επαγγελματική τους ανθεκτικότητα. Σε τελική
ανάλυση, πρόκειται για διάσταση άσκησης του Συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού,
44 Ως επικοινωνιακές ονομάζονται οι δεξιότητες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να συναλλάσσεται
αποτελεσματικά με άλλους σε κοινωνικό επίπεδο. Οι δεξιότητες επικοινωνίας αποδεικνύονται χρήσιμες
στην κατανόηση των σκέψεων και των συναισθημάτων των μαθητών/τριών. Ως συμβουλευτικές, ορίζονται οι
δεξιότητες που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. ΜαλικιώσηΛοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ. 107.
45 Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ.110.
46 Συμβουλευτική, Εκπαίδευση &Διαβίου Μάθηση (2007). Γ΄ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, https://repository.edulll.gr/
edulll/retrieve/4774/1369.pdf, σ.σ 21-23.
47 Γκότοβος, Α.Ε. (1997). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική μάθηση στο σχολείο.
Αθήνα: Gutenberg, σ. 90.
48 Deiro, (2004). Hunter, (1985). Kottler & Kottler, (2007). Ryan, Jackson & Levinson, (1986).Wood, 1987,
ό.α. στο Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ. 69.
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η οποία έχει μελετηθεί, αναλυθεί και επισημανθεί από πολλές έρευνες στην Ελλάδα και
τον διεθνή χώρο49. Ακόμη, οι καταρτισμένοι στις επικοινωνιακές και Συμβουλευτικές
δεξιότητες εκπαιδευτικοί, μπορούν να λειτουργήσουν και ως «ενδιάμεσοι Σύμβουλοι»
(mediatorcounselors) μεταξύ σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και μαθητών/τριών και
γονέων/κηδεμόνων50.
Όμοια προτείνεται να είναι και η θεματολογία προγραμμάτων Συμβουλευτικής
παρέμβασης για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών σε επικοινωνιακές και
Συμβουλευτικές δεξιότητες, με τη διαφορά ότι στο πρόγραμμά τους θα πρέπει να
περιλαμβάνονται βιωματικές τεχνικές και δραστηριότητες ώστε να ενθαρρύνεται η
συμμετοχή τους. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι το παιχνίδι ρόλων, οι
προσομοιώσεις, η επίδειξη μαγνητοφωνημένων ή βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων, οι
βιωματικές πρακτικές ασκήσεις αυτογνωσίας και επαγγελματικού προσανατολισμού51.
5.3 Αυτογνωσία
Η έννοια του εαυτού σχετίζεται με τις έννοιες της αυτοαντίληψης (self-concept), της
αυτοεκτίμησης (self-esteem), της αυτοεικόνας (self-image) και της αυτογνωσίας. Η
αυτοαντίληψη είναι η γνωστική ή περιγραφική διάσταση της έννοιας του εαυτού, ενώ
η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολογική –συναισθηματική διάσταση ή σφαιρική αυτοαξία
(globalself-worth). Αυτοεικόνα είναι το αποτέλεσμα της σύνθεση αυτογνωσίας και
αυτοαντίληψης. Σε κάθε περίπτωση, η έννοια της αυτογνωσίας δεν μπορεί να γίνει
κατανοητή αν αγνοηθεί το πολυδιάστατό της. Η πλειονότητα των ειδικών συμφωνεί ότι
η αυτοαντίληψη είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των στάσεων που διαμορφώνει
το άτομο για τον εαυτό του, οι οποίες συνεπάγοντες διάφορες αξιολογήσεις και τάσεις
συμπεριφοράς52.
Ο τρόπος που ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του πηγάζει από
τις αξίες, τα συναισθήματα, το γνωστικό του υπόβαθρο και έχει άμεση σχέση με τη
συμπεριφορά του και την εξωτερίκευση του συναισθηματικού του κόσμου. Επίσης,
σημαντικό ρόλο στην αυτογνωσία παίζει ο αριθμός, η ποιότητα, η ποικιλία και η
διάρκεια της επικοινωνίας που έχει ένα άτομο με τα άλλα άτομα του περιβάλλοντός του.
Για την ενίσχυση της αυτογνωσίας σημαντικός παράγοντας είναι η εμπειρία που έχει
κάποιος για τον τρόπο που αντιδρούν οι άλλοι απέναντί του53 (εμπειρία επικοινωνίας και
49 ενδεικτικά: Δημητρόπουλος, (1992). Καλαντζή-Αζίζι, (1985).Κλεφτάρας, (1997). Κοσμίδου-Hardy, (1998).
Κοσμόπουλος, (1995).Μαλικιώση-Λοϊζου, (2004β).Μπρούζος, (2009), ό.α. στο: Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011).
Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ. 86.
50 Perrezetal., (1979), ο.α. στο Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση.
Αθήνα: Τόπος, σ. 87.
51 Βλ. Αρχοντάκη Ζ., & Φιλίππου Δ. (2003). 205 Βιωματικές Ασκήσεις για Εμψύχωση Ομάδων, Αθήνα:
Καστανιώτη, σ. σ. 45-61
Συμβουλευτική, Εκπαίδευση &Διαβίου Μάθηση (2007). Γ΄ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, https://repository.
edulll.gr/edulll/retrieve/4774/1369.pdf, σ.σ 44-47.
Χαροκοπάκη Α. (2006). «Ανάπτυξη Κομβικών Δεξιοτήτων των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Προκλήσεις και Νέες Πρακτικές». ΕπιθεώρησηΣυμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 75, σ.σ. 86-90.
52 Φλουρής, Γ. (2004). Αυτοαντίληψη, αυτογνωσία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Στο Μ.
Κασσωτάκης (επιμ.), Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Θεωρία και Πράξη. Αθήνα:
Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 346-348.
53
Συμβουλευτική, Εκπαίδευση &Διαβίου Μάθηση (2007). Γ΄ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, https://repository.
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διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης), καθώς επικυρώνουν ή καταρρίπτουν τη γνώση που
πιστεύει ότι έχει για τον εαυτό του, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σε περαιτέρω γνωριμία
με τον εαυτό54. Ως εκ των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι η προαγωγή της αυτογνωσίας
συνδέεται (αν και όχι αποκλειστικά) με την συναισθηματική αγωγή και την αγωγή στις
διαπροσωπικές σχέσεις, βασικές θεματικές συμβουλευτικής παρέμβασης στον σχολικό
χώρο όπως αναφέρθηκαν προηγούμενα.
Βασικός στόχος μιας Συμβουλευτικής σχέσης σε ατομικό επίπεδο ή
Συμβουλευτικής παρέμβασης στο σχολικό χώρο δεν είναι η «ψυχανάλυση», αλλά η
παροχή βοήθειας ώστε το νεαρό άτομο να οργανώσει και να χτίσει μια θετική αυτοεικόνα,
θετική προδιάθεση προς τον εαυτό του και τη ζωή γενικότερα. Δεδομένου του στόχου της
προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας και του θεωρητικού πλαισίου το οποίο αυτή
εντάσσεται όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το οποίο οριοθετεί τον γενικό στόχο των
παρεμβάσεων της παρούσης εργασίας, στόχος των δραστηριοτήτων αυτογνωσίας είναι η
έμφαση στις εσωτερικές δυνάμεις του εφήβου55 και κυρίως η διερεύνηση και ο εντοπισμός
των επιτευγμάτων του σε οποιονδήποτε τομέα ή γνωστικό αντικείμενο, όχι αποκλειστικά
σχολικό. Έτσι, στα επιτεύγματα αυτά ανήκουν κοινωνικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές
δραστηριότητες και ιδιαίτερες επιδόσεις, επιδόσεις στις ξένες γλώσσες, ενασχολήσεις
ελεύθερου χρόνου κ.ά.Επίσης, η επεξεργασία του βιογραφικού σημειώματος (θεματικές
ενότητες, περιεχόμενο, σύνταξη) συνιστά μια σημαντική δραστηριότητα.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, θεματικές της αυτογνωσίας που συνιστούν
βασικές παραμέτρους συγκρότησης της αυτοαντίληψης και της επαγγελματικής
ταυτότητας του εφήβου56όπως η διερεύνηση ή αξιολόγηση των ενδιαφερόντων και
επαγγελματικών προτιμήσεων, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των αξιών
και των δυνατοτήτων μέσα από τις διαδικασίες και τις μεθόδους Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (π.χ. ψυχομετρική αξιολόγηση, βιωματικές
ασκήσεις) συνθέτουν την «κλασσική» θεματολογία παρεμβάσεων αυτογνωσίας για τους
μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στη
χρήση ψυχομετρικών μεθόδων αξιολόγησης και να αποφεύγεται η χρήση τους εάν οι
εκπαιδευτικοί δεν είναι καταρτισμένοι στην εφαρμογή τους, εν γένει στην δεοντολογία
εφαρμογής του Θεσμού Συμβουλευτική – Προσανατολισμός. Υπάρχουν μέθοδοι
που δεν απαιτούν συγκεκριμένη εκπαίδευση, ή είναι πιο πρακτικές και μπορούν να
πραγματοποιηθούν είτε στο πλαίσιο της σχολικής τάξης είτε σε ομάδες ευαισθητοποίησης
με ομαδικές ασκήσεις. Ενδεικτική θεματολογία μπορεί να αντληθεί από προτεινόμενα
σχολικά57 ή άλλα εγχειρίδια Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού καθώς και από τα
διαδικτυακά εργαλεία της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Εφήβων58.
edulll.gr/edulll/retrieve/4774/1369.pdf, σ.38.
54 Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ. 123.
55 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2016). Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της Θετικής
Ψυχολογίας. Εισηγήση στο Κυπροελλαδικό Συνέδριο, Αθήνα: 10/12/2016, σ. 19.
56 Holland, J.L., Daiger, D.C., &Power, P.G. (1980). My vocational situation: Description of an experimental
diagnostic form of the selection of vocational assistance. Palo Alto, CA: ConslultingPychologists
Hsieh H.H., Huang J.T. (2014). The Effects of Socioeconomic Status and Proactive Personality on career decision
making self-efficacy. The Career Development Quarterly, 62, 29-43. Doi: 10.1002/j.2161-0045.2014.00068.x., p. 30.
57 Βλ. ενδεικτικά: Γκιάσας, Ι., Δημητρόπουλος, Ευ., Ρέππα,Ειρ. Τσέργας, Ν.(2006). «Σχεδιάζοντας το
Επαγγελματικό μου μέλλον». http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C111/72/581,2188/
58 https://www.eoppep.gr/teens/
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5.4 Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων
Η διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας και ενός συνειδητού επαγγελματικού σχεδίου
στο τέλος της εφηβείας συνιστά ένα από τα πιο απαιτητικά αναπτυξιακά βήματα που το
άτομο καλείται να επιτελέσει στην πορεία της ζωής του59. Τα άτομα που διαμορφώνουν
στέρεα επαγγελματική ταυτότητα θεωρούνται ότι έχουν σαφή αίσθηση των ενδιαφερόντων
τους, των προσωπικών χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους καθώς και
σταθερούς επαγγελματικούς στόχους60. Ερευνητές επίσης έχουν καταδείξει ότι τα άτομα
αυτά έχουν μεγαλύτερη ευκολία κατά τη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων
και αυτοπεποίθηση στη διαμόρφωση αυτών61.
Σύγχρονοι ερευνητές συμπεριλαμβάνουν μεταβλητές της Θετικής
Ψυχολογίαςόπως η ελπίδα, η αισιοδοξία και η ψυχική ανθεκτικότηταπου ενδιαφέρουν
την παρούσα εργασία62στη διερεύνηση του προφίλ λήψης επαγγελματικής απόφασης
των εφήβων63. Σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα, τα άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα
ψυχικής ανθεκτικότητας έχουν υψηλό επίπεδο αυτοπειθαρχίας και διαμορφώνουν νέες
στρατηγικές για την αντιμετώπιση της λήψης αποφάσεων64. Η έλλειψη ή η ύπαρξη ψυχικής
ανθεκτικότητας βρέθηκε επίσης να έχει σημασία πριν, ιδιαιτέρως δε κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας λήψης απόφασης. Οι έφηβοι με υψηλή ανθεκτικότητα έχουν χαμηλότερα
επίπεδα επαγγελματικής αναποφασιστικότητας, εμπλέκονται με τρόπο σχολαστικό
και εξονυχιστικό στη συλλογή πληροφοριών, έχουν καλύτερη πίστη ότι ελέγχουν το
επαγγελματικό τους μέλλον και δεν το αφήνουν στην τύχη και τη μοίρα, καταβάλουν
προσπάθεια να διεκπεραιώσουν την εν λόγω διαδικασία και τελικά, δεν αναβάλουν ή δεν
καθυστερούν την έναρξη ή την εξέλιξη της διαδικασίας. Σύγχρονη έρευνα στην Ελλάδα
επιβεβαίωσε ότι η ύπαρξη υψηλού επιπέδου ψυχικής ανθεκτικότητας συνδέεται θετικά
και λειτουργεί προβλεπτικά για την υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας σε νέους ανέργους ηλικίας 19-29 ετών (Neets-Νέοι
59 Super, D.E., Savickas, M.L., & Super, C.M. (1996). A life-span, life-space approach to career development.
In D.Brown, L.Brooks, & Associates (Eds.), Career choice and development (pp.197-261). San Francisco:
Jossey-Bass, p. 198.
60 Holland, J.L., Daiger, D.C., & Power, P.G. (1980). My vocational situation: Description of an experimental
diagnostic form of the selection of vocational assistance. Palo Alto, CA: ConslultingPychologists P Hsieh H.H.,
Huang J.T., (2014), The Effects of Socioeconomic Status and Proactive Personality on career decision making
self-efficacy. The Career Development Quarterly, 62, 29-43. Doi: 10.1002/j.2161-0045.2014.00068.x., p. 321.
61 Scott, A.B., &Cianni, K.D. (2008). Effects of an undergraduate career class on men’s and women’s career
decision making self-efficacy and vocational identity. Journal of Career Development, 34, 263-285. Doi: 10.1
177/0894845307311248, p. 269.
62 Shin Y-J., Kelly R. K. (2015). Resilience and decision-making strategies as predictors of career decision
difficulties. CareerDevelopmentQuarterly, 63, 291-305. Doi: 10.1002/cdq.12029, p.p. 299-300.
63 Σήμερα οι ερευνητές δεν αναφέρονται σε «τρόπους» λήψης επαγγελματικής απόφασης, αλλά σε
«προφίλ», καθώς αυτός ο όρος θεωρείται ότι περιλαμβάνει αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με βάση
τα οποία το άτομο παίρνει αποφάσεις και αναφέρεται τόσο στην προσωπικότητά του (στοιχείο της οποίας
είναι δυνατό να είναι και η ψυχική ανθεκτικότητα-σημείωση της συγγραφέως) όσο και στους εξωτερικούς
παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία λήψης απόφασης (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου,
Αικ., & Δρόσος, Ν. 2011. Διερεύνηση των «προφίλ» λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων
των εφήβων με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης.
ΕπιθεώρησηΣυμβουλευτικήςκαιΠροσανατολισμού, 96-97, 74-93, σ. 75. )
64 McMahon, B. J. (2007). Resilience factors and processes: No longer at risk. The Alberta Journal of
Educational Research, 53, 127-142, p. 129.
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εκτός δομών εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης)65.Το αντίθετο συμβαίνει με τους
εφήβους χαμηλού επιπέδου ψυχικής ανθεκτικότητας, οι οποίοι, κυρίως, αναβάλλουν την
έναρξη ή την εξέλιξη της διαδικασίας λήψης επαγγελματικών αποφάσεων66.
Τα ενδεικτικά ευρήματα από την αναδυόμενη βιβλιογραφία που αναφέρθηκαν,
αναδεικνύουν ένα ακόμα πεδίο Συμβουλευτικής παρέμβασης για την ανάπτυξη της ψυχικής
και επαγγελματικής ανθεκτικότητας, αυτό της λήψης επαγγελματικών αποφάσεων.
Αξιοποιώντας λοιπόν τις προτάσεις των ερευνητών και τη δική μας εμπειρία και γνώση67
προτείνουμε ενδεικτική θεματολογία δραστηριοτήτων για το σχεδιασμό Συμβουλευτικών
παρεμβάσεων σε ότι αφορά τηνανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικών αποφάσεων,
με θεματικούς άξονες: α) την αναζήτηση και κριτική επεξεργασία εκπαιδευτικών
και επαγγελματικών πληροφοριών, β) πληροφοριών που αφορούν τον εαυτό καιγ)
πληροφοριών που αφορούν στις δυνατές επαγγελματικές επιλογές και τις προοπτικές της
αγοράς εργασίας.
Ενδεικτικές δραστηριότητες για αυτούς τους θεματικούς άξονες μπορεί να
είναι ηαναζήτηση επαγγελματικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και βάσεις δεδομένων
αυτού (π.χ. μονογραφίες επαγγελμάτων, δυνατότητες και προοπτικές επαγγελματικών
δραστηριοτήτων, επαγγελματικοί σύλλογοι),η αναζήτηση εκπαιδευτικών πληροφοριών
(δυνατές επιλογές επιπέδου σπουδών, πληροφορίες για το περιεχόμενων συγκεκριμένων
γνωστικών αντικειμένων-σπουδών), διεξαγωγή διαδικτυακών συνεντεύξεων
τηλεδιάσκεψης με ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (σήμερα είναι δυνατή
και η συνεργασία με εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
προγράμματα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων), Θεματικές ημέρες, Ημέρες
σταδιοδρομίας κ.ά68. Η εμπλοκή ωστόσο σε διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
συνοδεύεται από κριτική αποδελτίωση και επεξεργασία τους για παραμέτρους όπως είναι
τα χαρακτηριστικά της πηγής από την οποία προέρχονται και το περιεχόμενο αυτών ως
προς την εγκυρότητα και τη συγχρονικότητά τους69.
Σύγχρονοι ερευνητές70 ωστόσουποστηρίζουν ότι για τα άτομα που
65 Χαροκοπάκη, Α., &Καλίρης, Ανδρ., (2018). Θετικοί Ψυχολογικοί Παράγοντες στις αποφάσεις σταδιοδρομίας:
θεωρητική τεκμηρίωση, ερευνητικές τάσεις και διερεύνηση της σχέσης της ψυχικής ανθεκτικότητα με την
αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Βόλος.
66 ShinY-J., KellyR. K. (2015). Resilience and decision-making strategies as predictors of career decision
difficulties. CareerDevelopmentQuarterly, 63, 291-305. Doi: 10.1002/cdq.12029, p.p. 299-300.
67 Χαροκοπάκη Α. (2006). «Ανάπτυξη Κομβικών Δεξιοτήτων των νέων για την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. Προκλήσεις και Νέες Πρακτικές». Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 75, σ.σ. 7576.
Χαροκοπάκη, Α. (2015). «Εκπαιδευτικό – ερευνητικό πρόγραμμα παρέμβασης για τη διευκόλυνση των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων μαθητών-τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των σχετικών με αυτές
αντιλήψεων αυτοαποτελεσματικότητας και της συμπεριφοράς τους στον τομέα αυτό. Μια πιλοτική εφαρμογή».
». Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 106, 87-128, σ.σ. 90-92.
68 Ψηφιακό διδακτικό σενάριο με αντικείμενο την επεξεργασία επαγγελματικών πληροφοριών και τη διερεύνηση
επαγγελματικών ενδιαφερόντων βλ. Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» Διδακτικό
Σενάριο: «Διερευνώ τα ενδιαφέροντά μου και τα επαγγέλματα», http://aesop.iep.edu.gr/node/19281
69 Χαροκοπάκη Α., (2006). «Ανάπτυξη Κομβικών Δεξιοτήτων των νέων για την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. Προκλήσεις και Νέες Πρακτικές».ΕπιθεώρησηΣυμβουλευτικήςκαιΠροσανατολισμού, 75,σ. 88.
70 ShinY-J., KellyR. K. (2015). Resilience and decision-making strategies as predictors of career decision
difficulties. CareerDevelopmentQuarterly, 63, 291-305. Doi: 10.1002/cdq.12029, p.302.
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χαρακτηρίζονται από αναβλητικότητα (procrastination) στην έναρξη ή την εξέλιξη της
διαδικασίας λήψης επαγγελματικών αποφάσεων ή χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα για
την εν λόγω διαδικασία, δεν είναι αρκετή η εμπλοκή σε διαδικασίες πληροφόρησης όπως
αυτές που αναφέρθηκαν. Τα άτομα αυτά χρειάζονται να συζητήσουν και να εμβαθύνουν
στις πιθανές μη λογικές, μη λειτουργικές πεποιθήσεις και σκέψεις, και συγχύσεις γύρω
από τη διαδικασία και το περιεχόμενο της λήψης επαγγελματικών αποφάσεων (ή ακόμη
και σε άλλα θέματα που τους απασχολούν και δυσκολεύουν την εμπλοκή σε θέματα λήψης
αποφάσεων). Πρόκειται για ερμηνείες τις οποίες τα άτομα δίνουν χωρίς αιτία για την
υψηλή ή χαμηλή επίδοσή τους, ακόμα και για τις επαγγελματικές, εκπαιδευτικές ή άλλες
επιλογές τους, δηλαδή για γνωστικά σχήματα που αφορούν στην απόδοση αιτίων κάποιων
επιλογών ή επιτευγμάτων τους71. Συμπερασματικά, οι έφηβοι χρειάζεται να συζητήσουν
πρώτα (ή ταυτόχρονα με την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες πληροφόρησης που
αναφέρθηκαν) τα αίτια των ενεργειών τους ή άλλες θετικές πλευρές των επιτευγμάτων ή
των επαγγελματικών τους επιλογών ώστε να οδηγηθούν σε πιο λειτουργικά συστήματα
σκέψεων.
5.5 ΣυμβουλευτικήΓονέων/ Κηδεμόνων
Οι έρευνες που στη σχετική βιβλιογραφία για την επαγγελματική ανάπτυξη εξετάζουν την
επίδραση της οικογένειας είναι πάρα πολλές και πολυδιάστατες ως προς τις παραμέτρους
που εξετάζουν. Ως εκ τούτου, αναδεικνύουν ορισμένους μόνο από τους τρόπους με τους
οποίους το οικογενειακό περιβάλλον επιδρά και διαμορφώνει θέματα της επαγγελματικής
ανάπτυξης του ατόμου72. Την τελευταία δεκαετία, σημαντικές διαπιστώσεις από ερευνητές
διακρίνουν δύο άξονες των επιδράσεων της οικογένειας στην επαγγελματική ανάπτυξη:
α)τον άξονα των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (το είδος και
η ποιότητα των σχέσεων με τους γονείς ή κηδεμόνες) και β) τον άξονα της δομής της (π.χ.
μέγεθος, κοινωνικο-οιοκονομικό, μορφωτικό επίπεδο κ.ά.)73. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα
σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δε της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
σταδιοδρομίας σε εφήβους που όπως αναφέρθηκε προηγούμενα αποτελεί κεντρική
συνισταμένη της διαμόρφωσης επαγγελματικής ταυτότητας, έχει στραφεί από ατομικούς
(π.χ. προσωπικότητα, φύλο) ή άλλους «στατικούς» παράγοντες (π.χ. το μορφωτικό επίπεδο
των γονέων) στην κατανόηση της επίδρασης που ασκεί στα εν λόγω ζητήματα το πλαίσιο
των σχέσεων του ατόμου με σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του, μεταξύ των
71 Παραδείγματα τέτοιων μη λειτουργικών σκέψεων ή μύθων που προκαλούν σύγχυση αποτελούν: α) το
θέμα των ιδεατών επαγγελματικών επιλογών, β) το αν και κατά πόσο η λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας είναι
αποτέλεσμα προσωπικού ελέγχου ή παραγόντων της τύχης ή της μοίρας, γ) το μέτρο της επιθυμίας ώστε ο
έφηβος να ευχαριστήσει τους σημαντικούς άλλους όπως γονείς, φίλους και δ) το ότι η εμπλοκή στη λήψη
αποφάσεων απαιτεί δέσμευση και ενεργό ενασχόληση και όχι αναβλητικότητα (ShinY-J., KellyR. K. (2015).
Resilienceanddecision-makingstrategiesaspredictorsofcareerdecisiondifficulties. CareerDevelopmentQuarterly,
63, 291-305. Doi: 10.1002/cdq.12029, p.302.)
72 Χαροκοπάκη, Α. (2012).Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
αποφάσεων μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο ρόλος ατομικών παραγόντων και υποστηρικτικών
μηχανισμών. ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας, ΠαιδαγωγικόΔημοτικήςΕκπαίδευσης, Διδακτορικήδιατριβή, σ.σ. 8490.
73 Whiston, S.C., &Keller, B.K. (2004). The influences of the family of origin on the career development: A
review an analysis, The Counseling Psychologist, 32, 493-568, p.p. 517-518.
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οποίων κυρίαρχη θέση κατέχουν οι γονείς του. Έτσι, σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα τόσο
στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο με εφήβους και νεαρούς ενήλικες ενισχύουν την
άποψη ότι η επίδραση των πρώιμων γονικών συμπεριφορών είναι πολύ σημαντικήγια την
ανάπτυξη ετοιμότητας του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με τη σταδιοδρομία
του. Αυτό συμβαίνει διότιη ύπαρξη ασφαλούς δεσμού με τους γονείς διαμορφώνει
στο άτομο «ενεργά μοντέλα δεσμού», δηλαδή γενικευμένες αναπαραστάσεις και
συγκεκριμένες προσδοκίες ως προς τον εαυτό, τους άλλους και τις διαπροσωπικές σχέσεις
(Θεωρία Δεσμού) τα οποία διατηρούνται μέχρι την ενήλικο ζωή74. Πιο συγκεκριμένα,
χαρακτηριστικά της οικογένειας όπως η συνοχή, τύπος ο γονεϊκός τύπος διαπαιδαγώγησης
(αυταρχικός, αυθεντικός, παραμέλησης, επιτρεπτικός), παρουσιάζουν συσχέτιση με τις
δυσκολίες λήψης επαγγελματικών αποφάσεων 75. Η ύπαρξη ασφαλούς δεσμού με τους
γονείς φαίνεται ότι ευνοεί και ενισχύει τις ικανότητες σχεδιασμού από την πλευρά των
ατόμων του επαγγελματικού τους μέλλοντος76 και προκαλεί τάσεις αυτοδιερεύνησης και
διερεύνησης του περιβάλλοντος77. Αντιθέτως, τα άτομα με ανασφαλή δεσμό εμφανίζουν
υψηλά επίπεδα επαγγελματικής αναποφασιστικότητας78. Επίσης, ο τύπος δεσμού με
τους γονείς έχει φανεί ότι σχετίζεται και επηρεάζει τον κοινωνικογνωστικό μηχανισμό
των αντιλήψεων αυτοαποτελεσματικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελματικών αποφάσεων των εφήβων, έναν μηχανισμό ιδιαιτέρως σημαντικό στη
μελέτη της εν λόγω διαδικασίας καθώς αναφέρονται στις πεποιθήσεις του ατόμου που
αφορά την ικανότητά του να επιτελέσει μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην
υλοποίηση μιας ορισμένης απόφασης79.
74 Καφέτσιος, Κ. (2003). Ενεργά μοντέλα δεσμού και ψυχική υγεία. Επισκόπηση της περιοχής και προτάσεις
για κλινική εφαρμογή και έρευνα. Εγκέφαλος, 40, 30-45, σ. 35
Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός,
σ.σ. 40-51.
75 Koumoundourou, G., TsaousisI., &Kounenou, K. 2010. Parental influences on Greek adolescents’ career
decision making difficulties: The mediating role of Core Self – Evaluations. Journal of Career Assessment, 118. DOI: 10.1177/1069072710385547, p. 1.
76 Kenny, M.E. (1990). Collegeseniors’ perceptionsofparentalattachment: Thevalueandstabilityoffamilyties.
Journal of College Student Development, 31, 39-46, p.p. 40.
77 Ketterson, T. U., &Blustein, D.L. (1997). Attachmentrelationshipsandthecareerexplorationprocess. The
Career Development Quarterly, 46, 167-178, p. 167
Vignoli, E., Croity-Belz S., Chapeland, V., Fillips, A., & Garcia M. (2005). Career exploration in adolescents:
The role of anxiety, attachment and parenting style. Journal of Vocational Behavior, 67, 153-168, p. 153.
78 Braustein-BercovitzH. (2014). Self-criticism, anxious attachment and avoidant attachment as predictors of
career decisionmaking. Journal of Career Assessement, 22(1), 176-187. Doi: 10.1177/1069072713492938, p.
176
Braunstein-Bercovitz, H., Benjamin, B.A., Asor, S., & Lev, M. (2012). Insecure attachment and career
indecision: Mediating effects of anxiety and pessimism. Journal of Vocational Behavior, 81, 263-244, p. 236
Dowing, H. M., &Nauta, M. M. (2010). Separation-individuation, exploration and identity diffusion as
mediators of the relationship between attachment and career indecision. Journal of Career Development, 36,
207-227, p. 207
Keller, C., & Brown, C. (2014). Conflictual independence, adult attachment orientation, and career indecision
among Asian American students. JournalofCareerDevelopment, 41, 426-444, p. 426
79 Κουμουνδούρου, Γ., & Μήτσου, Π. (2013). Τύποι δεσμού με τους γονείς και αντιλήψεις
αυτοαποτεελσματικότητας: η σχέση τους με τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης.
ΕπιθεώρησηΣυμβουλευτικήςκαιΠροσανατολισμού, 101, 197-209, σ. 197
Kourgiountaki, E. (2013). Attachment styles, dysfunctional beliefs, and career decision making self-efficacy
among Greek adolescents (Unpublished master’s thesis). Institure for Counselling and Psychological Studies.
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Τα ευρήματα των ερευνών αυτών καθώς και εκείνα που αναδεικνύουν τους παράγοντες
που λειτουργούν διαμορφωτικά στην ψυχική ανθεκτικότητα τα οποία περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων και το είδος και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης με τους γονείς/ κηδεμόνες
που αναφέρθηκαν προηγούμενα80αλλά, πολύ περισσότερο, έρευνες που παρέχουν
εμπειρική υποστήριξη για την αποτελεσματικότητα Συμβουλευτικών παρεμβάσεων που
απευθύνονται στους γονείς/κηδεμόνες για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας
των παιδιών τους81,αναδεικνύουν ένα ακόμη πεδίο με θεματολογία παρέμβασης για την
παρούσα εργασία, αυτό του είδους και της ποιότητας των σχέσεων που διατηρούν οι
γονείς με τα παιδιά τους. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε, στο εύρος του θεωρητικού πλαισίου
της Οικοσυστημικής προσέγγισης, οποιαδήποτε λειτουργική Συμβουλευτική παρέμβαση
προωθεί την αλλαγή προτείνεται να πραγματοποιείται μέσα από ένα σύστημα σχέσεων
που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: οικογένεια-παιδί-σχολείο82.
Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας με στόχο την εμπλοκή των γονέων
(familyengagement) βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης παιδαγωγών, ψυχολόγων,
κοινωνιολόγων και άλλων επιστημόνων εδώ και δύο δεκαετίες. Το μοντέλο αυτό
συνεργασίας εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη (ιδιαιτέρως στη Μ. Βρετανία) και
τις Η.Π.Α και περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους και πρακτικές: ενημερώσεις γονέων
(π.χ. σεμινάρια), επικοινωνία με τους γονείς, εθελοντική εργασία από τους γονείς σε
συγκεκριμένες δραστηριότητες, μάθηση στο σπίτι, λήψη αποφάσεων, συνεργασία με την
κοινότητα83.
Athens, Greece.
Lease S. H., & Dahlbeck, D.T. (2009). Parental influences, career decision-making attributions and self-efficacy.
Journal of Career Development, 36(2), 95-113. DOI: 10.1177/0894845309340794, p. 95.
O’ Brien, K.M., Friedman, S.M., Tipton, L.C., & Linn, S.G. (2000). Attachment, separation, and women’s
vocational development: A longitudinal analysis. Journal of Counseling Psychology, 47, 301-315, p. 301.
Ryan, N.E., Solberg, V.S., & Brown, S.D. (1996). Family dysfunction, parental attachment, and career searchself-efficacy among community college students. JournalofCounselingPsychology, 43, 84-89, p. 84
Χαροκοπάκη, Α. (2012). Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
αποφάσεων μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο ρόλος ατομικών παραγόντων και υποστηρικτικών
μηχανισμών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδακτορική διατριβή, σ. 334.
Wolfe, J., Betz, N. (2004).The relationship of attachment variables to career decision -makingself-efficacy and
fear of commitment. Career Development Quarterly, 52, 363-369, p. 3631.
80 Masten, A. S., &Obradovic, J. (2006). Competence and resilience in development. Annals of the New York
Academy of Sciences, 1094, 13-27. Doi: 10.1196/annals.1376.003, p. 21.
Sapienza J.K., & Masten, A.S.(2011). Understanding and promoting resilience in children and youth. Current
Opiniion In Psyciatry, 24, 267-273. Doi: 10.1097/YCO.ob013e3283776a8, p.p. 267-268.
81 Borden, L., Schultz, T., Herman K. (2010). The incredible years parent training program: promoting
resilience through evidence-based prevention groups. Group Dynam, 14, 230-241, p.p. 228-230.
Dozier, M., Lindheim O., Lewis E. (2009). Effects of a foster parent training program on young children’s
attachment behaviours: preliminary evidence from a randomized clinical trial. Child Adolescence Son Work J,
26, 321-332, p. 327-329.
Pears, K., Fisher, P., Bruce J., et al. (2010). Early elementary school adjustment of maltreated children in foster
care: the roles of inhibitory control and caregiver involvement. Child Development, 81, 1550-1564, p.p. 15591561.
Smyke, A., Zeanah C., Fox N. et al. (2010). Placement in foster care enhances quality of attachment among
young institutionalized children. ChildDevelopment, 81, 212-223, p.p. 218-219.
82 Μπρούζος, Αν. (2007). Σχέσεις οικογενειακού-σχολικού περιβάλλοντος. Στο: Συσχετισμός ΟικογενειακούΚοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού. ΟΕΠΕΚ, http://www.oepek.gr
σ.73
83 Epstein, 2001, ό.α. στο Μπρούζος, Α. (2007). Σχέσεις οικογενειακού-σχολικού περιβάλλοντος. Στο:
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Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, με τις όποιες μεθόδους ή άλλες πρακτικές
αποφασίσει η σχολική κοινότητα ότι θα ενεργήσει(π.χ. με τη λειτουργία ομαδικών
εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους γονείς και παιδαγωγικών συζητήσεων)
ή σε συνεργασία των εκπαιδευτικών, των θεσμοθετημένων και εντεταλμένων φορέων
άσκησης Συμβουλευτικής Προσανατολισμού και Ψυχικής Υγείας στην Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (την τρέχουσα συγκυρία τα Κ.Ε.Σ.Υ. που αναφέρθηκαν προηγούμενα)
και των γονέων, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά θέματα που προτείνονται εδώ ότι θα
πρέπει να συμπεριληφθούν. Έτσι, αρχικά προτείνεται οι γονείς να ενημερωθούν και να
ευαισθητοποιηθούν για τη σπουδαιότητα της ύπαρξης στενών διαπροσωπικών σχέσεων
αλληλεπίδρασης με το(α) παιδί(α) τους σε αυτήν την ταραγμένη, συναισθηματικά έκρυθμη
και ιδιόρρυθμη από πολλές απόψεις φάση της ζωής των δεύτερων όπως είναι η εφηβεία.
Oι σχέσεις με κάθε παιδί τους ξεχωριστά, όταν στηρίζονται στην αμοιβαία αποδοχή, τη
ζεστασιά, όταν παρέχουν αισθήματα ασφάλειας και συναισθηματικής (υπο)στήριξης σε
αυτό, επηρεάζουν θετικά την ψυχική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μερικά θέματα
ακόμη θέματα ευαισθητοποίησης ή και εκπαίδευσης των γονέων/κηδεμόνων είναι οι
δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων των ιδίων και
μέσα στην οικογένεια όπως αυτές που αναφέρθηκαν για τους εφήβους84, μέθοδοι αγωγής
οι οποίες δημιουργούν τις συνθήκες που διαμορφώνουν τις ικανότητες και δεξιότητες
διατύπωσης προσωπικών στόχων και λήψης αποφάσεων στους εφήβους αρχής γενομένης
από δραστηριότητες σε καθημερινά θέματα (π.χ. διαμόρφωση επιλογών αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου) και στη συνέχεια σε θέματα επαγγελματικών επιλογών και στόχων
σταδιοδρομίας, σχεδιασμού και πραγματοποίησης των στόχων αυτώνόπως για παράδειγμα
ο τρόπος συζήτησης ή η ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοβουλίας του εφήβου. Οι γονείς
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν (αυταρχικός,
επιτρεπτικός, αυθεντικός, παραμέλησης) διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που
διευκολύνει ή δυσχεραίνει σημαντικά θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης όπως η
διαδικασία λήψης αποφάσεων85. Στα θέματα ευαισθητοποίησης επίσης θα πρέπει να
συμπεριληφθούν: ο ρόλος των γονέων ως πρότυπα / μοντέλα επαγγελματικών ρόλων86,
ο τρόπος μεταβίβασης των αξιών και παραδοχών τους για θέματα σταδιοδρομίας στην
καθημερινή ζωή87, η συμμετοχή / συνέργειά τους σε τύπους συμπεριφοράς, πρακτικές,
τεχνικές και ενέργειες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας88,
Συσχετισμός Οκογενειακού-Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού. ΟΕΠΕΚ,
http://www.oepek.grσ.σ. 75-76).
84 Braunstein-Bercovitz, H., Benjamin, B.A., Asor, S., &Lev, M. (2012). Insecure attachment and career
indecision: Mediating effects of anxiety and pessimism. Journal of Vocational Behavior, 81, 263-244, p. 242.
85 Koumoundourou, G., Tsaousis I., &Kounenou, K. (2010). Parental influences on Greek adolescents’ career
decision making difficulties: The mediating role of Core Self – Evaluations. Journal of Career Assessment, 118. DOI: 10.1177/1069072710385547, p. p. 12-13.
86 Κασσωτάκης, Μ. (2002). ΕπαγγελματικήΠληροφόρηση. Στο: ΚασσωτάκηςΜιχ (επιμ) Συμβουλευτική και
Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Γ. Δαρδανός (215-235), σ. 220.
87 Rogers, M.E., Creed, P. A., &Praskova, An.(2018). Parent and adolescent perceptions of adolescent career
development tasks and vocational identity. JournalofCareerDevelopment, 45(1), 34-49. Doi: 10.1177/089484
5316667483, p. 42.
88 Χαροκοπάκη, Α. (2012).Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
αποφάσεων μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο ρόλος ατομικών παραγόντων και υποστηρικτικών
μηχανισμών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδακτορική διατριβή, σ. σ.
84-90.
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το «φιλτράρισμα» των δικών τους απόψεων για το τι συνιστά μια καλή σταδιοδρομία
ή εργασία ή των όποιων απαισιόδοξων απόψεων για το μέλλον της αγοράς εργασίας
και τις προοπτικές απασχόλησης που επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά τους89, η
επίδειξη συγκεκριμένων συμμετοχικών με τα παιδιά τους ενεργειών που προάγουν την
επαγγελματική ανάπτυξη των τελευταίων όπως η διερεύνηση του περιβάλλοντος για
επιλογές σπουδών και εργασίας, η συμμετοχή σεενημερώσεις για την αγορά εργασίας
και τις απαιτούμενες ενέργειες σχεδιασμού σταδιοδρομίας90κ.ά. Ιδιαίτερη μέριμνα
και φροντίδα επίσης στο σχεδιασμό Συμβουλευτικών παρεμβάσεων ή συαντήσεων
ευαισθητοποίησης θα πρέπει να δοθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελληνικών αλλά και
άλλων μελετών διεθνούς εμβέλειας στις οικογένειες που προέρχονται από την κατώτερη
και μεσαία κοινωνικο-οικονομική τάξη και σε αυτές όπου παρουσιάζονται προβλήματα
σωματικής ή ψυχικής υγείας91.
Γενικά μιλώντας, ο υποστηρικτικός ρόλος των γονέων στην επαγγελματική
ανάπτυξη των εφήβων παιδιών τους θεωρείται ακόμα και σήμερα ιδιαιτέρως σημαντικός,
παρά το ότι οι γονείς αμφιβάλλουν για τη δυνατότητά τους να προσφέρουν στην εν λόγω
διαδικασία εξαιτίας της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής κρίσης και αστάθειας με τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας92. Η σχέση των γονέων/κηδεμόνων με κάθε ένα από τα παιδιά
τους είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι θα χρειαστεί να είναι βαθειάυποστηρικτική
συναισθηματικά, οικονομικά και άμεσησε θέματα καθημερινής πρακτικής, σε
μακροχρόνια βάση93.
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι αντίστοιχη ευαισθητοποίηση ή και
Συμβουλευτική παρέμβαση θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τους εκπαιδευτικούς, ώστε
να είναι ενήμεροι ότι πίσω από τηόποια συμπεριφορά ενός μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, ή από ένα αίτημα
επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να υποκρύπτεται ένα θέμα που αφορά και
σχετίζεται με το είδος και την ποιότητα των σχέσεων που διατηρεί με τους γονείς του94.

89 Ginerva, M.Chr., Nota, L., Ferrari, L. (2015). Parentalsupportinadolescent’scareerdevelopment: Parents’
andchildrens’ perceptions. The Career Development Quarterly, 63, 2-15, Doi: 10.1002/j.2161-0045.2015.00091.
x, p. 12.
90 Rogers, M.E., Creed, P. A., &Praskova, An.(2018). Parent and adolescent perceptions of adolescent career
development tasks and vocational identity. Journal of Career Development, 45(1), 34-49. Doi: 10.1177/08948
45316667483, p. 45.
91 Hsieh, H.H., & Huang, J.T. (2014). The effects of Socioeconomic Status and Proactive Personality on Career
Decision Self-Efficacy. TheCareerDevelopmentQuarterly, 62Έ29-43, Doi: 10.1002/j.2161-0045.2014.00068.x,
p. 38.
Χαροκοπάκη, Α. (2012). Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
αποφάσεων μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο ρόλος ατομικών παραγόντων και υποστηρικτικών
μηχανισμών. ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας, ΠαιδαγωγικόΔημοτικήςΕκπαίδευσης, Διδακτορικήδιατριβή, σ. 86.
92 NotaL., Ginevra, Chr-M., Ferrari, L. (2014). Vocational Designing and Career Counseling in Europe:
Challenges and New Horizons. European Psychologist, 2-12. Doi: 10.1027/1016-9040/a000189 Paper retrieved
in 20/07/2018 from: http://www.researchgate.net/publication/275505579, p. 12.
93 Thoennisen, C., &Walper, S. (2012). Parental support and the relationship between young adults and their
parents. In E. Scabini& G. Rossi (Eds), Family transitions and families in transition (pp. 125-145). Milan, Italy:
VitaePensiero, p. 140.
94 Καραγιάννης, Δ. (2000). Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού μπροστά στον προσωπικό του
καθρέφτη. «Αντίστιξη», Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπαρξιακής Συστημικής Κατέυθυνσης.
Αδημοσίευτο.
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5.6 Συμβουλευτική Ομηλίκων
Η Συμβουλευτική ομηλίκωνπροσδιορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία εκπαιδευμένοι
και υπό εποπτεία μαθητές/τριες προσφέρουν αλληλοϋποστήριξη, ενεργό ακρόαση,
παρηγορούν και καθησυχάζουν τους συμμαθητές/τριές τους, προσφέροντας λεκτικές
και μη λεκτικές μεθόδους εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης. Αν και η θεματολογία ενός
προγράμματος προσδιορίζεται για κάθε σχολείο διαφορετικά, ο πυρήνας δραστηριοτήτων
μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της
επικοινωνίας των μαθητών/τριών, η συναισθηματική αγωγή, η επίλυση προβλημάτων
και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για σημαντικά για τους εφήβους θέματα όπως είναι
πρωτίστως η σταδιοδρομία95. Η λογική της Συμβουλευτικής ομιλήκων βασίζεται στη
θεώρηση ότι οι άνθρωποι που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια ηλικία
τείνουν να επηρεάζουν ο ένας τον άλλο σε σημαντικό βαθμ96.Οι μαθητές/τριες που
λειτουργούν αποτελεσματικά ως σύμβουλοι ομηλίκων μπορούν να επηρεάσουν τους
συμμαθητές τους στο να αναπτύξουν θετικά πρότυπα συμπεριφοράς γενικεύοντας τη
συμπεριφορά τους μέσα και έξω από το σχολείο97.
Οι προοπτικές εφαρμογής της Συμβουλευτικής ομηλίκων είναι ιδιαίτερα θετικές
ως προς τα οφέλη που παρέχουν όταν οι μαθητές/τριες που την ασκούν διαθέτουν τις
απαιτούμενες δεξιότητες και τη γνώση για την παροχή τέτοιου τύπου υπηρεσιών98.
Σημαντική παράμετρος για την εφαρμογή ενός προγράμματος Συμβουλευτικής
ομηλίκων είναι το ποιοι μαθητές/τριες επιλέγονται ως σύμβουλοι, καθώς αποτελούν τους
βασικούς συντελεστές για την αποτελεσματικότητά του. Παρά το ότι οι μαθητές/τριες
αυτοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται στις δεξιότητες επικοινωνίας και Συμβουλευτικής
που προτείνονται παραπάνω99, ωστόσο η επιλογή τους όταν γίνεται μεταξύ εκείνων των
συμμαθητών που είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία, διαθέτουν κατανόηση/ενσυναίσθηση,
πειθαρχία και είναι καλοί ακροατέςαποτελούν καλές εγγυήσεις 100.
Τέλος, μια ακόμα σημαντική παράμετρος ενός τέτοιου προγράμματος είναι
η εποπτεία και υποστήριξη των μαθητών/τριών που ασκούν την Συμβουλευτική
ομιλήκων, όπως άλλωστε συμβαίνει και κατά την άσκηση συμβουλευτικής ενηλίκων101.
Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η άσκηση εποπτείας μπορεί να εφαρμοστεί από
εκπαιδευτικούς που έχουν οι ίδιοι εκπαιδευτεί στην εφαρμογή αρχών επικοινωνίας και
95 Baruria, D.N., Marangu, P.G., Nyaga, J.N. (2014). Contribution of peer counseling to student behavior
change in secondary schools in Kenya. Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research, 2, 86-93.
http://www.iiste.org, p. 87.
Mannerheim League for Child Welfare, (2011). Setting up peer support programmes in schools. A step-by-step
guide. Finland, p. 9.
96 Bett, J.C. (2013). Importance of promoting the value and role of peer counseling among students in
secondary schools. InternationalJournalofEconomy, ManagementandSocialSciences, 2(6), 477-484, p. 478.
97 Στην Ελλάδα συμβουλευτική ομηλίκων εφαρμόζεται μόνο στον φοιτητικό πληθυσμό από το 1995 και πρώτα
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση.
Αθήνα: Τόπος, σ. 223.
98 Kamore, St., K., &Tiego, P.M.(2015). Four pillars of effectiveness of peer counseling programs in Kenya.
International Journal of Humanities and Social Scince. 5(2), 254-262, p. 261.
99 Μαλικιώση-ΛοϊζουΜ. (2011),Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ. 222
100 Αρτινοπούλου, (2010), ό.α. στο Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην
Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ. 224.
101 McLeod, J. (2003). Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 630.
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δεξιοτήτων συμβουλευτικής ώστε να λειτουργήσουν με τη σειρά τους αποτελεσματικά
κινητοποιώντας και εποπτεύοντας τη διαδικασία μέσα ή έξω από την τάξη102.
6. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Το πλαίσιο της παρούσης εργασίας έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν σημαντικοί
παράγοντες που εντοπίζονται στη σχετική βιβλιογραφία και τις εμπειρικές έρευνες,
οι οποίοι θεωρείται ότι όταν υπάρχουν, συμβάλλουν στην ανάπτυξη σημαντικών
παραμέτρων θετικής ψυχολογίας των ατόμων, όπως της ψυχικής και επαγγελματικής
ανθεκτικότητας. Η αποσαφήνιση των παραγόντων αυτών αναδεικνύει, ακολούθως,
τη στοχοθεσία και το περιεχόμενο των προτάσεων Συμβουλευτικής παρέμβασης που
αναφέρθηκαν, για την προαγωγή της ανθεκτικότητας στο σχολικό περιβάλλον και
ειδικότερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την οποία, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει
διαδοθεί ακόμα η εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.
Γενικά μιλώντας, τα παρεμβατικά προγράμματα στο χώρο του σχολείου
αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης και την
προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/τριών, αλλά και όλων των μελών
της σχολικής κοινότητας103.
Μέσα από συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με διεπιστημονικές
ομάδες επαγγελματιών από τις νεοσύστατες δομές των Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ./ ΦΕΚ5614/13-12-2018)της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, μπορούν να εξασκηθούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή
συγκεκριμένων δράσεων που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε επίπεδο σχολικού
συστήματος μέσω της ενίσχυσης των προστατευτικών παραγόντων και της παράλληλης
μείωσης των παραγόντων επικινδυνότητας. Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας
κατατέθηκαν προτάσεις για την οργάνωση και στοχοθέτηση προγραμμάτων Ομαδικής
Συμβουλευτικής παρέμβασης στις θεματικές περιοχές: της διαχείρισης συναισθημάτων,
της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, της αυτογνωσίας, της λήψης επαγγελματικών
αποφάσεων, της Συμβουλευτικής γονέων/κηδεμόνων και της Συμβουλευτικής ομιλήκων.
Οι θεματικές αυτές συνδυάζουν μεθοδολογικά τόσο τις στρατηγικές που έχουν
έμμεση επιρροή στον μαθητή/τρια μέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού το περιβάλλοντος
(π.χ. σχολές γονέων) όσο και στρατηγικές που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των
102 Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος, σ. 223.
103 Χατζηχρήστου, Χ. (2012). Προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας σε επίπεδο συστήματος: το σχολείο
ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Στο Χ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ.). Θέματα ανάπτυξης
και προσαρμογής παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο (σ. 325-354). Αθήνα: Πεδίο.
Χατζηχρήστου, Χ., (2011). Σχολική Ψυχολογία, Αθήνα: Τυπωθήτω
Χατζηχρήστου, Χ., (2011α). (Επιμ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα για την
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό Ι: Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, δημοτικού: Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Χατζηχρήστου, Χ., (2011β). (Επιμ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα για την
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙ: Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Γ΄, Δ΄, Ε΄ , ΣΤ΄, δημοτικού: Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Χατζηχρήστου, Χ., (2011γ). (Επιμ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα για την
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙΙ: Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.
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δυνατοτήτων των ίδιων ανθρώπινων προσαρμοστικών συστημάτων, δηλαδή το
δυναμικού του ίδιου του ατόμου, όπως πιο αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω104.Αυτού
του είδους οι στρατηγικές, επιχειρούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες που θα αλλάξουν
τη ζωή ενός παιδιού ή ενός εφήβου. Πρόκειται για προγράμματα που στοχεύουν στη
βελτίωση στης ποιότητας των συναισθηματικών του/της σχέσεων και στην ενεργοποίηση
ενός συστήματος που κινητοποιεί τα παιδιά και τους εφήβους να αποκτήσουν εμπειρίες
μέσα από τις οποίες ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους καθώς θα βιώνουν την επιτυχία
στην προσπάθεια να κατακτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, ή τις γνώσεις που
απαιτούνται.
Αποτελεί βαθειά μας πεποίθηση ότι το σχολείο από μόνο του και γενικότερα η
σχολική κοινότητα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πλέον πρόσφορα πλαίσια για την
εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.
Η μελλοντική έρευνα οφείλει να στραφεί σε ερευνητικούς σχεδιασμούς για
την ολική, μερική ή διαφορετικού σχεδιασμού δοκιμή των προτάσεων Συμβουλευτικής
παρέμβασης, ώστε να δοθεί η εμπειρικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στα
προγράμματα αυτά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι επιστήμονες ψυχικής υγείας και
παιδαγωγικής να είναι ενημερωμένοι για το πώς να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες
προκλήσεις της κοινωνίας ώστε να σταθούν ικανοί αρωγοί στους εφήβους.
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Οι εργασιακές ανάγκες και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της εργασιακής
επαν-ένταξης των ατόμων με αναπηρία
Βλάχου Αναστασία – Ρόκα Όλγα

Περίληψη
Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) αντιμετωπίζουν έντονα τον κίνδυνο του εργασιακού
αποκλεισμού. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης της πρόσφατης Ευρωπαϊκής
βιβλιογραφίας ήταν ο προσδιορισμός των εργασιακών αναγκών και η διερεύνηση του
ρόλου της εκπαίδευσης στην προώθηση της εργασιακής τους επαν-ένταξης. Η συστηματική
επισκόπηση ανέδειξε έξι τομείς εργασιακών αναγκών: Εύλογες προσαρμογές, συνθήκες
εργασίας, θεσμικές ανάγκες, ευαισθητοποίηση & ενημέρωση στο εργασιακό πλαίσιο,
εκπαίδευση/κατάρτιση, υποστήριξη από επαγγελματίες. Η κατάρτιση σε συγκεκριμένη
εργασία (on-the-job training) συνδεόταν θετικά με την ανταγωνιστική απασχόληση ενώ τα
έτη εκπαίδευσης αναδείχτηκαν ως ένας από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες
εργασιακής κατάστασης των ΑμεΑ και διατήρησης της απασχόλησης.
Λέξεις-κλειδιά: αναπηρία, εργασιακή επαν-ένταξη, εργασιακές ανάγκες, εκπαίδευση,
κατάρτιση
Work-related needs and the role of education in promoting the work re-integration
of persons with disabilities
Abstract
Persons with disabilities (PwD) encounter intense risk of work exclusion. In light of
this, the present systematic review of contemporary European literature concerned the
identification of work-related needs and the role of education in promoting the work
re-integration of PwD. Six work-related needs areas were identified: Reasonable
accommodations, working conditions, institutional needs, awareness and information
in the workplace, education/training, support by the professionals. ‘On-the-job training’
was statistically associated with open-market competitive employment while the years of
education emerged as one of the strongest predictors of PwD’s working conditions and of
maintaining employment.
Keywords: disability, work re-integration, work-related needs, education, training
1. Εισαγωγή
Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) συχνά βιώνουν τον αποκλεισμό από βασικούς τομείς της
ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας/απασχόλησης. Παρά τη θεσμική κατοχύρωση
των δικαιωμάτων τους στην εργασία, για παράδειγμα μέσω του άρθρου 27 της Διεθνούς
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ1, παράγοντες όπως
1 UN (2006), United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Στο www.un.org/
disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
- 131 Βλάχου, Α., Ρόκα, Ο. (2018), Οι εργασιακές ανάγκες και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της
εργασιακής επαν-ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική
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το κοινωνικό στίγμα, οι αρνητικές στάσεις και τα στερεότυπα, η έλλειψη κατάλληλης
εκπαίδευσης και κατάρτισης και η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας στις σύγχρονες
αγορές, από την πλευρά των επιχειρήσεων, εξακολουθούν να συνιστούν εμπόδια για
την απόκτηση και διατήρηση των θέσεων εργασίας τους23456. Ειδικότερα, σε περιόδους
οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι με αναπηρία αποτελούν πληθυσμό ευάλωτο στην
απόλυση και τη μακρόχρονη ανεργία7.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την προώθηση της εργασιακής
συμμετοχής των ΑμεΑ αποτελεί προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο8. Η
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών διαμορφώνεται και από τον βαθμό στον
οποίο ανταποκρίνονται στις εργασιακές ανάγκες των ΑμεΑ. Ωστόσο, η έρευνα στο
πεδίο αυτό είναι περιορισμένη και αποσπασματική. Ειδικότερα, οι περισσότερες μελέτες
εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως οι εύλογες προσαρμογές στον χώρο εργασίας9,
ενώ εκλείπουν οι έρευνες που παρουσιάζουν μια συνολική και περιεκτική «εικόνα» των
εργασιακών τους αναγκών. Επιπλέον, η σημασία της εκπαίδευσης/κατάρτισης στην
εργασιακή επαν-ένταξή των ΑμεΑ έχει μελετηθεί κυρίως μεμονωμένα για καθένα από τα
εμπλεκόμενα μέρη (ΑμεΑ, εργοδότες, προσωπικό, επαγγελματίες υγείας κλπ).
H παρούσα εργασία εστιάζει στο ζήτημα της εργασιακής συμμετοχής των
ΑμεΑ. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συστηματικής ανασκόπησης της πρόσφατης
Ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις ανάγκες των ΑμεΑ στην εργασία και
επιδιώκει να αποσαφηνίσει τον ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην προώθηση
της επαν-ένταξης τους στην αγορά εργασίας.
2. Θεωρία
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το 28% των Ευρωπαίων
ηλικίας 16-65 ετών, ανέφερε πως αντιμετωπίζει κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας
ή/και δυσκολία σε βασικές λειτουργίες10. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε πως το ποσοστό
απασχόλησης των ΑμεΑ ανερχόταν σε 38,1%, έναντι του 67,7% για τα άτομα χωρίς
2 Chai, A. (2001), Marginalization and disability: experiences from the Third World. Στο M. Priestley (επιμ.),
Disability and the Life Course. Cambridge: Cambridge University Press, p.p. 26-37.
3 Parker Harris, S., Owen, R. and Gould, R. (2012) Parity of participation in liberal welfare states: human
rights, neoliberalism, disability and employment, Disability & Society, 27(6), p.p. 823-836.
4 Shier, M., Graham, J. and Jones, M.E. (2009). Barriers to employment as experienced by disabled people: a
qualitative analysis in Calgary and Regina, Canada. Disability & Society, 24(1), p.p. 63-75.
5 Stuart, H. (2007). Employment, equity and mental disability. Current Opinion in Psychiatry, 20(5), p.p.
486-490.
6 Wilton, R. and Schuer, S. (2006), Towards socio spatial inclusion? Disabled people, neoliberalism and the
contemporary labour market. Area, 38, p.p. 186-195.
7 Kaye, H. S. (2010). The impact of the 2007-2009 recession on workers with disabilities. Monthly Labor
Review, 133(10), p.p.9-30.
8 European Commission (2010). European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a
Barrier-Free Europe. Στο www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636: FIN:en:
PDF
9 Schur, L., et al. (2014), Accommodating employees with and without disabilities. Human Resource
Management, 53, p.p.593-621.
10 Eurostat. (2014α), Disability statistics – Health. Στο https://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/
index.php?title=Disability_statistics_-_health
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αναπηρία11, επαληθεύοντας την υπο-αντιπροσώπευσή τους στο εργατικό δυναμικό.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της
εργασιακής κατάστασης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια προβλήματα υγείας, για
παράδειγμα το τριετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pathways (βλ. www.path-ways.eu).
Επιπλέον, η εκπαίδευση/κατάρτιση αναγνωρίζεται ως ένα κύριο μέσο προώθησης της
ένταξης σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο12, ενώ αρκετές μελέτες στηριζουν την
αξιοποίησή της για την εξάλειψη των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας13.
Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων
στρατηγικών ενίσχυσης της εργασιακής συμμετοχής των ΑμεΑ είναι η διερεύνηση
των εργασιακών αναγκών τους. Υπό το πρίσμα του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου
κατανόησης της αναπηρίας14, ως εργασιακές ανάγκες, ορίζονται οι προσωπικοί, κοινωνικοί
ή/και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας
και την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων.
2.1. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των εργασιακών αναγκών των
ΑμεΑ, όπως αναδεικνύονται μέσα από την σύγχρονη Ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Επιπλέον,
εξετάστηκε ο ρόλος που διαδραματίζει η εκπαίδευση/κατάρτιση στην προώθηση της
επαν-ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
2.2. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
 Ποιες είναι οι ανάγκες των ΑμεΑ, προκειμένου να εισέλθουν και να παραμείνουν
εντός της ανοιχτής αγοράς εργασίας;
 Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης/κατάρτισης στην εργασιακή επαν-ένταξη των
ΑμεΑ;
3. Μεθοδολογία
Για την παρούσα ανασκόπηση επιλέχθηκαν έρευνες, σύμφωνα με τα ακόλουθα
κριτήρια:
 Δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2009-2018, στην αγγλική γλώσσα
 Διεξάχθηκαν σε Ευρωπαϊκές χώρες
 Στόχευαν στη διερεύνηση των εργασιακών αναγκών των ΑμεΑ, αναφορικά με την
απόκτηση, τη διατήρηση της εργασίας και την επιστροφή στην εργασία
 Αφορούσαν ΑμεΑ παραγωγικής ηλικίας
11 Eurostat. (2014β), Disability statistics – Labour market access. Στο https://ec.europa. eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Disability_statistics_-_labour_market access
12 OECD (2003), Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and Income Security for
Disabled People. Paris: OECD Publishing, p.p. 108-110
13 Bliksvζr, T. (2018), Disability, labour market participation and the effect of educational level: Compared to
what? Scandinavian Journal of Disability Research, 20 (1), pp. 6–17.
14 World Health Organization. (2001), International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF). Geneva: World Health Organization.
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Έρευνες που (i) δε διέθεταν περιλήψεις, (ii) αφορούσαν συγκεκριμένους τύπους
δημοσιεύσεων (πχ ανασκοπήσεις, μελέτες περίπτωσης) και (iii) συμμετείχαν αποκλειστικά
άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες, δε συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση.
Έξι επιστημονικές βάσεις δεδομένων (Scopus, Sage, Science Direct,
PsychINFO, Pubmed, Cochrane Library), χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές. Εντοπίστηκαν
9.939 αναφορές, που η συνάφειά τους εξετάστηκε από τους τίτλους και τις περιλήψεις.
Από αυτές επιλέχθηκαν 100 έρευνες που αφορούσαν την εργασία/απασχόληση ή/και
εκπαίδευση/κατάρτιση του πληθυσμού-στόχου. Από τη μελέτη των πλήρων κειμένων
επιλέχθηκαν 19 έρευνες (8 έρευνες εξέταζαν εργασιακές ανάγκες, ενώ οι υπόλοιπες 11
τον ρόλο της εκπαίδευσης/κατάρτισης).
4. Αποτελέσματα
Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση, είχαν διεξαχθεί κυρίως σε χώρες
της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης (Γράφημα 1).
Γράφημα 1. Αριθμός ερευνών ανά χώρα

Έντεκα μελέτες είχαν χρησιμοποιήσει ποσοσοτική μεθοδολογία, ενώ έξι
εφάρμοζαν ποιοτική και δύο έρευνες μικτή μεθοδολογία (Γράφημα 2).
Γράφημα 2. Μεθοδολογία ερευνών
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4.1. Εργασιακές ανάγκες των ΑμεΑ
Από τις οκτώ έρευνες που συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική επισκόπηση,
αναδείχθηκαν έξι τομείς εργασιακών αναγκών (Σχήμα 1):
Σχήμα 1. Τομείς εργασιακών αναγκών

 Εύλογες προσαρμογές/ Βοηθητικός εξοπλισμός: Διασφάλιση προσβασιμότητας στους
χώρους εργασίας και σε χώρους που συνδέονται με επαγγελματικές δραστηριότητες.
Εξασφάλιση εύλογων προσαρμογών και βοηθητικού εξοπλισμού στην εκτέλεση των
εργασιακών καθηκόντων.
 Συνθήκες εργασίας: Ευελιξία εργασιακού προγράμματος και προσαρμογή καθηκόντων.
Διευκόλυνση μετακινήσεων.
 Νομικές/θεσμικές ανάγκες: Αναγνώριση και συνεπής εφαρμογή και παρακολούθηση
πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης των ΑμεΑ ως ενεργειών διασφάλισης των
δικαιωμάτων. Ευελιξία εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Συνάφεια κανονισμών, συμβατότητα στόχων και συντονισμός των φορέων κοινωνικής
πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών.
 Εκπαίδευση/ Κατάρτιση: Βελτίωση επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένους
τομείς (πχ πληροφορική). Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.
 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στο εργασιακό πλαίσιο: Άρση στερεοτύπων που
συνοδεύουν την αναπηρία. Πληροφόρηση για πηγές χρηματοδότησης εξοπλισμού,
προσαρμογών, υποστήριξης.
 Υποστήριξη από επαγγελματίες: Κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την
αναπηρία και παροχή εξατομικευμένης και προσαρμοσμένης στις ανάγκες βοήθειας.
Συνηγορία. Διασφάλιση πόρων.
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4.2. Ο ρόλος της εκπαίδευσης
Αναφορικά με την εκπαίδευση των ΑμεΑ, οι έρευνες έδειξαν πως το επίπεδο εκπαίδευσης
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες για την εργασιακή
τους κατάσταση και τη διατήρηση της απασχόλησης. Επιπλέον, φάνηκε η περιορισμένη
συμμετοχή των ΑμεΑ σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης εντός εργασιακού
πλαισίου, παρά τα θετικά αποτελέσματά της κατάρτισης σε καθήκοντα συγκεκριμένης
εργασίας.
Από την πλευρά τους, οι εργοδότες ή/και διευθυντές αναγνώριζαν τη συμμετοχή
των ΑμεΑ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ως βασικό μέσο προώθησης της ένταξή τους
στην εργασία, παρότι στην πράξη τους παρείχαν περιορισμένες ευκαιρίες. Η κατάρτιση
των εργοδοτών/διευθυντών σε θέματα διαφορετικότητας συνέβαλε στην υιοθέτηση μιας
πιο ισότιμης αντιμετώπισης των εργαζομένων και μιας «προληπτικής» προσέγγισης, ενώ
θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με πιθανές λύσεις
και προσεγγίσεις υποστήριξης της απασχόλησης των ΑμεΑ
Τέλος, μια μελέτη που αφορούσε τους επαγγελματίες υγείας στο εργασιακό
πλαίσιο ανέδειξε τη σημασία της κατάλληλης κατάρτισής, της πρακτικής άσκησης και
της εποπτευόμενης εργασίας τους και τη σημασία της ευαισθητοποίησης τους για την
ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών και ενήμερων εργοδοτών (Σχήμα 2).
Σχήμα 2. Εκπαίδευση/κατάρτιση εμπλεκομένων

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή βιβλιογραφία
είναι πολύ περιορισμένη για τα ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ. Ακόμα λιγότερη
προσοχή έχει δοθεί στη διερεύνηση των εργασιακών τους αναγκών, που ευρύνονται
στο εργασιακό και το θεσμικό πλαίσιο καθώς και στην παροχή υπηρεσιών. Η παροχή
εκπαίδευσης και κατάρτισης αναδείχθηκε ως καθοριστικής σημασίας –βασικός
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προβλεπτικός παράγοντας- στην προώθηση της εργασιακής επαν-ένταξης των ΑμεΑ.
6. Περιορισμοί έρευνας
Δύο βασικοί περιορισμοί χρειάζεται να ληφθούν υπόψη: 1. στη μελέτη
συμπεριλήφθηκαν μόνο Ευρωπαϊκές έρευνες και δεν παρέχονται στοιχεία που αφορούν
άλλα κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια και 2. οι μελέτες αφορούσαν κυρίως άτομα με
αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες.
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Το διαχρονικό πρόβλημα της κατανόησης της νοητικής αναπηρίας
Δροσινού-Κορέα Μαρία - Πανόπουλος Νικόλαος - Σπυροπούλου Αλίσσια

Περίληψη
Οι αντιλήψεις για τη νοητική αναπηρία, ιστορικά, επηρεάστηκαν από τις εκάστοτε
κοινωνικό-πολιτικές, θρησκευτικές και οικονομικές συνθήκες. Η κατανόησή της
εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο αρχικά από τη σκοπιά του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας,
στη συνέχεια μέσω του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας και τέλος, από την οπτική του
ανθρωποκεντρικού μοντέλου της αναπηρίας. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τον συγκεκριμένο όρο.
Αυτό το επιστημονικό εγχείρημα καθίσταται αναγκαίο καθώς η καλύτερη κατανόηση του
όρου συνεπάγεται την καλύτερη εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με νοητική
αναπηρία. Τα συμπεράσματα της εργασίας αναδεικνύουν ότι η νοητική αναπηρία
χρειάζεται να προσεγγίζεται ολιστικά με επίκεντρο πάντα τον μαθητή και το βίωμα του.
Λέξεις κλειδιά: Νοητική Αναπηρία, ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, κοινωνικό μοντέλο
της αναπηρίας, ανθρωποκεντρικό μοντέλο της αναπηρίας, ΣΑΔΕΠΕΑΕ
The diachronic problem of understanding intellectual disability
Abstract
Perceptions of intellectual disability, historically, have been affected by socio-political,
religious, and economic circumstances. Its understanding evolved over time. Its
understanding evolved over time through the medical model of disability, the social
model of disability, and finally, through the anthropocentric model of disability. In this
paper, we are attempting a bibliographic review to interpret this term. This scientific
endeavor becomes necessary as a better understanding of the term implies better
educational counseling for students with intellectual disabilities. The conclusions of the
paper highlight that needs to be approached holistically, always focusing on the pupil
and his experience.
Keywords: Intellectual disability, medical model of disability, social model of disability,
anthropocentric model of disability
Εισαγωγή
Οι αντιλήψεις για τη νοητική αναπηρία, διαχρονικά και ιστορικά, επηρεάστηκαν από τις
εκάστοτε κοινωνικό-πολιτικές, θρησκευτικές και οικονομικές συνθήκες. Η κατανόησή
της εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο – από την αρχαιότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό των
ατόμων που έφεραν το «στίγμα», την ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία, κατά την περίοδο
της αναγέννησης, έως την απόκτηση, στις μέρες μας, εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και
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ίσων ευκαιριών1. Η διεθνής βιβλιογραφία εστιάζει στην ιστορική αναδρομή με την οποία
επιχειρείται η καλύτερη αποσαφήνιση του όρου.
Πέρα από την ιστορική αναδρομή, η ερμηνεία του όρου της νοητικής αναπηρίας
κατανοείται μέσα από τα μοντέλα της αναπηρίας2. Τα μοντέλα της αναπηρίας συμβάλλουν
στην κατανόηση των παραγόντων που την προσδιορίζουν, όπως νοητική ικανότητα
και προσαρμοστική, της αιτιολογίας της, όπως προγεννητική, περιγεννητική και
μεταγεννητική αιτιολογία, της ταξινόμησής της, όπως ήπια, μέτρια, βαριά και πολύ βαριά
νοητική αναπηρία και της αντιμετώπισης της. Καθένα από τα μοντέλα της αναπηρίας
αποτυπώνεται στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε μια προσπάθεια
αντιμετώπισής μέσω της εκπαιδευτικής πράξης.
1. Αποσαφήνιση όρων
1.1. Νοητική αναπηρία
Η νοημοσύνη και η προσαρμοστική συμπεριφορά αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες
για την κατανόηση και τον προσδιορισμό της Νοητικής Αναπηρίας3. Ο πρώτος άξονας
αναφέρεται στο ανθρώπινο γνώρισμα που προσδιορίζεται με τα ατομικά τεστ σειράς
δεξιοτήτων που προσαρτώνται στον δείκτη νοημοσύνης. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται
στο βαθμό στον οποίο το άτομο πληροί τα πρότυπα της ωρίμανσης, της μάθησης, της
ανεξαρτησίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας τα οποία αναμένονται για την ηλικία
του και την κοινωνική του ομάδα. Σύμφωνα με τον νέο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού
αναπηρίας (Α. Φ. 80000/45219/1864, 2017), ένα άτομο θεωρείται ότι υπολείπεται στην
προσαρμοστική ικανότητα όταν παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς σε δεξιότητες
όπως είναι η ανάπτυξη λόγου και ομιλίας, δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, κατάκτηση
αριθμητικών δεξιοτήτων, γνώση και διάκριση χρονικών μεγεθών, δεξιότητες φροντίδας
εαυτού, δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης.
1.2. Ιατρικό μοντέλο της νοητικής αναπηρίας
Το ιατρικό μοντέλο προσδιορίζει το άτομο με νοητική αναπηρία με βάση το έλλειμμά του
σε σχέση με ό, τι θεωρείται φυσιολογικό4. Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο το έλλειμμα
καταστέλλει ή περιορίζει τις δυνατότητες του άτομου με αναπηρία στο να αποκτήσει
βιώματα, εμπειρίες, να συνάψει σχέσεις ή να εκτελέσει καθήκοντα και υποχρεώσεις5. Η
1 Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2017 a). Understanding intellectual disability. Στο Instructional strategies
for students with mild, moderate and severe intellectual disability (σσ. 5-8).
2 Δροσινού - Κορέα, Μ. (2016). Ανθρωποκεντρικό μοντέλο και ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε παιδιά
και νέους με γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. Επιστημονική
επετηρίς, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Τόμ. 1,
σσ. 221-241).
Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011 β). Αναπηρία. Στο Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Μια ψυχοπαιδαγωγική
προσέγγιση της ένταξης (σσ. 15-79).
3 Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2017). Understanding intellectual disability. Στο Instructional strategies for
students with mild, moderate and severe intellectual disability (σσ. 11-12).
4 Massoumeh, Z. & Leila, J. (2012). An investigation of medical model and special education methods.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, σσ. 5802-5804.
5 Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011). Αναπηρία, (σ. 65).
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νοητική αναπηρία ταυτίζεται με την ασθένεια και ως εκ τούτου το άτομο που τη φέρει
χρειάζεται θεραπεία με βάση τη διάγνωση, ώστε να καταφέρει να προσαρμοστεί στο
περιβάλλον του χωρίς το τελευταίο να τροποποιηθεί. Η ιατρική διάγνωση προσδιορίζει
το βαθμό της νοητικής αναπηρίας, την ταξινομεί, την εισάγει σε κανονιστικά κείμενανομοθεσίες που κοστολογούν τη θεραπεία ή την αποκατάστασή της6 από τις κρατικές
προνοιακές υπηρεσίες.
1.3. Κοινωνικό μοντέλο της νοητικής αναπηρίας
Με βάση το κοινωνικό μοντέλο, ο προσδιορισμός της αιτίας για τη νοητική αναπηρία δεν
εντοπίζεται αποκλειστικά στη βλάβη του ατόμου αλλά και στα κοινωνικά στερεότυπα
και τις αντιλήψεις αυτών που τον περιβάλλουν7. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι τα
οποιαδήποτε «ελλείμματα» στον άνθρωπο μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξάλειψη
των κοινωνικών εμποδίων και την άρση των προκαταλήψεων απέναντι στους ανάπηρους.
Αυτή η αλλαγή έχει αποτυπωθεί στη νομοθεσία για την κρατική μέριμνα, με την παροχή
οικονομικών βοηθημάτων και τις δωρεάν ειδικές θεραπείες υγείας όπως είναι η ειδική
διαπαιδαγώγηση, η λογοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία από τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)8.
1.4. Ανθρωποκεντρικό μοντέλο της νοητικής αναπηρίας
Το πολυδιάστατο ανθρωποκεντρικό μοντέλο αποτελεί έναν συγκερασμό του ιατρικού και
του κοινωνικού μοντέλου με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις υπηρεσίες υποστήριξης γύρω
από αυτόν9. Από τη μία πλευρά, καλύπτει τη μονόπλευρη οπτική του ιατρικού μοντέλου,
η οποία αντιμετωπίζει τη νοητική αναπηρία ως ατομικό πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά,
συμπληρώνει τη γενική οπτική του κοινωνικού μοντέλου, κατά την οποία η κοινωνία είναι
η πλέον αρμόδια να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία.
Προτείνεται, λοιπόν, μέσω του μοντέλου αυτού ο συνδυασμός εξορθολογιστικών μέτρων
και εξατομικευμένων δράσεων στην κοινότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
των ατόμων με νοητική αναπηρία συμπεριλαμβανομένου όμως και του προσωπικού
βιώματος του καθενός10.
2. Σκοπός και αναγκαιότητα της μελέτης

6 Haegele, J.A. & Hodge, S, (2016) Disability discourse: Overview and critiques of the medical and social
models. Quest, 68(2), σσ. 193-206.
7 Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011). Αναπηρία, (σσ. 69-71).
8 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. (2017, Δεκέμβριος 27). Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της Ελληνικής Δημοκρατίας(2), σ. 61414.
9 Δροσινού - Κορέα, Μ. (2013). Το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η
προαγωγή του από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η ειδική αγωγή και η εκπαίδευση των παιδιών με σύνθετες
δυσκολίες. Προτάσεις για την υποστήριξη της ένταξης στην σχολική κοινότητα (σσ. 1-11). Καλαμάτα: Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας.
10 Δροσινού - Κορέα, Μ. (2017). Το άτομο, η αναπηρία και η προσβασιμότητα στην κοινότητα. Στο Ειδική
αγωγή και εκπαίδευση. Η “δια” της ειδικής αγωγής πρόταση εκπαίδευσης των παιδιών και νέων με ιδιαιτερότητες
(σ. 124). Πάτρα: Opportuna.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει βιβλιογραφικά τη μετεξέλιξη του όρου
της νοητικής αναπηρίας μέσα από τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της
εκάστοτε κοινωνίας. Ακόμα, προσεγγίζεται η νοητική αναπηρία σύμφωνα με το ιατρικό,
κοινωνικό και ανθρωποκεντρικο μοντέλο της αναπηρίας ώστε να κατανοήσουμε τους
άξονες που την προσδιορίζουν, την αιτιολογία, την ταξινόμηση και την αντιμετώπισή της.
Η αναγκαιότητα της παρούσας εργασίας έγκειται στη υπόθεση ότι εάν κατανοήσουμε σε
βάθος την έννοια της νοητικής αναπηρίας μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα ο μαθητής
στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
3. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση της
ερμηνείας του όρου «νοητική αναπηρία». Αρχικά, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή του
τρόπου αντιμετώπισης των ατόμων που έφεραν την “ταμπέλα” της νοητικής αναπηρίας.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο συγκεκριμένος όρος από τη σκοπιά των τριών μοντέλων
αναπηρίας.
3.1. Ιστορική αναδρομή της νοητικής αναπηρίας
Στη διάρκεια της αρχαιότητας κυριάρχησε η ευγονική αντίληψη, που ήθελε την κοινωνία
απαλλαγμένη από “αποκλίνοντα” άτομα11. Συνεπώς, τα βρέφη με νοητική αναπηρία
οδηγούνταν στον θάνατο, όπως για παράδειγμα στην αρχαία Σπάρτη, όπου το πρότυπο
του πολίτη χαρακτηριζόταν από σωματική δύναμη και νοητική ικανότητα. Έτσι, τα
αδύναμα ή παραμορφωμένα βρέφη οδηγούνταν στον αποκλεισμό12. Ωστόσο, με τον
αρχαίο ρήτορα Δημοσθένη διαμορφώθηκε η αντίληψη ότι η αιτία της αναπηρίας δεν είναι
θεϊκής προέλευσης αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ανάγκη για την αντιμετώπισή
της σύμφωνα με το ανθρωποκεντρικό μοντέλο της αναπηρίας13.
Στη μεσαιωνική περίοδο επικράτησε το θεοκρατικό μοντέλο αντίληψης του
τρόπου ζωής. Με βάση αυτό οι εκκλησίες και τα μοναστήρια μετατράπηκαν σε άσυλα
περίθαλψης και καταφύγια για τα άτομα με νοητική αναπηρία τα οποία αποκαλούνταν
“παιδιά του θεού”14. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, σε ορισμένες δυτικοευρωπαϊκές
κοινωνίες τα άτομα αυτά ταυτίστηκαν με τον σατανά και την αμαρτία. Κατά συνέπεια,
η συνήθης θεραπεία τους ήταν ο ξυλοδαρμός, η φυλάκιση ακόμα και ο θάνατος. Στην
αναγεννησιακή περίοδο, η νοητική αναπηρία αποτέλεσε το “μέσο” μιας προσοδοφόρας
επιχείρησης. Τα άτομα με νοητική αναπηρία οδηγήθηκαν στην επαιτεία ή αξιοποιήθηκαν
από επαγγελματίες ζητιάνους, εξ ου και η αναφορά «handicap» (cap in hand), που
περιγράφει τον άνθρωπο ζητιάνο που στέκεται στο δρόμο με το καπέλο στο χέρι, να
11 Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2017). Understanding intellectual disability, (σ. 6-7).
12 Πλούταρχος. (1992). Λυκούργος. Στο Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι Λυκούργος και Νουμάς (Τόμ. 4, σ. 73).
Αθήνα: Κάκτος.
13 Δροσινού, Μ., & Πανόπουλος, Ν. (2014). Η φυσιογνωμία του Δημοσθένη και το ανθρωποκεντρικό μοντέλο
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. (σσ. 1-14). Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο εφαρμοσμένης παιδαγωγικής &
εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.).
14 Mutua, K., Siders, J. & Bakken, J.P. (2011). History of intellectual disabilities. Στο A. Rotatori, F. Obiakor,
& J. Bakken, History of Special Education (Τόμ. 21, σ. 91-04). USA: Emerald Group Publishing Limited,
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το κρατά ανάποδα και να ζητά ελεημοσύνη από τους περαστικούς. Στη διάρκεια του
Διαφωτισμού, επήλθε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν
τον κόσμο και τον ρόλο τους μέσα σ’ αυτόν, αναπτύσσοντας θεωρίες ορθολογισμού και
εμπειρισμού και αμφισβητώντας παραδόσεις και προκαταλήψεις περασμένων ετών15.
Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση της νοητικής αναπηρίας πήρε τη μορφή φιλανθρωπίας
ως μια κίνηση σεβασμού προς τον άνθρωπο16.
Στις αρχές του 19ου αιώνα οι επιστημονικές εξελίξεις συνέβαλαν σε έναν πιο
σαφή ορισμό στην προσπάθεια κατανόησης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Επιπλέον,
το επίκεντρο των ερευνών για τη νοητική αναπηρία μετατοπίστηκε για πρώτη φορά στο
πεδίο της ειδικής αγωγής. O Jean – Marc Garpard Itard εισήγαγε τον παιδαγωγικό τρόπο
αντιμετώπισης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο Itard με την υποστήριξη της Γαλλικής
Ακαδημίας Επιστημών ενίσχυσε τις αισθητηριακές, γνωστικές και συναισθηματικές
ικανότητες του νεαρού Victor κάνοντας πράξη τις θεωρίες μεγάλων φιλοσόφων όπως
του Jean-Jacques Rousseau17. Ο Itard άνοιξε το δρόμο της ειδικής εκπαίδευσης για τους
μαθητές με νοητική αναπηρία και στο παιδαγωγικό του έργο καθορίστηκαν οι ρόλοι του
ειδικού παιδαγωγού που υφίστανται ακόμα και σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία18.
3.1.1. Η περίοδος σύγχρονων αντιλήψεων της νοητικής αναπηρίας
Η νεότερη περίοδος αποτέλεσε την αφετηρία μιας πιο ανθρώπινης και ομαλοποιημένης
ζωής για τα άτομα με νοητική αναπηρία, καθώς στα κανονιστικά κείμενα των κρατών
συμπεριλήφθηκε σταδιακά η νοητική αναπηρία, διατυπώνοντας κοινωνικά και
εκπαιδευτικά δικαιώματα19. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα, το 1948
στο Παρίσι συντάχθηκε η Διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που
αναφέρθηκε ρητά στην κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως έναν από τους
κύριους σκοπούς της νέας μεταπολεμικής διεθνούς κοινότητας20. Το δεύτερο μισό του
20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1971 μέσω της διακήρυξης του ΟΗΕ έγινε πια σαφές
ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους
ανθρώπους21. Το 1981 στην Ισπανία με τη Διακήρυξη «Sundberg», στη μνήμη του
Nils-Ivar Sundberg, υπεύθυνου του προγράμματος για την ειδική αγωγή της Ουνέσκο
κατοχυρώθηκε το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής

15 Winzer, M.A. (1993 a). Education and Enlightenment: New Views and New Methods. Στο The history of
special education: From isolation to integration (σ. 39). Washington: Gallaudet University Press.
16 Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2017 ). Understanding intellectual disabilit, (σ. 7).
17 Winzer, M.A. (1993). Education and Enlightenment: New Views and New Methods. Στο The history of
special education: From isolation to integration (σ. 66). Washington: Gallaudet University Press.
18 Itard, J. (1990). Εισαγωγή. Στο Π. Χηνάς (Επιμ.), Βίκτωρ Ο άγριος της Αβεϊρον (Ε. Σταμούλη, Μεταφρ.,
σ. 14).
19 Salend, S.J. & Garrick Duhaney, L.M. (2011). Historical and philosophical changes in the education of
students with exceptionalities. Στο A. Rotatori, & F. &. Obiakor, History of special education (Τόμ. 21, σσ.
1-20).
20 The Universal Declaration of Human Rights. (1948, Δεκέμβριος 10), http://www.un.org/en/universaldeclaration-human-rights/index.html. (Προσπελάστηκε 14-11-2018)
21 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (1971, Δεκέμβριος 20). Declaration
on the Rights of Mentally Retarded Persons. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx. (Προσπελάστηκε 14-11-2018)
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και επαγγελματικής κατάρτισης22. Τον 21ο αιώνα και συγκεκριμένα το 2010 στο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ρουμανίας αποφασίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχέδιο μέριμνας για τη μεταφορά της
παροχής φροντίδας των νοητικά αναπήρων από τα ιδρύματα στην κοινότητα με σαφείς
στόχους που σχετίζονται με την οριστική αποϊδρυματοποίησή τους. Ακόμα, σύμφωνα με
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που προκηρύχτηκε επίσημα το 2000 και
αναθεωρήθηκε το 2016 επισημάνθηκε ο στόχος των Κρατών - Μελών να εξασφαλίσουν
την αυτονομία, καθώς και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με
αναπηρία συμπεριλαμβανομένης και της νοητικής23. Τέλος, στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
που διεξήχθη στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2018 από την «International Association for
the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities» αναδείχθηκε η
ανάγκη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για τα άτομα με νοητική
αναπηρία24.
Η Ελλάδα, συγκριτικά με την Ευρώπη, στο ζήτημα της νοητικής αναπηρίας
καθυστέρησε λόγω πολιτικών και κοινωνικών συγκυριών. Μέχρι τη δεκαετία του 1930
τα άτομα με νοητική αναπηρία θεωρούνταν υποδεέστερα τόσο από εκπαιδευτικής όσο
και από κοινωνικής οπτικής25. Η ανάγκη για την εκπαίδευση τους αποτυπώθηκε για
πρώτη φορά το 1929 στον άρθρο 11 του νόμου «περί εκπαιδεύσεως των πνευματικώς
ανωμάλων»26. Το 1937 ιδρύθηκε το «Ειδικόν Σχολείον Ανωμάλων και Καθυστερημένων
Παίδων» το οποίο μετονομάστηκε το 1938 σε «Πρότυπον Ειδικόν Σχολείον Αθηνών» με
διευθύντρια την Ρόζα Ιμβριώτη27. Η θεσμική και νομική οργάνωση για την εκπαίδευση
των μαθητών με νοητική αναπηρία συνεχίστηκε το 1957 με τη σύσταση Επιτροπής
Παιδείας, η οποία επεσήμανε την καθυστέρηση στην εκπαιδευτική μέριμνα των παιδιών
αυτών στην Ελληνική κοινωνία28. Στη μεταπολίτευση κατοχυρώθηκαν τα δικαιώματα
του μειονεκτικού ατόμου παρέχοντάς του δωρεάν παιδεία και το δικαίωμα να συμμετέχει
στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας (Συνταγμα της Ελλάδος,
1974, σσ. 30,36). Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ψηφίστηκε νόμος για την παροχή
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών με νοητική αναπηρία29. Ωστόσο ο
νόμος επικρίθηκε εξαιτίας του εκπαιδευτικού διαχωρισμού που έκανε μεταξύ αναπήρων
και μη. Μόλις το 1985 η ειδική αγωγή των νοητικά αναπήρων αποτέλεσε μέρος του

22 Δροσινού, Μ. (2005). Τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση. Συμμετοχή-ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ,
3, σσ. 16-18.
23 Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. (2016, Ιούλιος 7). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/
?uri=celex:12016P/TXT . (Προσπελάστηκε 14-11-2018)
24 Kristiansen, L. (2018, July 18-20). Abstracts of the Fifth International IASSIDD Europe Congress. Athens:
5th IASSIDD Europe Congress for Diversity & Belonging: Celebrating difference, John Wiley & Sons Ltd.
25 Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011). Ειδική αγωγή. (σσ. 98-99).
26 Νόμος 4397. (1929, Αύγουστος 24). Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. Φύλλου 309(1), 2679-2676.
27 Νόμος 1049. (1938, Ιανουάριος 30). Το δια του ανακαστικού νόμου 453/1937 ιδρυθεν σχολείο ανομάλων
και καθυστερημένων παίδων μετενομάζεται εις πρότυπον ειδικόν σχολείον. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος Αρ. Φύλλου 24, 121-128.
28 Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011). Ειδική αγωγή, (σσ. 109).
29 Νόμος 1143. (1981, Μάρτιος 31). Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως,
απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών
εκπαιδευτικών διατάξεων. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ.Φύλλου 80(1), 787-798.
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γενικού εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 32 της σχετικής νομοθεσίας30.
Τέλος, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με Προεδρικό Διάταγμα που διαμορφώθηκε
μετά από επτά έτη επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε σχολικές μονάδες της γενικής
και της ειδικής αγωγής το πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής
συμπεριλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη ζωή
των μαθητών με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβάνοντας και τους μαθητές με νοητικές
αναπηρίες31. Στο μεταίχμιο του 21ου αιώνα η Ελληνική κοινωνία ακολούθησε τις σύγχρονες
τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το
2000 με σχετικό νόμο προωθήθηκε η σχολική ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία
με την ίδρυση των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και την
μετονομασία των ειδικών τάξεων σε τμήματα ένταξης32. Το 2008 με νέα νομοθεσία για
τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία, συμπεριλαμβάνοντας και την
νοητική αναπηρία, θεσπίστηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση και αποτελεί δέσμευση της
εκάστοτε Πολιτείας, η παροχή ίσων ευκαιριών, η πλήρης κατοχύρωση των δικαιωμάτων
τους στη μόρφωση, αλλά και η κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη33.
3.2. Η αναθεώρηση του όρου Νοητική Αναπηρία με βάση το ιατρικό μοντέλο
Ιστορικά, οι ορισμοί για τη νοητική αναπηρία έχουν προβάλλει το έλλειμμα της
νοημοσύνης του ατόμου. Αρχικά, στους νοητικά ανάπηρους αποδιδόταν ο όρος “idiot” ο
οποίος αργότερα αποτέλεσε υποκατηγορία της νοητική αναπηρίας34. Ο όρος “idiot” (από
την αρχαία ελληνική λέξη «ιδιώτης») αποδιδόταν στον άτομο που στερείται εξυπνάδας
και λογικής35. Σύμφωνα με τον Winzer (1993 b), για την περιγραφή της νοητικής
αναπηρίας έχουν δοθεί και άλλοι ορισμοί, όπως “idiocy” (ιδιωτεία), “imbecility”
(αδυναμία) και “moronity” (μωρός). Η σημαντικότερη αλλαγή σε αυτό το πεδίο ήρθε
το 1961, όταν η Αμερικανική Ένωση Νοητικής Καθυστέρησης (American Association
on Mental Retardation) εισήγαγε τον όρο «mental retardation» (νοητική καθυστέρηση)
για να αντικαταστήσει τους προηγούμενους όρους που θεωρούνταν υποτιμητικοί 36. Το
1992, ο ίδιος οργανισμός αναφέρθηκε στον όρο «mental retardation», σύμφωνα με τον
οποίο η νοητική καθυστέρηση ορίστηκε ως η νοητική ικανότητα κάτω του μέσου όρου
(70 IQ) με -ταυτόχρονα- ελλείμματα σε δύο ή περισσότερους τομείς της προσαρμοστικής
λειτουργικότητας. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό τα ελλείμματα έπρεπε να εκδηλώνονται
πριν το 18 έτος της ηλικίας. Το 2011, ο ίδιος οργανισμός με την ονομασία «American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities» (AAIDD) πρότεινε τον όρο
30 Νόμος 1566. (1985, Σεπτέμβριος 26). Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ Φύλλου 167(1), 2547-2612.
31 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ). (1996, Αύγουστος 29). Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δημοκρατίας, Αρ. Φύλλου 208(1), 4041-4076.
32 Νόμος 2817. (2000, Μάρτιος 14). Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες
διατάξεις. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. Φύλλου 78(1), 1565-1604.
33 Νόμος 3699. (2008, 10 Φεβρουάριος). Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Εφημερίς της κεβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. Φύλλου 199(1), 34993522.
34 Winzer, M.A. (1993). Physicians, Pedagogues, and Pupils: Defining the Institutionalized Population. (σ.
158).
35 Συνοδινού, Κ. (2001). Ορισμός και έννοια του αυτισμού. (σ. 41).
36 Harris, J.C. & Greenspan, S. (2016). Definition and Nature of Intellectual Disability. (σ. 15-16).
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“νοητική αναπηρία” (Intellectual Disability)37. Η υιοθέτηση του όρου νοητική αναπηρία
απέκτησε δυναμική με την αναθεώρηση δύο μεγάλων ταξινομήσεων των οντοτήτων
ψυχικής υγείας38. Στην πέμπτη έκδοση του “Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου
Ψυχικών και Διανοητικών Διαταραχών” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, DSM-V) αποδίδεται ο όρος “νοητική αναπηρία” (Intellectual Disability) ή
“νοητική αναπτυξιακή διαταραχή” (Intellectual Developmental Disorder) και αναφέρεται
στη διαταραχή που ξεκινάει κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου του ατόμου
και περιλαμβάνει ελλείμματα στις νοητικές και προσαρμοστικές συμπεριφορές του39.
Επίσης, η ενδέκατη έκδοση της «Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νοσημάτων και
Συναφών Προβλημάτων Υγείας» (International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 11th Revision, ICD-11) αναφέρεται στη νοητική αναπηρία με
τον όρο “διαταραχές της νοητικής ανάπτυξης” (Disorders of intellectual development)
που οφείλονται σε διαφορετικές αιτίες, οι οποίες προκύπτουν κατά την αναπτυξιακή
περίοδο του ατόμου. Τα διαγνωσμένα με νοητική αναπηρία άτομα εμφανίζουν σημαντικά
χαμηλότερη από το μέσο όρο νοητική και προσαρμοστική συμπεριφορά40.
3.3. Η αιτιολογία και η ταξινόμηση της νοητικής αναπηρίας σύμφωνα με το
κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας
Η κατανόηση της νοητικής αναπηρίας με βάση το κοινωνικό μοντέλο προέκυψε τις
τελευταίες δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με τους Schalock και Luckasson (2013), αυτό οφείλεται
πρώτον στο γεγονός ότι η έρευνα για την κοινωνική κατασκευή της νοητικής αναπηρίας
έχει αναδείξει τις κοινωνικές και πολιτικές στάσεις σε βασικούς παράγοντες41. Δεύτερον,
η παλιότερη διάκριση μεταξύ βιολογικών και ψυχοκοινωνικών αιτιών της νοητικής
αναπηρίας έχει αποδυναμωθεί, και τρίτον, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν
την πολυδιάστατη λειτουργία του ατόμου. Συνεπώς, στη σύγχρονη εποχή, προτείνεται
ένα σύστημα ταξινόμησης των αιτιολογικών παραγόντων της νοητικής αναπηρίας που
ονομάζεται πολυπαραγοντικός ή πολύ – αιτιακός42. Επεκτείνεται, λοιπόν, ο κατάλογος
των αιτιών της νοητικής αναπηρίας ανάλογα με το είδος των παραγόντων. Η αιτιολογία
και ταξινόμηση της Νοητικής Αναπηρίας με βάση το ιατρικό μοντέλο αναφέρεται σε
παράγοντες που συνδέονται με την οργανική δυσλειτουργία του σώματος (βιοϊατρικοί),
σε κοινωνικούς παράγοντες, σε παράγοντες συμπεριφοράς και σε εκπαιδευτικούς
παράγοντες. Επίσης, οι αιτίες ταξινομούνται και με βάση τον χρόνο εμφάνισής τους,
σε προγεννητικές, περιγεννητικές και μεταγεννητικές αιτίες αλλά και εκφυλιστικές
αιτίες όπως αυτές που εντοπίζονται στις άνοιες43. Οι κοινωνικές, συμπεριφορικές και
37 Gargiulo, R.M. & Bouck, E.C. (2017). Etiology of intellectual disability and characteristics of students with
imtellectual disability. (σ. 20).
38 Harris, J.C. & Greenspan, S. (2016). Definition and Nature of Intellectual Disability. (σ. 17).
39 American Psychiatric Association. (2013). Intellectual Disabilities. (DSM V) (5η εκδ., σσ. 33).
40 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 11th Revision. (2018).
ICD-11
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f605267007,
(Προσπελάστηκε 14-11-2018)
41 Schalock, R.L. (2011). The evolving understanding of the construct of intellectual disability. Journal of
Intellectual and Developmental Disability, 36(4), σσ. 227-237.
42 Στασινός, Π.Δ. (2016 β). Νοητική υστέρηση. (σσ. 91-149).
43 Schalock, R.L. (2011). The evolving understanding of the construct of intellectual disability. Journal of
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εκπαιδευτικές επιδράσεις μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να ελεγχθούν ή και
να προβλεφτούν τα προβλήματα που οδηγούν στην νοητική αναπηρία44.
Η αιτιολογία και ταξινόμηση της νοητικής αναπηρίας με βάση το κοινωνικό
μοντέλο κατανοείται σύμφωνα με τα διαγνωστικά εργαλεία DSM-V και ICD-11. Η
νοητική αναπηρία ταξινομείται ως ήπια νοητική αναπηρία (IQ: 50-55 έως 70 περίπου),
ως μέτρια νοητική αναπηρία (IQ: 35-40 έως 50-55), ως βαριά νοητική αναπηρία (IQ: 2025 έως 35-40) και ως βαθιά ή πολύ βαριά νοητική αναπηρία (IQ: κάτω του 20-25)45.
3.4. Η μετεξέλιξη του όρου Νοητική Αναπηρία με βάση το ανθρωποκεντρικό
μοντέλο
Στο πεδίο της νοητικής αναπηρίας έχει δημιουργηθεί έντονη συζήτηση σχετικά με τους
όρους που της έχουν αποδοθεί46 όπου παρατηρείται η μετεξέλιξη του όρου Νοητική
Αναπηρία με βάση το ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Τα τελευταία χρόνια, ο όρος «mental
retardation» (νοητική καθυστέρηση) θεωρείται ακατάλληλος, τόσο για τη μη σαφή απόδοση
του ελλείμματος όσο και για τη δυσκολία λήψης μέτρων για την υποστήριξη των ατόμων47.
Ό ελληνικός όρος «νοητική υστέρηση» καθορίζει τη μειονεκτική θέση που παρουσιάζει
κάποιος έναντι των άλλων λόγω των ελλειμμάτων βασικών νοητικών διεργασιών48. Ως
επακόλουθο, ο όρος «mental retardation» ή «νοητική υστέρηση» έχει αντικατασταθεί
πρόσφατα από τον όρο «intellectual disability». Αυτή η μετεξέλιξη του όρου συνδέεται
με τη μετατόπιση της οπτικής με την οποία κατανοείται η νοητική αναπηρία σύμφωνα
με το ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Ο όρος αναπηρία έχει γίνει αποδεχτός τόσο από τους
παγκόσμιους οργανισμούς όσο και από τα σωματεία των αναπήρων 49. Για παράδειγμα,
στο σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την περίοδο 2006 - 2015 με θέμα
την «Πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες στον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον αθλητισμό και
τις δραστηριότητες αναψυχής», που διεξήχθη στο Στρασβούργο, η αναπηρία αποτελεί
τον τρόπο για να σκεφτούμε διαφορετικά από ό, τι μέχρι τώρα προσεγγίζαμε τις ανάγκες
των ατόμων με νοητική αναπηρία. Αυτή η προσέγγιση είχε στόχο την ένταξή τους σε
κοινοτικούς σταθμούς στους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν50. Την έννοια της
αναπηρίας, στη χώρα μας όπως αποδίδεται παραπάνω, ενστερνίζονται και τα σωματεία
των ίδιων των αναπήρων, όπως εκφράζονται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με

Intellectual and Developmental Disability, 36(4), σσ. 227-237.
44 Foreman, P. (2009 a). Causes of Intellectual Disability. (σσ. 23-61).
45 American Psychiatric Association. (2013). Intellectual Disabilities. (DSM V) (5η εκδ., σσ. 33-41).
46 Schalock, R.L., Luckasson, R.A. & Shogren, K.A. (2007). The renaming of mental retardation: Understanding
the change to the term intellectual disability. Intellectual and developmental disabilities, 45(2), σσ. 116-124.
47 Mouzakitis, G.S. (2012). Intellectual disability management, causes and social perceptions towards welldefined situations. Στο D. Mancini, & C. Greco, Intellectual Disability: Management, Causes and Social
Perceptions (σσ. 61-94).
48 Ίρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. (2005). Λεξικό της κοινής Νεοελληνική (5η εκδ.). Θεσσαλονική:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σσ. 182, 217, 805, 1859
49 Mouzakitis, G.S. (2012). Intellectual disability management, causes and social perceptions towards welldefined situations. (σσ. 61-94).
50 Council of Europe disability action plan. (2015, June). https://edoc.coe.int/en/people-with-disabilities/7281pdf-access-for-people-with-disabilities-to-culture-tourismsports-and-leisure-activities.html (Προσπελάστηκε
14-11-2018)
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Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)51.
Πλέον ο όρος νοητική αναπηρία δεν εστιάζει στο έλλειμμα αλλά στον τρόπο
αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον, τονίζοντας την αξία του ανθρώπου και
λαμβάνοντας μέριμνα για τις συγκεκριμένες ανάγκες52. Η Αμερικανική Ένωση Νοητικών
και Αναπτυξιακών Αναπηριών υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση και ταξινόμηση της νοητικής
αναπηρίας είναι προτιμότερο να γίνεται με βάση τις διάφορες διαστάσεις της ανθρώπινης
λειτουργίας (Human Functioning)53. Η ανθρώπινη λειτουργία αποτελεί μια ομπρέλα
κάτω από την οποία τοποθετούνται η νοητική ικανότητα του ατόμου, η προσαρμοστική
του συμπεριφορά, η υγεία του, που συνδέεται με τη σωματική, κοινωνική και ψυχική
ευεξία, η ικανότητα συμμετοχής, η οποία αναφέρεται στην απόδοσή του σε πραγματικές
συνθήκες ζωής και στα πλαίσια δράσης54.
Τίθενται για πρώτη φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο άνθρωπος με
νοητική αναπηρία ως μοναδική οντότητα και το βίωμα του. Για παράδειγμα, μέχρι
τώρα προτασσόταν η αναπηρία και το περιβάλλον και μετά ο άνθρωπος και οι βιωμένες
συναισθηματικές του ανάγκες 55. Σύμφωνα με τον Marks, η νοητική αναπηρία χρειάζεται
να κατανοηθεί ενιαία με βάση το περιβάλλον, το σώμα και την ψυχή. Το να μη λαμβάνεται
υπόψη η προσωπική εμπειρία που συνδέεται με συναισθηματικές καταστάσεις δημιουργεί
ένα θεωρητικό κενό ως προς την ανάλυση της αναπηρίας56.
Το πολυδιάστατο ανθρωποκεντρικό μοντέλο αποτυπώθηκε στη χώρα μας με το
Προεδρικό διάταγμα του 1996 αναδεικνύοντας την ανάγκη για από-ηλικιοποίηση και απόκατηγοριοποίηση των μαθητών με νοητική αναπηρία, αφού προτείνεται ένα δημοκρατικό
σχολείο που δεν κατηγοριοποιεί και δε διαχωρίζει τους μαθητές με βάση τα νοητικά,
ψυχιατρικά και ακαδημαϊκά κριτήρια57. Αντίθετα προτάσσει τις βιωμένες εμπειρίες και
λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά συναισθήματα, το σώμα, τη σκέψη και τη γλώσσα των
μαθητών. Άλλωστε η ανθρωπιστική εκπαίδευση δεν παραμελεί την ανθρώπινη διάσταση
της μάθησης και δε λαμβάνει υπόψη της μόνο τη νόηση αλλά ολόκληρο το άτομο58
4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Τα αποτέλεσμα που εξάγονται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύουν ότι όρος
«νοητική αναπηρία» μέσα στο χρόνο μετεξελίχθηκε59. Μία μετεξέλιξη που σημειώθηκε
παράλληλα με την πορεία της ανθρωπότητας και των κοινωνιών. Καταγράφοντας
51 Νικολαϊδης, Ε. (2013). Σχεδιάζοντας στην πράξη τη νέα πολιτική για την αναπηρία - πρακτικα εργαλεία (Τόμ.
7). Αθήνα: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α).
52 Schalock, R.L., Luckasson, R.A. & Shogren, K.A. (2007). The renaming of mental retardation: Understanding
the change to the term intellectual disability. Intellectual and developmental disabilities, 45(2), σσ. 116-124.
53 Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2017 a). Understanding intellectual disability. (σ. 20).
54 Luckasson, R. & Schalock, R.L. (2013). Defining and applying a functionality approach to intellectual
disability. Journal of Intellectual Disability Research, 57(7), σσ. 657-668.
55 Δροσινού - Κορέα, Μ. (2017 α). Το άτομο, η αναπηρία και η προσβασιμότητα στην κοινότητα. (σ. 128).
56 Marks, D. (1999). Dimensions of oppression: Theorising the embodied subject. Disability & Society, 14(5),
σσ. 611-626.
57 Χρηστάκης, Κ. Γ. (2013 α). Γενικές έννοιες και ορισμοί. Στο Προγράμματα και σταρατηγικές διδασκαλίας
για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης (σ. 24).
58 Κολιάδης, Ε. (2017). Ανθρωπιστική εκπαίδευση. Στο Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες.
Αντιμετωπίζουμε προβλήματα (σ. 228). Αθήνα: Γρηγόρη.
59 Mutua, K., Siders, J. & Bakken, J.P. (2011). History of intellectual disabilities. (σσ. 89-117).
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λεπτομερώς τα στάδια μετεξέλιξης αποτυπώνονται οι αντιλήψεις της εκάστοτε κοινωνίας
απέναντι στους νοητικά αναπήρους αλλά πολύ περισσότερο ο τρόπος αντιμετώπισής
τους. Στην αρχαιότητα, η ευγονική αντίληψη των ανθρώπων παραγκώνιζε οτιδήποτε
δεν ανταποκρινόταν στα κοινωνικά πρότυπα. Στο Μεσαίωνα, η νοητική αναπηρία
θεωρούνταν θεόσταλτη και η εκκλησία αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς. Κατά την
αναγέννηση στους νοητικά ανάπηρους δόθηκε ο ρόλος τους “ζητιάνου” μέσα στην
κοινωνία όπου η αδυναμία τους αποτέλεσε το μέσο επιβίωσης τους. Στον Διαφωτισμό,
για πρώτη φορά, η κοινωνία διακρίνει ότι τα συγκεκριμένα άτομα χρειάζονται βοήθεια
και υποστήριξη60. Ο 19ος αιώνας υπήρξε κομβικό σημείο για τους νοητικά ανάπηρους
καθώς πλέον συνειδητοποιείται ότι το έλλειμμα επιδέχεται εκτός από ιατρική περίθαλψη
και εκπαιδευτική υποστήριξη. Στον 20ο και 21ο αιώνα τα κινήματα των αναπήρων και τα
κινήματα των γονέων των αναπήρων οδήγησαν σε νόμους και σε διεθνείς διακηρύξεις
που προστάτευαν τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα αντιμετωπίζοντάς τους ως ισότιμους
πολίτες61.
Ακόμα, μέσα από την οπτική των μοντέλων αναπηρίας κατανοήθηκε ο τρόπος
εκπαιδευτικής πορείας των ατόμων με νοητική αναπηρία. Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο
αναπηρίας ορίστηκε η τοποθέτηση των μαθητών που έφεραν διαγνώσεις σε δομές αμιγώς
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης62. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δυαδικού
εκπαιδευτικού συστήματος όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών, και την κατάρτιση ενός εξειδικευμένου προσωπικού επαγγελματιών. Το
κοινωνικό μοντέλο της νοητικής αναπηρίας από την άλλη μεριά, αποτυπώθηκε στις
εκπαιδευτικές πρακτικές, αφού το παιδαγωγικό ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την
παθολογία του ατόμου στον εντοπισμό των αιτιών της «αναπηροποίησης» των λειτουργιών
και των εγγενών δυσκολιών του εκπαιδευτικού συστήματος να τις αντιμετωπίσει. Σε
αυτό το πλαίσιο, καλλιεργήθηκε η φιλοσοφία για τη χωροταξική διαμόρφωση ανάλογα
με την ταξινόμηση της νοητικής αναπηρίας και των συνοδών κινητικών προβλημάτων.
Οι μαθητές μη ήπιες νοητικές αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στο ενιαίο ενταξιακό
σχολείο. Οι έφηβοι μαθητές με βαριά ή πολύ βαριά νοητική αναπηρία προτείνονται να
φοιτούν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις που στην κοινότητά τους δεν υπάρχουν δευτεροβάθμια
ειδικά σχολεία μπορούν να εισαχθούν στο γενικό σχολείο της γειτονιά τους. Η εκπαιδευτική
πράξη στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο αποτυπώνεται στην εφαρμογή μιας πολύπλευρης
εκπαιδευτικής προσέγγισης και αντιμετώπισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και
των μαθησιακών δυσκολιών που απορρέουν από την νοητική αναπηρία. Σε αυτήν, στο
κέντρο της προσοχής τίθενται ο άνθρωπος - μαθητής με νοητική αναπηρία και το βίωμα
του, καθώς και η πίστη στην εσωτερική του δύναμη και στις ικανότητες του.
Συμπεράσματα
Το διαχρονικό πρόβλημα της κατανόησης της νοητικής αναπηρίας κρίνεται σημαντικό για
60 Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2017 a). Understanding intellectual disability. (σ. 5-8).
61 Anstotz, Chr. (2012). Ιστορική επιτομή. (, σ. 38).
Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011). Ειδική αγωγή. (σ. 77-79).
62 Haegele, J.A. & Hodge, S. (2016). Disability discourse: Overview and critiques of the medical and social
models. Quest, 68(2), σσ. 193-206.
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τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ο οποίος καλείται να κατανοήσει τη φύση
της νοητικής αναπηρίας, τα στάδια μετεξέλιξής της, την αιτιολογία και την ταξινόμησή
της. Για να οργανώσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο,
χρειάζεται να λάβει υπόψη του τη διάγνωση όπως αυτές διατυπώνονται μέχρι πρότινος
από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης καθώς και να έρθει σε
επαφή με τη διεπιστημονική ομάδα, ώστε να εντάξει χρήσιμες πληροφορίες στη σύνταξη
του ατομικού διδακτικού προγράμματος. Το διαχρονικό πρόβλημα της κατανόησης
της νοητικής αναπηρίας κρίνεται σημαντικό για τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης ο οποίος αξιοποιεί το κοινωνικό μοντέλο προκειμένου να διαμορφώσει τη
χωροταξική δομή της σχολικής τάξης και να ορίσει τις διδακτικές προτεραιότητες στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κλείνοντας, θεωρούμε ότι απαιτείται συνεχής έρευνα με
επίκεντρο τον άνθρωπο μαθητή με νοητική αναπηρία και τον τρόπο που διδάσκεται τα
φιλολογικά αντικείμενα, προτείνοντας την μικροομαδική ενταξιακή διδασκαλία με τους
συμμαθητές. Τέλος, η έρευνα για το ανθρωποκεντρικό μοντέλο της νοητικής αναπηρίας
θα πρέπει να διευρυνθεί σε εκκρεμή ζητήματα κατανόησης αναφορικά με την αξιοποίηση
των ικανοτήτων των μαθητών με νοητική αναπηρία και τις λειτουργικές δεξιότητες
προσαρμοστικής συμπεριφοράς εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα των προσαρμογών
και εξατομικεύσεων στη δευτεροβάθμια ενιαία και ενταξιακή εκπαίδευση.
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Παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό διδακτικού προγράμματος μαθησιακών
δυσκολιών : η περίπτωση μαθητή με σύνδρομο Turner.
Δροσινού-Κορέα Μαρία - Πατσέα Αλεξάνδρα

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη μας παρουσιάζουμε θεωρητικά ζητήματα στον σχεδιασμό του
διδακτικού προγράμματος σε μαθητή με σύνδρομο Turner. Οι παρατηρήσεις των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών καταγράφονται με τις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων
(ΛΕΒΔ) σύμφωνα με τo Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής
(ΠΑΠΕΑ). Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει το Στοχευμένο Ατομικό Δομημένο Διδακτικά,
Ενταξιακό Πρόγραμμα Παρέμβασης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ)
ως παιδαγωγικό μεθοδολογικό εργαλείο. Παρατηρεί συστηματικά τη συμπεριφορά
του μαθητή με σύνδρομο Turner στην σχολική αίθουσα και στο προαύλιο, καθώς και
τις αλληλεπιδραστικές σχέσεις του και ορίζει από κοινού με το μαθητή τον διδακτικό
στόχο με έμφαση τα γλωσσικά μαθήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένας σημαντικός
παράγοντας στο σχεδιασμό της διδασκαλίας είναι ο φιλόλογος και οι παρατηρήσεις του
στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα γλωσσικά μαθήματα του μαθητή με σύνδρομο
Turner.
Λέξεις-Κλειδιά: σύνδρομο Turner, μαθησιακές δυσκολίες, ΣΑΔΕΠΕΑΕ
Factors involved in the design of a learning curriculum: the case of a student with a
Turner syndrome.
Abstract
In the present study we present theoretical issues regarding the factors involved a) in
the design of the curriculum and b) a student with learning difficulties diagnosed with
Turner syndrome bibliographically documented. These are recorded with the Basic Skills
Control Lists (LEBD) according to the Greek Curriculum and the Framework Curriculum
for Special Education (FCSE, 1995) for Students with Special Educational Needs. The
teacher applies the Targeted, Individual, Structured, Integrated Program for Students
with Special Educational Needs (TISIPISEN) as a pedagogical methodological tool. He
systematically observes the behavior of the student with Turner syndrome in the classroom
and the courtyard, as well as his interacting relationships, and sets the student’s teaching
target with an emphasis on language courses. The results showed positive data because
the philologist can understand the hidden ability of the student with Turner syndrome
that presents learning difficulties in language courses and lead him to changes in the
interactive relationships in the school and family environment with teachers, and their
peers (Ministry of Education and Research, 2009).
In the present study we present theoretical issues in the design of the teaching
program to a student with Turner syndrome. Observations of special educational needs are
recorded with the Basic Skills Control Lists (LEBD) according to the Greek Curriculum
- 155 Δροσινού-Κορέα, Μ., Πατσέα, Α. (2018), Παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό διδακτικού
προγράμματος μαθησιακών δυσκολιών : η περίπτωση μαθητή με σύνδρομο Turner. Στο: Π. Γεωργογιάννης
(2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και
Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 155-171.
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and the Framework Curriculum for Special Education (FCSE). The philologist - teacher
implements the Targeted, Individual, Structured, Integrated Program for Students with
Special Educational Needs (TISIPISEN) as a pedagogical methodological tool. He
systematically observes the behavior of the student with Turner syndrome in the classroom
and the courtyard, as well as his interacting relationships, and sets the learner with the
emphasis on language courses. The results showed that an important factor in the design
of teaching is the philologist and his observations on the specific learning difficulties in
the language courses of the student with Turner syndrome.
Keywords: Turner syndrome (TS), learning difficulties, TISIPISEN
1.Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ενημέρωση για το σύνδρομο Turner και πως
συσχετίζεται με τις μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικοί επιστήμονες, γονείς και εκπαιδευτικοί
που ασχολούνται με την υποστήριξη ατόμων με σύνδρομο Turner (Turner Syndrome
Support Society1 (TSSS) στην Μεγάλη Βρετανία συνέταξαν ένα βοήθημα- οδηγό για τους
γονείς και για τους δασκάλους των κοριτσιών με το σύνδρομο Turner (TS). Ο οδηγός
βασίστηκε κυρίως σε πολλές κοινές εμπειρίες των γονέων και των εκπαιδευτικών που
αντιμετωπίζουν τα κορίτσια με ΤS κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης. Ο οδηγός
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ατομικές διαφορές μεταξύ των κοριτσιών με σύνδρομο
Turner, το καθένα είναι άτομο με ιδιαίτερες ανάγκες. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει μία
μέθοδος ή προσέγγιση, η οποία θα εγγυάται καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Βέβαια
είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δοθούν γενικές εκπαιδευτικές οδηγίες σχετικά με
τις ανάγκες τους. Όλοι είναι διαφορετικοί2 και, όπως και ο γενικός πληθυσμός, έχουν
διαφορετικές δεξιότητες, ισχυρές δυνατότητες και αδυναμίες, οι οποίες δεν έχουν καμία
σχέση με το σύνδρομο Turner και δεν ακολουθούν πάντοτε ένα γενικό πρότυπο. Αυτό
συμβαίνει επειδή δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ακριβώς παρόμοιες στις φυσικές και
ψυχολογικές ανάγκες τους, αλλά και γιατί δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες στην ειδική
εκπαίδευση για τον τρόπο που αυτές οι ανάγκες αντιμετωπίζονταν σωστά στο παρελθόν,
μέσα και έξω από το σχολείο. Βεβαίως, υπάρχουν χαρακτηριστικές φυσικές ανωμαλίες,
όπως το χαμηλό ανάστημα, η διόγκωση, ο ευρύς θώρακας, η χαμηλή γραμμή τριχοφυΐας, τα
χαμηλά αυτιά και κάποια χαρακτηριστική γεννητική δυσλειτουργία (μη ώριμες ωοθήκες),
η οποία οδηγεί στην αμηνόρροια (απουσία εμμηνορροϊκού κύκλου) και σε στειρότητα.
Ακόμη, τα προβλήματα υγείας είναι επίσης συχνά παρόντα, συμπεριλαμβανομένων των
συγγενών καρδιακών παθήσεων, υποθυρεοειδισμού (μειωμένη έκκριση ορμονών από το
θυρεοειδή), διαβήτη, των προβλημάτων όρασης, ακοής, και πολλών άλλων αυτοάνοσων
ασθενειών. Επακόλουθο αυτών είναι πρωτογενείς ήπιες διανοητικές δυσχέρειες και
μαθησιακές δυσκολίες. Μερικές φορές καθίσταται δύσκολο να αναγνωρίσουμε και να
κατανοήσουμε τα πρότυπα συμπεριφοράς στο σπίτι ή στο σχολείο σε κορίτσια με TS.
1 Turner Syndrome Support Society (Charity Reg. 108057),13 Simpson Court, 11 South Ave Clydebank
Business Park Clydebank G812NR, Tel: 0141 952 8006 Fax: 0141 952 8025 Helpline: 0845 230 7520, Email:
turner.syndrome@tss.org.uk Website: www.tss.org.uk, (Προσπελάστηκε στις 14/11/2018).
2 Χρηστάκης, Κ. (2013). Το μοντέλο των διδακτικών ενοτήτων. Στο Προγράμματα και στρατηγικές διδασκαλίας
για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης (σσ. 133-136). Αθήνα: Διάδραση.
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Βασικός παράγοντας στην διδασκαλία είναι ο φιλόλογος και για το λόγο αυτό
απαιτείται να αναγνωρίζει σε μαθήτριες στην εφηβεία το σύνδρομο Turner, να μπορεί να
παρατηρεί, να καταγράφει και να κατανοεί τις μαθησιακές αντιδράσεις μέσα στη σχολική
τάξη με αυτοπαρατηρήσεις και ετεροπαρατηρήσεις. Ακόμη μελετώντας και άλλους
παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό διδακτικού προγράμματος3 αξιοποιούμε
την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, τον ορισμό των
διδακτικών προτεραιοτήτων και τους ατομικούς παράγοντες στα φιλολογικά μαθήματα.
Οι διαφοροποιήσεις προσαρμόζονται στοχευμένα και κατάλληλα προκειμένου να επιλεγεί
η διδακτική μέθοδος που ταιριάζει στο μαθητή με TS και τον βοηθάει να αντιμετωπίσει
τις δυσκολίες του.
2. Η σχολική ζωή, οι μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπιση τους.
Οι παράγοντες πρόκλησης των μαθησιακών δυσκολιών είναι ποικίλοι, ετερογενείς και
αναφέρονται σε γενετικούς, νευροβιολογικούς, και περιβαλλοντικούς. Εάν προσθέσουμε
σε αυτούς τους συναισθηματικούς και τους γνωσιακούς παράγοντες είναι εμφανής η
δυσκολία. Παρά ταύτα στην ειδική αγωγή φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραδοχή σε ένα
ενιαίο ορισμό καθόλα αποδεκτού για τις μαθησιακές δυσκολίες. Στην σχολική ζωή, οι
μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται ως ενδοατομική ασυμφωνία, ως αποκλεισμός και ως
ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.
Ο εκπαιδευτικός που έχει γνώση των δυσκολιών μάθησης των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να κάνει τις αναγκαίες βελτιώσεις και προσαρμογές στη
διδακτική εργασία που σχεδιάζει. Η συνεργασία με τους γονείς4 είναι επιβεβλημένη
ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των κοινωνικών πτυχών
της ζωής στο σχολείο επειδή τα κορίτσια με TS μπορούν να βρουν την κοινωνική πλευρά
της σχολικής ζωής προκλητική και δύσκολη. Μερικοί από τους πιθανούς λόγους όπως
η αυτοπεποίθηση και το αυτοσυναίσθημα εξετάζονται σε αυτήν την εργασία επειδή
πολλά κορίτσια με ΤS. Αυτά παρουσιάζουν χαμηλή αναγνωστική αυτοεκτίμηση και
είναι ευάλωτα σε εχθρικά σχόλια. Εάν ο φιλόλογος αντιλαμβάνεται ότι η μαθήτρια
του είναι κουρασμένη ή ότι δυσκολεύεται περισσότερο από κάποιον του ίδιου επιπέδου
ικανότητας, καλείται να την αντιμετωπίσει σχεδιάζοντας διδακτικό πρόγραμμα
μαθησιακών δυσκολιών. Αυτό σημαίνει, ότι γνωρίζει τις δυσκολίες που απορρέουν από
το σύνδρομο TS και αποφεύγει να κάνει αξιολογικές σκέψεις του τύπου ‘«είναι τεμπέλης
ή μη συνεργάσιμος». Οι περισσότεροι έφηβοι5 μαθητές τείνουν να ανταποκρίνονται
στις προσδοκίες των καθηγητών τους και των συνομηλίκων τους, και αν αυτοί ακούνε
αρκετά συχνά ότι είναι έξυπνοι, ευγενικοί, ταλαντούχοι τότε ίσως να συμβεί ακριβώς
αυτό χωρίς να αποκλείεται το αντίθετο επίσης. Τα κορίτσια με ΤS, συχνά παρουσιάζουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτό προκύπτει από τις ετεροπαρατηρήσεις ότι αποφεύγουν
να “αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν στα μαθήματα”, αλλά και επειδή δεν είναι πάντα
σε θέση να απομακρύνουν τα άσχημα σχόλια σε βάρος τους. Τα κορίτσια με ΤS τείνουν
να χρειάζονται πολλές διαβεβαιώσεις και αυτό συχνά μπορεί να είναι απογοητευτικό
3 Χρηστάκης, Κ. (2011). Προσαρμογές στο περιβάλλον μάθησης. Στο Η εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες,
Εισαγωγή στην ειδική αγωγή (σ. 215). Αθήνα: Διάδραση.
4
5 Χρηστάκης, Κ. (2012). Το παιδί και ο έφηβος στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρη.
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στις αυτοπαρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, που καταγράφουν τον παιδαγωγικό
προβληματισμό τους, στο διδακτικό πρόγραμμα6. Στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών
που κατανοούν τις μαθησιακές δυσκολίες, που τροποποιούν το πρόγραμμα παρέμβασής
τους και ανταποκρίνονται θετικά στις ανησυχίες τους, παρέχοντας συναισθηματική και
γνωστική διαβεβαίωση, αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας
διδασκαλίας, στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης.
3.Το σύνδρομο Turner
Το σύνδρομο Turner ή “ Γενετική δυσγένεση” έχει ως χαρακτηριστικό τη μονοσωμία
Χ (διαγραφή ενός μέρους ή ολόκληρου χρωμοσώματος Χ) ή την ανωμαλία ενός από
τα δύο χρωμοσώματα Χ και φέρει το όνομα του από τον ενδοκρινολόγο ιατρό Henry
Turner (Χένρυ Τέρνερ), που το περιέγραψε πρώτος το 1938, στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ.
Πρόκειται για μια χρωμοσωμική διαταραχή που πλήττει μόνο τις γυναίκες. Σε μερικές
περιπτώσεις, το ελλείπον χρωμόσωμα είναι παρόν σε μερικά κύτταρα αλλά όχι σε όλα,
φαινόμενο για το οποίο χρησιμοποιείται ο όρος μωσαϊκισμός (mosaicism). Η συχνότητα
εμφάνισης TS είναι περίπου 1: 2000 γεννήσεις γυναικών.
Η επιβεβαίωση της διάγνωσης του TS συμβαίνει με την εξέταση του
καρυότυπου και μία σειρά φυσικών χαρακτηριστικών, όπως λαιμό ιστού, ευρεία θώρακα
και θηλές ευρείας απόστασης, χαμηλή γραμμή τριχών και αυξημένη γωνία μεταφοράς
των αγκώνων. Η διάγνωση μπορεί να γίνει κατά τη γέννηση. Ωστόσο, τα περισσότερα
κορίτσια διαγιγνώσκονται στην πρώιμη παιδική ηλικία όταν η ανάπτυξη αποτυγχάνει ή
αργότερα όταν η απουσία εφηβικής ανάπτυξης και η έλλειψη δευτερογενών σεξουαλικών
χαρακτηριστικών γίνονται εμφανή. Τα κορίτσια με TS μπορεί να έχουν λίγα ή περισσότερα
από τα χαρακτηριστικά, αλλά το κοντό ανάστημα και η στειρότητα είναι σχεδόν πάντα
παρόντα.
Εικόνα 1 Κορίτσι με σύνδρομο Turner

Εντούτοις, διάφορες πτυχές του συνδρόμου θα μπορούσαν ενδεχομένως να
επηρεάσουν τη σχολική ζωή ενός νεαρού κοριτσιού με TS. Έτσι τα κορίτσια με TS είναι
επιρρεπή σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αυτιού και αυτά μπορούν να οδηγήσουν
σε προβλήματα ακοής. Οι ικανότητες συντονισμού μικρού μήκους και λεπτού κινητήρα
μπορεί να είναι ένα πρόβλημα στα μαθήματα παιχνιδιών και μπορεί επίσης να οδηγήσει
σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επειδή έχουν δυσκολία στην ανάγνωση εκφράσεων του
προσώπου αυτό δημιουργεί δυσκολίες με τις φιλίες τους. Τα κορίτσια θεωρείται ότι
6 Χρηστάκης, Κ. (2013). Διδακτικό πρόγραμμα. Στο Προγράμματα και Στρατηγικές Διδασκαλίας:Για Άτομα
Με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Σοβαρές Δυσκολίες Μάθησης (σσ. 127-172). Αθήνα: Διάδραση.
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χρειάζονται σταθερή και συνεχή διαβεβαίωση γι’ αυτό που κάνουν, γεγονός που θεωρείται
παράγοντας που εμπλέκεται στο σχεδιασμό του ατομικού διδακτικού προγράμματος
επειδή είναι δύσκολο να διαχειριστούν περιόδους έντονων σχολικών ρουτινών όπως οι
εξετάσεις. Ακόμη, η ικανότητα λεκτικής κατανόησης δεν οδηγεί πάντα ένα κορίτσι με
TS σε θέση να εκφράσει τον εαυτό του γραπτώς, συμπεριφορά που εκτιμάται από τους
καθηγητές ως ΄΄τεμπελιά΄΄ και έλλειψη ενδιαφέροντος για το μάθημα.
Οι βιολογικοί παράγοντες που συνεισφέρουν στο σύνδρομο Turner δεν είναι
επαρκώς γνωστοί. Η προχωρημένη μητρική ηλικία ίσως να έχει κάποια επίδραση, αλλά
δεν είναι σαφής, είναι επίσης άγνωστο εάν υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση που
προκαλεί την ανωμαλία, αν και οι περισσότεροι ερευνητές και γιατροί που ασχολούνται
με τις γυναίκες με Turner συμφωνούν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα απίθανο. Το σύνδρομο
Turner μπορεί να εντοπιστεί με την αμνιοκέντηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Μερικές φορές το έμβρυο με σύνδρομο Turner εντοπίζεται από τα ανώμαλα
αποτελέσματα υπερήχου. Η αυξητική ορμόνη, είτε μόνη της είτε με μια χαμηλή δόση
ανδρογόνου, πιθανώς να αυξήσει το τελικό ενήλικο ύψος. Η θεραπεία με οιστρογόνα
έχει χρησιμοποιηθεί για να προωθήσει την ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων σεξουαλικών
χαρακτηριστικών. Τα οιστρογόνα είναι επίσης, κρίσιμα για τη διατήρηση της καλής
υγείας των οστών και υγείας των ιστών. Οι σύγχρονες αναπαραγωγικές τεχνολογίες
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουν τις γυναίκες με το σύνδρομο Turner να
μείνουν έγκυες, εάν το επιθυμούν7.
3.1.Θεωρίες μάθησης8 και σύνδρομο Turner
3.1.1.Αποσαφήνιση της συμπεριφοριστικής θεωρίας
Με βάση τη συγκεκριμένη ομάδα θεωριών, οι παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό
διδακτικού προγράμματος μαθησιακών δυσκολιών εξετάζουν την συμπεριφορά. Κύριος
εκπρόσωπος της συμπεριφοριστικής θεωρίας είναι ο Skinner, που υποστήριξε την ενεργό
ή συντελεστική μάθηση με κριτήρια ότι η συμπεριφορά9 δεν αποδίδεται μόνο σε κάποιο
ανεξάρτητο ερέθισμα, αλλά θεωρείται ως αποτέλεσμα εσωτερικών επενεργειών του
οργανισμού. Τα νεαρά κορίτσια με σύνδρομο Turner είναι υπερκινητικά, περισσότερο
νευρικά και ανώριμα, ενώ στην εφηβεία εμφανίζεται τάση για υποδραστηριότητα. Έχουν
λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, τάσεις για απομόνωση, δυσκολία στην προσαρμογή στο
σχολείο και προβλήματα συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με χαμηλή αυτοεκτίμηση.
3.1.2.Αποσαφήνιση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας
Με βάση τη συγκεκριμένη ομάδα θεωριών,

οι παράγοντες που εμπλέκονται στο

7 Brief Synopsis for Turner Syndrome Girls and Women and for their Parents/Caregivers/Families, This
document summarizes the 2017 “Clinical Practice Guidelines for the Care of Girls and Women with Turner
Syndrome [TS]” (http://www.eje-online.org/content/177/3/G1.full.pdf+html), (Προσπελάστηκε στις
14/11/2018).
8 Στασινός Δ. Π. . (2015). Θεωρίες πρόσκτησης του λόγου και της γλώσσας. Στο Ψυχολογία του λόγου και της
γλώσσας: Ανάπτυξη και παθολογία. Δυσλεξία και λογοθεραπεία (σσ. 189-206). Αθήνα: Gutenberg.
9 Χρηστάκης, Κ. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία. Εκτίμηση, πρόληψη, καταγραφή,
Αντιμετώπιση. Αθήνα: Διάδραση.
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σχεδιασμό διδακτικού προγράμματος μαθησιακών δυσκολιών εκτιμούν τις ενδείξεις
που προσλαμβάνει ένα άτομο σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, όπως η φοίτηση
στο σχολείο σε μια δεδομένη γραμμική ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με τον
Bandura, το άτομο μαθαίνει παρατηρώντας τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων και τις
συνέπειες των πράξεων τους. Οι κοινωνικές αντιλήψεις παίζουν πρωτεύοντα ρόλο ως
ενδιάμεση μεταβλητή ανάμεσα στα ερεθίσματα και στις αντιδράσεις, μέσω των οποίων
οι εξωτερικές συγκυρίες επηρεάζουν τόσο τη συνειδητή ζωή όσο και την πραγματική
συμπεριφορά. Σύμφωνα με την κοινωνικογνωστική θεωρία, οι γνωστικοί παράγοντες,
δηλαδή οι διαδικασίες της σκέψης που διαμορφώνουν και καθοδηγούν τα κίνητρα, τα
συναισθήματα και τις πράξεις εξετάζονται στα κορίτσια με TS. Αυτά παρουσιάζουν
κοινωνική ανωριμότητα και έχουν φτωχές και περιορισμένες προσωπικές σχέσεις και
ιδιαίτερα κατά την εφηβεία προτιμούν την κοινωνική απομόνωση επειδή νιώθουν ότι
είναι διαφορετικά από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του και δεν θέλουν να βιώσουν την
κοινωνική απόρριψη από αυτά.
3.1.3.Αποσαφήνιση της ψυχοδυναμικής αλληλεπιδραστικής σχέσης μητέρας παιδιού
με σύνδρομο Turner.
Με βάση τη συγκεκριμένη ομάδα θεωριών, οι παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό
διδακτικού προγράμματος μαθησιακών δυσκολιών εκτιμούν τις ενδοοικογενειακές
αλληλεπιδραστικές σχέσεις και ιδιαίτερα το οικογενειακό περιβάλλον, όπου το παιδί ζει
και μεγαλώνει τα πρώτα χρόνια της ζωής του γεγονός που πιστώνεται στην ψυχοδυναμική
αλληλεπιδραστική σχέση μητέρας παιδιού με σύνδρομο Turner10. Η «φυσική σχέση»
μητέρας-παιδιού εκδηλώνεται αβίαστα κι αυθόρμητα, κάτι που θεωρείται δεδομένο
μιας κι αυτή η σχέση είναι ενστικτώδης. Ο Winnicott (1896-1971)11 ανανέωσε την
ψυχαναλυτική πρακτική και την κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού, περιέγραψε
τη γέννηση του ψυχισμού στο παιδί και την ανάπτυξή του με πρωτότυπες έννοιές, που
αναγνωρίζουν τις οφειλές τους στον Freud και στη Melanie Klein. Σύμφωνα με αυτήν
την ψυχαναλυτική θεώρηση σκέψη, και πέραν κάθε δογματισμού τονίζει ότι χρειάζεται
η μητέρα να προσφέρει στο παιδί αγάπη, φροντίδα και τρυφερότητα για να αναπτυχθεί
σωστά ψυχολογικά και συναισθηματικά. Ιδιαίτερα για το παιδί με σύνδρομο Turner που
έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και απομονώνεται κοινωνικά είναι χρήσιμο η μητέρα να
συζητάει μαζί του, να το ενθαρρύνει και να το προτρέπει να έχει κοινωνικές σχέσεις. Να
του θυμίζει πόσο χρήσιμο είναι να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του και να αποδεχτεί
αυτό που είναι.
3.2.Θεωρίες αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών και σύνδρομο Turner
3.2.1.Θεωρίες για την αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
Οι στρατηγικές διδασκαλίας προάγουν την ένταξη όλων των μαθητών με κατάλληλα και
10 l’Association AGAT, Association des Groupes Amitiι Turner, http://www.agat-turner.org/ (Προσπελάστηκε
στις 14/11/2018).
11 Winnicott D. W. (2003). Διαδικασίες ωρίμανσης και διευκολυντικό περιβάλλον. Μελέτες για τη θεωρία της
συναισθηματικής ανάπτυξης. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα.
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στοχευμένα προγράμματα στο ειδικό σχολείο ή στο σχολείο της γειτονιάς. Οι ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στα κορίτσια με σύνδρομο Turner αξιολογούνται στη βάση των
κοινωνικών δεξιοτήτων, της κοινωνικής ένταξης στις περιοχές της συναισθηματικής
μαθησιακής ετοιμότητας, της γραπτής λεκτικοποίησης των συναισθημάτων, την ανάπτυξη
φιλικών σχέσεων και την συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα.
3.2.2. Θεωρίες για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών
Οι παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό διδακτικού προγράμματος μαθησιακών
δυσκολιών αξιολογούν τις μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές
θεωρίες, ιδιαίτερα αυτή της οικοσυστημικής, που αναφέρεται στις γνωστικές λειτουργίες,
τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά που επηρεάζονται από τους κοινωνικούς θεσμούς,
τους δεσμούς με άτομα στην οικογένεια και την ζωή στην κοινότητα. Τα κορίτσια με
σύνδρομο Turner παρουσιάζουν ήπιες μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες αξιολογούνται
συστημικά και αντιμετωπίζονται στα σχολεία της γειτονίας.
3.2.3.Κριτική θεωριών για τη σχέση της ειδικής αγωγής και του συνδρόμου Turner
Τα παιδιά με σύνδρομο Turner παρουσιάζουν διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών,
όπως: διαταραχές προσανατολισμού στον χώρο (π.χ. οδήγηση), δυσκολία στο σχέδιο
(αντιγραφή, κατασκευή ή στροφή τρισδιάστατου σχεδίου), διαταραχές στην πρόσφατη
ή μακρόχρονη μνήμη, στην οπτική μνήμη και στα μαθηματικά. Αυτές οι μαθησιακές
δυσκολίες λαμβάνονται υπόψη στην εκπαίδευση (βοήθεια και υποστήριξη στο σχολείο
και εκτιμώνται θετικά στους παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό διδακτικού
προγράμματος.
Η ειδική παιδαγωγική αντιμετώπιση των ατόμων με σύνδρομο Τurner απαιτεί
τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για
την υποστήριξη των λεκτικών και των οπτικοχωρικών δεξιοτήτων. Στο σημείο αυτό
θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν αρκεί η ενθάρρυνση για κοινωνική αλληλεπίδραση και
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων αλλά απαιτείται στοχευμένη ατομική δομημένη
διδακτικά ενταξιακή παρέμβαση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) στο
σχολείο.
4. Σκοπιμότητα
Η εργασία σκοπεύει να αναδείξει τους παράγοντες που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε μαθητή με σύνδρομο Turner. Η κεντρική υπόθεση
της έρευνας είναι ότι ο φιλόλογος μπορεί να κατανοήσει τους παράγοντες αυτούς
όταν σχεδιάζει το ατομικό διδακτικό πρόγραμμα σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες
διαγνωσμένου με σύνδρομο Turner. Στην μελέτη μας επιχειρείται να εξεταστεί εάν
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί σταθμοί αναφοράς αλληλεπιδραστικών σχέσεων στο
περιβάλλον του συγκεκριμένου μαθητή σε συνδυασμό με την διάγνωση ότι είναι φορέας
συνδρόμου Turner. Ακόμη, εξετάσαμε αν ο φιλόλογος είναι σε θέση να καταγράψει
τους παράγοντες με τις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ) σύμφωνα με
την συστηματικής μέσω της συμμετοχικής εμπειρικής παρατήρησης και να αναδείξει
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ορισμένες προτεραιότητες στο σχέδιο του ατομικού διδακτικού προγράμματος σε
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι τα κορίτσια με TS.
5. Μεθοδολογία
Η έρευνα μας είναι εμπειρική και βιβλιογραφική. Αντλεί δεδομένα από το πεδίο της
ειδικής αγωγής με Στοχευμένα Ατομικά Δομημένα Διδακτικά Ενταξιακά Προγράμματα
Παρεμβάσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ)12. Πιο συγκεκριμένα,
η μελέτη περίπτωσης13 συμπεριλαμβάνεται στις μεθόδους έρευνας στην ειδική αγωγή
παρά τους περιορισμούς ως προς την γενίκευση που διατυπώνονται από τις θεωρητικές
στατιστικές προσεγγίσεις. Τα τελευταία χρόνια κατακτά μεγαλύτερη έκταση στις έρευνες
δράσης στα σχολεία και αξιοποιείται στην θεμελιώδη θεωρητική ανάλυση των ποιοτικών
δεδομένων. Στην εργασία μας αξιοποιείται στις διαφοροποιημένες παιδαγωγικές
μεθοδολογίες και ορίζεται στην πρώτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ ως μέρος μιας συνεχούς
παιδαγωγικής έρευνας όπου παράλληλα με τη μαθησιακή διαδικασία συγκεντρώνονται
πληροφορίες, στοιχεία και γνώσεις μέσω της ετεροπαρατήρησης14.
Η έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και αναφέρεται σε ένα κορίτσι με σύνδρομο
Turner, ηλικίας δώδεκα ετών που πηγαίνει στη ΣΤ΄ Δημοτικού σε κανονικό σχολείο, ενώ
εξωτερικά μοιάζει με μαθήτρια οκτώ ετών. Όσον αφορά το ατομικό ιστορικό η μαθήτρια
είναι διαγνωσμένη με σύνδρομο Turner από συγκεκριμένο νοσοκομείο παίδων από την
ηλικία των δύο ετών. Της χορηγείται αυξητική ορμόνη από την ηλικία που διαγνώσθηκε
με σύνδρομο Turner. Το κορίτσι, έχει οίδημα στα πόδια, μια ελαφρά βαρηκοϊα και
υποθυρεοειδισμό για τον οποίο της χορηγείται φαρμακευτική αγωγή.
Όσον αφορά το οικογενειακό ιστορικό, οι γονείς της, την υποστηρίζουν και
την ενισχύουν συνεχώς και προσφέρουν σ΄ αυτή αγάπη, τρυφερότητα. Δεν αμελούν τις
καθορισμένες ιατρικές της επισκέψεις της ενώ την βοηθούν στα μαθήματα, κυρίως στα
μαθηματικά. Την αντιμετωπίζουν ως ένα κανονικό παιδί που δεν υστερεί σε τίποτα από
τα υπόλοιπα παιδιά και της θυμίζουν συχνά πόσο σημαντικό είναι να αγαπά τον εαυτό
της με την ιδιαιτερότητα που έχει και να αποδέχεται αυτό που είναι.
Από μαθησιακής πλευράς, στο σχολικό ιστορικό η μαθήτρια παρουσιάζει
εκφραστικά και συντακτικά λάθη στον γραπτό λόγο ενώ ο προφορικός της λόγος
κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Έχει δυσκολίες στην αντίληψη, στα μαθηματικά
και στη συγκέντρωση προσοχής. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και διακατέχεται από
ευαισθησία και ανασφάλεια. Πληγώνεται από τα πειράγματα των συμμαθητών της αλλά
όχι σε υπερβολικό βαθμό. Προσπαθεί να δημιουργεί φίλες στις οποίες, όταν αποκτήσει,
δίνει αγάπη και είναι πρόθυμη να κάνει το καλύτερο για να μην τις χάσει.

12 Δροσινού, Κορέα Μ. (2017). Στοχευμένα Ατομικά Δομημένα Διδακτικά Ενταξιακά Προγράμματα
Παρεμβάσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ). Στο Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η ‘‘δια’’
της ειδικής αγωγής πρόταση εκπαίδευσης των παιδιών και νέων με ιδιαιτερότητες (σσ. 307-338). Πάτρα:
Opportuna.
13 Αβραμίδης, Η., Καλύβα, Ε. (2006). Μέθοδοι Έρευνας στην Ειδική Αγωγή, Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα:
Παπαζήση.
14 Αβραμίδης, Η. - Καλύβα, Ε. (2006). Παρατηρήσεις. Στο Μέθοδοι Έρευνας στην Ειδική Αγωγή, Θεωρία και
Εφαρμογές (σ. 250).
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5.1. Οι διαφοροποιημένες παιδαγωγικές μεθοδολογίες και εφαρμογές.
Οι διαφοροποιημένες παιδαγωγικές μεθοδολογίες και εφαρμογές αναπτύσσονται
στο σύγχρονο σχολείο, το οποίο οφείλει να λειτουργεί για το σύνολο του μαθητικού
πληθυσμού και να παρέχει γνώσεις και εφόδια ζωής. Η διδασκαλία πρέπει να είναι
προσαρμοσμένη και διαφοροποιημένη. Οι διαφοροποιημένες παιδαγωγικές μεθοδολογίες
και εφαρμογές ορίζονται ως εξωτερικές και εσωτερικές. Η εξωτερική διαφοροποίηση
αναφέρεται στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και αφορά τύπους σχολείων,
βαθμίδες και τάξεις. Τα κριτήρια της εξωτερικής διαφοροποίησης λαμβάνουν υπόψη
τις ανθρωπογενετικές προϋποθέσεις. Αντίθετα, η εσωτερική διαφοροποίηση αφορά
την οργάνωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη
συγκεκριμένη επίδοση του μαθητή σε μια ενότητα κάποιου μαθήματος, τις δεξιότητες
και τις ικανότητες του.
Οι διαφοροποιημένες παιδαγωγικές μεθοδολογίες και εφαρμογές αναφέρονται
στο περιεχόμενο, δηλαδή στο τι πρέπει να μάθει η μαθήτρια Turner ή με ποιό τρόπο
θα έχει πρόσβαση στην πληροφορία και στη διαδικασία. Επιπλέον, αναφέρονται σε
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει η μαθήτρια για να κατανοήσει ή να κατακτήσει
διάφορα γνωστικά αντικείμενα με ασκήσεις που περιλαμβάνουν εργασίες διαβαθμισμένης
δυ σκολίας και απαιτούν από τον μαθητή να επαναλάβει, να εφαρμόσει και να επεκτείνει
αυτό που έχει μάθει σε μια ενότητα και στο μαθησιακό περιβάλλον.
5.2. Εργαλεία μελέτης
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας είναι
η συνέντευξη των γονέων και η αυτοβιογραφική μνημονική ανάκληση της μαθήτριας ως
φορέα TS. Των παραπάνω προηγήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και μελέτη της σχετικής
διάγνωσης από το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Το βασικό παιδαγωγικό εργαλείο για τον
εντοπισμό των παραγόντων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό διδακτικού προγράμματος
για την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών ήταν το στοχευμένο ατομικό, δομημένο,
ενταξιακό πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ),
που αναπτύσσεται, υλοποιείται σε πέντε φάσεις. Η Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση15
(ΑΠΑ) αποτελεί τη δεύτερη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ και αξιοποιείται για να αντλήσουμε
πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που αφορούν το γνωστικό επίπεδο του μαθητή
με σύνδρομο Turner, ως αποκλίσεις από την γραμμή βάσης που ορίζεται από την τάξη
και το εξάμηνο τυπικής υποχρεωτικής φοίτησης. Η παρατηρούμενη συμπεριφορά
κωδικοποιείται με τη χρήση μιας κλείδας παρατήρησης, τις λεγόμενες Λίστες Ελέγχου
Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ). Αυτές περιλαμβάνουν τις βασικές δεξιότητες που
αναμένεται να έχει ένα παιδί σχολικής ηλικίας όπως αυτές αναφέρονται στο βιβλίο
εκπαιδευτικού16 ΕΑΕ με Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Οι λίστες μας
15 Δροσινού, Κορέα Μ. (2017). ‘Ατυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση (ΑΠΑ) επιπέδων Μαθησιακής Ετοιμότητας.
Στο Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η ‘‘δια’’ της ειδικής αγωγής πρόταση εκπαίδευσης των παιδιών και νέων με
ιδιαιτερότητες (σσ. 398-403). Πάτρα: Opportuna.
16 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2009). Δραστηριότητες
Μαθησιακής Ετοιμότητας -Προφορικός λόγος(1) – Ψυχοκινητικότητα(2),- Νοητικές ικανότητες(3) –
Συναισθηματική οργάνωση(4)Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (Ε’ εκδ.). (Μ.
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βοηθούν να εντοπίσουμε τις αποκλίσεις που παρουσιάζει η μαθήτρια σε σχέση με την
αναμενόμενη ανάπτυξη των ικανοτήτων της. Η ΑΠΑ μελετά παράγοντες ως προς τα
επίπεδα της Μαθησιακής Ετοιμότητας που έχει αναπτύξει η μαθήτρια με σύνδρομο
Turner, ως προς τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους
των υπόλοιπων ενοτήτων του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής
(ΠΑΠΕΑ). Ακόμη μελετά παράγοντες αναφορικά με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες
και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει στις επιδόσεις των γλωσσικών μαθημάτων σύμφωνα με το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) της τάξης φοίτησης.
5.3.Ερευνητικοί περιορισμοί
Οι περιορισμοί της μελέτης εντοπίστηκαν στην αδυναμία καταγραφής διεπιστημονικών
στοιχείων. Επειδή οι παρατηρήσεις προέρχονται από το ίδιο το άτομο φορέα με σύνδρομο
Turner, τους γονείς, τις ιατρικές εξετάσεις από την φαρμακευτική αγωγή που δόθηκε από
το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και από τις ηλεκτρονικές πηγές.
6.Αποτελέσματα
Στα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί συμπεριλαμβανομένων των φιλολόγων,
αγνοούν την ύπαρξη των εφήβων κοριτσιών με σύνδρομο Turner με βάση τις μαρτυρίες
από τις συνεντεύξεις με τους γονείς. Βεβαίως δεν είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους
παράγοντες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό ατομικού διδακτικού προγράμματος
μαθησιακών δυσκολιών σε ορισμένη περίπτωση μαθητή με σύνδρομο Turner από την
Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση (ΑΠΑ) επειδή δεν έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση του
παιδαγωγικού εργαλείο ΣΑΔΕΠΕΑΕ.
6.1.Ο φιλόλογος μπορεί να κατανοήσει ‘’μερικώς ή ελάχιστα’’ τους παράγοντες που
επιδρούν στη μαθησιακή πορεία μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες διαγνωσμένου με
σύνδρομο Turner, όταν σχεδιάζει το ατομικό διδακτικό πρόγραμμα.
Οι προαναφερόμενοι παράγοντες εντοπίστηκαν μέσω των κοινωνικών σταθμών αναφοράς
των αλληλεπιδραστικών σχέσεων στο οικογενειακό, ιατρικό και σχολικό περιβάλλον και
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πλαίσιο Αναλυτικού
Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ).
Ο φιλόλογος μπορεί να κατανοήσει ‘’μερικώς ή ελάχιστα’’ τους παράγοντες που
εμπλέκονται με το ατομικό διδακτικό πρόγραμμα σε μαθητή με σύνδρομο Turner, επειδή
οι παράγοντες δεν ανιχνεύονται από την αρχή της διδακτικής παρέμβασης ως ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες παρά την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής που συνοδεύει το
σύνδρομο Turner (πίνακας, 1). Έτσι η διδακτική προτεραιότητα αντανακλά κυρίως
ελλείμματα σε βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών
παραβλέποντας τις κοινωνικές και δημιουργικές δεξιότητες αλλά και τις δεξιότητες
προεπαγγελματικής μαθησιακής ετοιμότητας. Η μαθησιακή ετοιμότητα17 φάνηκε
Δροσινού, Επιμ.) Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.
17 Δροσινού, Μ. (2009 ). Ετοιμότητα: Η έννοια και η σημασία της (εισαγωγή). Στο Μ. Μ. Δροσινού,
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ότι αποτελεί βασικό δομικό παράγοντα στο σχέδιο της διδακτικής παρέμβασης και
ανιχνεύεται στο φάσμα των παρατηρήσεων των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε
μαθητή με σύνδρομο Turner με την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση.
Πίνακας 1. Παράγοντες εντοπισμού ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο σύνδρομο
Turner

Ειδικότερα, η μαθησιακή ετοιμότητα για τον προφορικό λόγο καταγράφηκε με
τη λίστα ελέγχου βασικών δεξιοτήτων. Αυτή έδειξε ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με
την ακρόαση ήταν περιορισμένες λόγω της μειωμένης ικανότητας ακοής18 και επηρεάζει
το μαθητή με σύνδρομο Turner προκειμένου να ακροάται, να αναγνωρίζει, να μιμείται
και να παράγει ήχους ή να εκτελεί εντολές. Η συμμετοχή στον διάλογο ελέγχεται με
την επίτευξη στην ικανότητά να ονομάζει πρόσωπα και αντικείμενα, να αναγνωρίζει
συλλαβές, να αφηγείται τα νέα της ημέρας και να απευθύνει το λόγο στους συμμαθητές
του. Μέσα από τον λόγο, η μαθήτρια με σύνδρομο Turner αναπτύσσει περιορισμένα
διαπροσωπικές σχέσεις, εκφράζει ‘’ελάχιστα’’ συναισθήματα, συνεργάζεται με συνεχείς
συναισθηματικές διαβεβαιώσεις από τους άλλους τηρώντας τους κανόνες και εντάσσεται
ομαλά στην ομάδα των συνομηλίκων, της οικογένειας, του σχολείου και της ευρύτερης
κοινωνίας. Τέλος, η έκφραση με σαφήνεια και ακρίβεια ελέγχεται με δυσκολίες στην
ικανότητα να συντάσσει (γραπτά) τα νοήματα με λέξεις και προτάσεις, να κάνει
ερωτήσεις, να χρησιμοποιεί σωστά τα ρήματα και τα επίθετα σε διηγήσεις.
Ο παράγοντας μαθησιακής ετοιμότητας της ψυχοκινητικότητας αξιολογήθηκε
με την αδρή και λεπτή κινητικότητα του μαθητή με σύνδρομο Turner. Παρατηρήθηκαν
Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Προφορικός Λόγος, Ψυχοκινητικότητα, Νοητικές Ικανότητες,
Συναισθηματική Οργάνωση. Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (σσ. 13-27). Αθήνα:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ.
18 Δροσινού, Μ., Γρηγοροπούλου Ελ. και Μινέτου Ευγ. (2015). Σχέδιο ειδικής διδακτικής παρέμβασης
και υλοποίηση διαφοροποιημένης διδακτικής εργασίας (3η, 4η φάση) ΣΑΔΕΠΕΑΕ: έντυπο διδακτικής
αλληλεπίδρασης σε κοχλιεμφυτευμένο μαθητή.}. Στο Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ως η κατ’ εξοχήν περιοχή
δοκιμασίας και ανάδειξης των ηθικών και κοινωνικών αξιών: 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της
Π.Α.Λ.Ο (2014) (σσ. 167-177).
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ικανοποιητικές δεξιότητές στην αυτοεξυπηρέτηση, τη φροντίδα της ατομικής
καθαριότητας, τον καθαρισμό των αντικειμένων που χρησιμοποιεί, την εκτέλεση λεπτών
κινήσεων. Ο προσανατολισμός της στο χώρο παρουσιάζει δυσκολίες στον οπτικοκινητικό
συντονισμό ματιού-χεριού και στην εκτέλεση μουσικοχορευτικών19 κινήσεων. Επίσης,
διαπιστώθηκαν ελλείμματα ως προς την αντίληψη του ρυθμού και την ακριβή εκτέλεση
ρυθμικών κινήσεων. Οι παρατηρήσεις, οι αξιολογήσεις αναφορικά με την κατανόηση
των χρονικών εννοιών έδειξαν χρονικές ασυνέχειες σε διηγήσεις που παρήχθησαν μετά
από διαρκείς και συνεχείς διαβεβαιώσεις.
Οι νοητικές ικανότητες ελέγχθηκαν με τη λίστα ελέγχου βασικών δεξιοτήτων.
Σε αυτές η εν λόγω μαθήτρια έχει επαρκείς δεξιότητες στην οπτική μνήμη, μειωμένη
ακουστική και λειτουργική μνήμη ή μνήμη εργασίας (εξετάζοντας την επίτευξη σχετικά
με την κατανόηση εννοιών ψηλός-κοντός, μεγάλος-μικρός, βαρύ-ελαφρύ. Η μελέτη
της προσήλωσης έδειξε υψηλά επίπεδα στη διατήρηση της προσοχής για ορισμένο
χρόνο, ενώ οι ικανότητες για λογικομαθηματική σκέψη ήταν περιορισμένες, όπως και οι
συλλογισμοί με λογικούς πίνακες20.
Τέλος, σχετικά με τη συναισθηματική οργάνωση21 παρατηρήθηκαν με τη λίστα
ελέγχου βασικών δεξιοτήτων περιορισμένες δεξιότητες στο να γνωρίζει, να αποδέχεται
και να αντιμετωπίζει το πρόβλημά του, να αναγνωρίζει την αποτυχία και να χαίρεται την
επιτυχία της. Επίσης, το ενδιαφέρον για μάθηση ελέγχθηκε με δεξιότητες που παρουσίαζε
η μαθήτρια αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον και τις διατυπώσεις λογικών ερωτήσεων
όταν είχε απορίες. Τέλος, η επίτευξη σε δεξιότητες συνεργασίας με άλλους αναδείχθηκε
με περιορισμούς, όταν η μαθήτρια εκτίθονταν σε θετικές αλληλεπιδράσεις με πρόσωπα
της οικογένειας, του σχολείου, ή εκτός σχολείου, αναπτύσσοντας και διατηρώντας φιλικές
σχέσεις20 σε κοινοτικούς σταθμούς όπως το γυμναστήριο όπου συμμετείχε σε ασκήσεις
εκγύμνασης και χαλάρωσης.
6.2.Ο φιλόλογος μπορεί να καταγράψει τους παράγοντες με τις Λίστες Ελέγχου
Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ) όταν έχει εκπαιδευτεί στο παιδαγωγικό εργαλείο
ΣΑΔΕΠΕΑΕ.
Με βάση τα ευρήματα της συμμετοχικής παρατήρησης και την άτυπη παιδαγωγική
αξιολόγηση ο φιλόλογος μπορεί να μπορεί να καταγράψει τους παράγοντες με τις Λίστες
Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ) όταν έχει εκπαιδευτεί στο παιδαγωγικό εργαλείο
ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Με αυτό εντοπίστηκαν, διαπιστώθηκαν στη μαθήτρια ορισμένες διδακτικές
προτεραιότητες στο σχέδιο του ατομικού διδακτικού προγράμματος στο μαθητή με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες όπως στην αναγνωστική λειτουργία και κατανόηση του κειμένου22.
19 Φραγκούλη, Α. (2014). Τεχνικές συναισθηματικής Οργάνωσης και έκφρασης στο σχολείο μέσω της
Μουσικής. Μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις στο ειδικό σχολείο και αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης.
Αθήνα: Διάδραση.
20 Δροσινού, Μ. και Χατζηγεωργίου, Α. (2007). Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής, υπερκινητικότητα και
παρορμητικότητα σε μαθητές των δύο πρώτων τάξεων. Η επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση και πρόοδο.
Σύγχρονη Εκπαίδευση(150), σσ. 105-120.
21 Χρηστάκης, Κ. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία. Εκτίμηση, πρόληψη, καταγραφή,
Αντιμετώπιση.
22 Χρηστάκης, Κ. (2000). Ιδιαίτερες δυσκολίες και Ανάγκες στην Ανάγνωση και την Κατανόηση Κειμένου.
Στο Ιδιαίτερες δυσκολίες και Ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο (σσ. 175-266). Αθήνα: Ατραπός.
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Και αυτό, επειδή σύμφωνα με το Πειραματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες, η μαθήτρια βρέθηκε στις αντιληπτικές δεξιότητες να υστερεί
σε μέτριο βαθμό στην ακουστική αντίληψη ενώ στις μνημονικές23 δεξιότητες ξεχνούσε
κυρίως νοηματικές ακολουθίες από την πρώτη παιδική της ηλικία μέχρι και 6 ετών.
Στον πίνακα, (2) φαίνεται ότι ο χωροχρονικός προσανατολισμός, η γραφοκινητικότητα,
η κατάκτηση του γραπτού λόγου καθώς και οι αναγνωστικές δεξιότητες είναι σε
φυσιολογικά επίπεδα. Όσον αφορά τις δεξιότητες στα μαθηματικά δυσκολεύεται αρκετά
και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική βοήθεια για να ανταπεξέλθει. Τέλος, στον τομέα της
συμπεριφοράς παρουσιάζει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ευαισθησία και συναισθηματική
ανωριμότητα.
Το κορίτσι με ΤS κατανοεί το νόημα από κείμενο που ακούει, απαντά σε
ερωτήσεις και το αναδιηγείται επαρκώς. Αυτοεξυπηρετείται όπως τα φυσιολογικά
παιδιά. Δυσκολεύεται να συνάψει κοινωνικές σχέσεις και ορισμένες φορές δυσκολεύεται
να προσαρμοστεί όταν αλλάζει η ρουτίνα. Προτιμά να παραμένει ήρεμη στη ρουτίνα της
ημέρας ή περιμένει, χρειάζεται, επιζητά να δίνονται ακριβείς εξηγήσεις για τους λόγους
που προκαλούν την αλλαγή. Επίσης, αντιμετωπίζει δυσκολία στη λεκτική έκφραση χωρίς
αυτό να συνεπάγεται νοητική υστέρηση και δεν τα καταφέρνει τόσο καλά σε θέματα που
απαιτούν συνδυασμό θεωρίας και πράξης.
Πίνακας 2 Παράγοντες εντοπισμού ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο σύνδρομο
Turner

7.Συμπεράσματα- Προτάσεις
Το σύνδρομο Turner είναι η συχνότερη χρωμοσωμική ανωμαλία στα κορίτσια και τα
κυριότερα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών εντοπίζονται κυρίως σε σχέση με το
μή λεκτικό και οπτικοχωρικό τομέα της νοημοσύνης και τα μαθηματικά. Συνοψίζοντας
ορισμένα τελικά γενικά σημεία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το πιο σημαντικό απ
‘όλα είναι τα παιδιά με ΤS να έχουν θετική εικόνα του εαυτού και θετική άποψη για το
τι μπορούν να κάνουν. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί ξανά και ξανά, καθώς τα κορίτσια
με TS χρειάζονται πολλή σιγουριά και δεν είναι πάντα έτοιμα να «ακούσουν» και να
λάβουν συγχαρητήρια. Πρόκειται για μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φροντίδα των
23 Πόρποδας, Κ. (2002). Η Μνήμη. Στο Η Ανάγνωση: γνωστική ανάλυση , ψυχολογικοί παράγοντες, επίδραση
της γλώσσας, μάθηση και διδασκαλία, εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρμογές (σσ. 183-199). Αθήνα:
Ιδιωτική.
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εκπαιδευτικών και στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν το πρόβλημα.
Βεβαίως είναι χρήσιμο ο μαθητής να αξιολογηθεί από έναν παιδοψυχολόγο, για
να εντοπιστούν τα προβλήματα. Μια ατομική αξιολόγηση είναι ο μόνος τρόπος για να
γνωρίζουν οι καθηγητές ένα κορίτσι με TS, καθώς και τι να περιμένουν απ’ αυτό. Προς
το παρόν, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τόσο ο μαθητής όσο και οι γονείς του να
έχουν μια γενική αντίληψη των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Σημειώνεται
με επίφαση ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο δάσκαλο του σχολείου ή της τάξης μπορεί να
οδηγήσει σε αλλαγή στις σχολικές επιδόσεις επειδή δεν αισθάνεται πλέον ασφαλής και
άνετος. Μια σύντομη παρατήρηση είναι αυτή που αναφέρει ότι οι άνθρωποι γύρω από
το κορίτσι με TS έχουν καθοριστικό και κρίσιμο ρόλο. Έτσι, όταν στους παράγοντες
σχεδιασμού της διδακτικής παρέμβασης υποπέσει στην αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι
το παιδί έχει υποτιμηθεί εσφαλμένα, η παρέμβαση πρέπει να περιλαμβάνει συζήτηση
με το μαθητή που θα τον βοηθήσει να κατανοήσει έννοιες όπως άδικο ή λανθασμένο
και ενημέρωσή του για αυτές τις παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις. Το ίδιο ισχύει για τις
«θετικές» και τις «αρνητικές» παρανοήσεις. Μπορεί να είναι πολύ εύκολο για την
διδασκαλία το κορίτσι να παραμείνει “μικρό” αλλά αυτό δεν το βοηθά να μεγαλώσει
και να ωριμάσει. Στα κορίτσια παρατηρείται μια καλή σχολική ζωή24, από τα πρώτα
χρόνια της ανεξαρτησίας στο νηπιαγωγείο μέχρι την εφηβική ηλικία. Σημειώνεται ότι οι
γυναίκες με ΤS δεν είναι τόσο επιθετικές ακόμη και αν τους φερθούν οι άλλοι σκληρά.
Ο εκφοβισμός είναι ένα πραγματικό ζήτημα για ορισμένα κορίτσια με ΤS και μπορεί να
χρειαστούν κάποια βοήθεια, επίσης μπορεί να έχουν σημαντικές και συνεχείς ανάγκες,
απαιτώντας βοήθεια από την τοπική εκπαιδευτική αρχή ή άλλους εξωτερικούς φορείς.
Όλα τα κορίτσια με ΤS δεν χρειάζονται ιατροπαιδαγωγική γνωμάτευση για τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και τις μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, ορισμένα κορίτσια με
TS δεν έχουν επαρκή βραχυπρόθεσμη μνήμη και συγκέντρωση και είναι σημαντικό να
έχουν πιστοποιήσει αυτές τις δυσκολίες επειδή είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζει σε
ενήλικη ζωή παρά το γεγονός ότι είναι πολύ καλές στην εύρεση τρόπων αντιμετώπισης,
αν επιτρέπεται η ελευθερία να δοκιμάσουν διαφορετικές στρατηγικές.
Καταλήγοντας γίνεται κατανοητό ότι τα κορίτσια με TS αποτελούν μια
ευαίσθητη ομάδα μαθητών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις για το
σύνδρομο Turner και να είναι πλήρως συνειδητοποιημένος και ευαισθητοποιημένος
ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον μαθητή όσο το δυνατόν καλύτερα. Για το λόγο αυτό
προτείνουμε τη διεξαγωγή ερευνών επικεντρωμένων στην αντιμετώπιση των ειδικών
μαθησιακών δυσκολιών των μαθητριών με TS, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική
κοινότητα για τις ιδιαιτερότητες του μικρού αλλά υπαρκτού αυτού μαθητικού πληθυσμού.
Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία ισχύει ιδιαίτερα για τα κορίτσια με TS. Μπορεί να
αποφευχθεί αν τα παιδιά ενημερώνονται αρκετά συχνά σε ένα συγκεκριμένο θέμα που
αφορά τόσο την σχολική εργασία όσο και την κοινωνική συμπεριφορά.
Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς της παρούσας μελέτης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους γονείς της
24 Turner Syndrome Society of the USA https://www.turnersyndrome.org/, (Προσπελάστηκε στις
14/11/2018).
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μαθήτριας με σύνδρομο Turner για τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν για ερευνητικό
σκοπό.
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Δυσλεξία Και Μαθηματικά
Μαλλιάκας Στράτος - Noelia Jiménez-Fanjul - Verónica Marín-Díaz
1. Εισαγωγή
H δυσλεξία αποτελεί ένα υπαρκτό ειδικό μαθησιακό πρόβλημα μέσα στο σύγχρονο
σχολείο που διακρίνεται για τον ετερογενή και σύνθετο χαρακτήρα του (Στασινός,
2009)1. Η δυσλεξία είναι μια σύνθετη έννοια που έχει διάφορες μορφές και εκδηλώνεται
με ποικίλους τρόπους. Τα συμπτώματά της είναι πολλά και σχετίζονται με γνωστικές,
αντιληπτικές, κινητικές ικανότητες, καθώς και με τη νευρολογική κατάσταση του ατόμου.
Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν όλα τα συμπτώματα σε ένα άτομο, αλλά
πρέπει να συνδυάζει κάποια από αυτά για να κριθεί ως δυσλεξικό (Πόρποδας, 1997)2.
Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Βρετανική Ψυχολογική εταιρεία το 1999, η
δυσλεξία γίνεται φανερή όταν η ακριβής και ευχερής ανάγνωση ή και ορθογραφία λέξεων
πραγματοποιείται με ατέλεια ή με μεγάλη δυσκολία. Εντοπίζεται στην εκμάθηση των
βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης σε επίπεδο λέξεων και συνεπάγεται πως το πρόβλημα
είναι σοβαρό και επίμονο ανεξάρτητα από τις παρεχόμενες μαθησιακές ευκαιρίες
(Στασινός, 2009)1. Είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που απαντάται συχνότερα
από τις άλλες, αφού εμφανίζεται στο 5% έως 17,5% των παιδιών σχολικής ηλικίας
(Wilmshurst, 2011)3.
1. Δυσλεξία
1.1 Γενικές Επισημάνσεις Για Τη Διάγνωση Και Την Αξιολόγηση Της Δυσλεξίας
Η διάγνωση και αξιολόγηση της δυσλεξίας δε σημαίνει απλά επιλογή και χορήγηση
ορισμένων ψυχομετρικών τεστ ή κλιμάκων για να διαπιστωθεί η ύπαρξή της ή μη σε
ορισμένα άτομα και ιδιαίτερα σε παιδιά καθώς και να σκιαγραφηθούν παράλληλα οι
ειδικές δυσκολίες τους στη χρήση και κατανόηση του γραπτού λόγου. Πρόκειται, στην
ουσία, για ένα εγχείρημα που έχει τη μορφή μιας δυναμικής διαδικασίας και όχι μιας απλής
περιγραφής της υφιστάμενης σχέσης του παιδιού με το γραπτό λόγο. Περιλαμβάνει ένα
σύνολο στρατηγικών που απευθύνονται τόσο στο παιδί με δυσλεξία αυτό καθαυτό με την
ιδιότητα του «learner» όσο και στα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη που είναι το σχολείο του, η
οικογένειά του και ο κοινωνικός του περίγυρος. Το σύνολο αυτών των μερών συνιστά τη
μαθησιακή του κατάσταση (learning situation), συστηματική ή μη. Οι επιμέρους στόχοι
μιας τέτοιας διαδικασίας, σ’ ευρύτερη κλίμακα, είναι (ή πρέπει να είναι) οι ακόλουθοι:
1. Η περιγραφή και ερμηνεία του συνολικού προφίλ του παιδιού σ’ επίπεδο όχι μόνο
των (συγκεκριμένων) ελλειμμάτων αλλά και των δυνατοτήτων του (strengths) σε
1 Στασινός Δ. (2009). Ψυχολογία του λόγου και της γλώσσας. Ανάπτυξη και παθολογία. Δυσλεξία και
λογοθεραπεία. Αθήνα: Gutenberg
2 Πόρποδας, Κ. (1997). Δυσλεξία - Η ειδική διαταραχή στη μάθηση του γραπτού λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις
Μορφωτική.
3 Wilmshurst, L. (2011). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – Μια αναπτυξιακή προσέγγιση (επιμ. Η. Μπεζεβέγκης).
Αθήνα: Gutenberg.
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διάφορους (γνωστικούς) τομείς, πέραν εκεί\ου της διαχείρισης του γραπτού λόγου.
Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η περιγραφή του μαθησιακού στιλ (clearning style) του
παιδιού καθώς και του επιπέδου στο οποίο αυτό αποδίδει ή μπορεί ν’ αποδώσει στο
σχολείο (επίπεδο σχολικής του επίδοσης).
2. Η παροχή κατάλληλων υποδείξεων και σχεδίων δράσης προς τα εμπλεκόμενα μέρη
για μετουσίωση των δεδομένων της διάγνωσης σ’ (εξατομικευμένη) σχολική και
συμβουλευτική παρέμβαση που θα περιλαμβάνει προσεκτικά δομημένες στρατηγικές
με δυνατότητα τροποποιήσεων.
3. Η (ενδεχόμενη) αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος και πολύ περισσότερο του
σχολικού κλίματος σ’ επίπεδο αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών για να καταστεί
τούτο (πλέον) φιλικό προς τη δυσλεξία.
4. Η υπεύθυνη ενημέρωση των γονιών για τις (ειδικές) δυσκολίες του παιδιού στο
γραπτό λόγο και τον ενεργό ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπισή
τους καθώς και η διαμόρφωση θετικής στάσης εκ μέρους τους απέναντι σ’ αυτό.
5. Η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών και όρων για την απρόσκοπτη επαγγελματική
και κοινωνική αποκατάσταση του παιδιού με δυσλεξία στο μέλλον.
Σε ό,τι αφορά στο παιδί με δυσλεξία, μια προγραμματισμένη και συστηματική
διάγνωσή του λαμβάνει χώρα σε θεσμοθετημένα διαγνωστικά κέντρα ή κατάλληλους
διαγνωστικούς φορείς της χώρας ύστερα από αίτημα του διευθυντή του σχολείου και
σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Όμως μια τέτοια διαδικασία
δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, αν πρώτα δε διασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση
των γονιών του παιδιού με (πιθανή) δυσλεξία αφού ενημερωθούν υπεύθυνα για την όλη
μαθησιακή και γνωσιακή του κατάσταση. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι
ορισμένοι γονείς αντιδρώντας ψυχολογικά ή και παρακινούμενοι από την περιρρέουσα
κοινωνική πραγματικότητα που συνήθως ανθίσταται {σθεναρά) σε παρόμοιες καταστάσεις
δε συγκατατίθενται μ’ ευκολία σε παρόμοια αιτήματα των δασκάλων του παιδιού τους.
Η αποτελεσματική διαχείριση συναφών θεμάτων εκ μέρους του σχολείου επιβάλλει κατά
κανόνα τη χρήση ευέλικτων στρατηγικών ενημέρωσης εκ μέρους των υπευθύνων του
(δηλαδή του διευθυντή και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών) έτσι ώστε στον κατάλληλο
χρόνο να υπάρξει άμεσα προγραμματισμένη δράση και προς κάθε κατεύθυνση κυρίως
προς όφελος του παιδιού με δυσλεξία αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο τούτο
ανήκει.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η όλη διαδικασία της διάγνωσης και αξιολόγησης
της δυσλεξίας, όπως και άλλων «ειδικών» μαθησιακών αναγκών του παιδιού, δεν έχει
μόνο ψυχολογικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Εμπεριέχει ταυτόχρονα και στοιχεία
πολιτικού και φιλοσοφικού περιεχομένου στο μέτρο που η διαδικασία αυτή απευθύνεται
σ’ ανθρώπους και ιδιαίτερα σ’ άτομα που διάγουν έντονα την αναπτυξιακή τους ηλικία.
Επομένως ένα τέτοιο επιχείρημα διαποτίζεται από τις κυρίαρχες θέσεις και αντιλήψεις
για τη φύση και τη θέση του ανθρώπου στη (σύγχρονη) κοινωνία καθώς και για τη
σκοπιμότητα της ανθρώπινης μάθησης και επίδοσης σε διάφορους τομείς. Στο πλαίσιο
αυτό της συζήτησης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι έχει επέλθει τελευταία μια εντυπωσιακή
στροφή της όλης προβληματικής με αποτέλεσμα η έμφαση της οικείας αξιολόγησης να
έχει μετατοπιστεί από το μονοδιάστατο «ιατρικό μοντέλο» σ’ εκείνο της αλληλεπίδρασης
των παραγόντων που συνεισφέρουν στις (ειδικές) δυσκολίες του παιδιού με δυσλεξία
δηλαδή στο «ψυχολογικό-παιδαγωγικό μοντέλο» ή «μοντέλο αλληλεπίδρασης» που από
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τη φύση του είναι πολυδιάστατο (Wedell 2000)4.
Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία της διάγνωσης και αξιολόγησης της
δυσλεξίας ως ειδικής διαταραχής στην εκμάθηση του γραπτού λόγου έχει ως αρχικό
στόχο να δώσει απάντηση στο καίριο ερώτημα αν πράγματι υφίσταται ή όχι παρόμοια
διαταραχή στο υπό εξέταση παιδί. Στη συνεχεία, και εφόσον η απάντηση είναι θετική,
προσδιορίζεται η φύση του γλωσσικού προβλήματος συνήθως με τη μέθοδο του
αποκλεισμού. Δηλαδή αποκλείονται άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως (συνήθεις)
χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, δυσκολίες προσαρμογής, ελλείμματα αισθητηριακού
ή νοητικού περιεχομένου, κ.τ.λ. Συντίθεται κατόπιν το προφίλ των ειδικών δυσκολιών
του παιδιού στην επεξεργασία και χρήση του γραπτού λόγου καθώς και των γνωστικών
του δυνατοτήτων που στοιχειοθετούν το «δυνάμει» γνωστικό ρεπερτόριό του. Οι ειδικές
δυσκολίες του μπορεί ν’ αφορούν σ’ ελλείμματα σε μια σειρά γνωστικών ικανοτήτων
όπως είναι η ακουστική ή οπτική μνήμη, η σύνθεση οπτικο-ακουστικών πληροφοριών, η
οπτική ή ακουστική του αντίληψη, η προσοχή, κ.τ.λ. Επιχειρείται επομένως μια ερμηνεία
για την ύπαρξη των οικείων δυσκολιών του παιδιού που επιβεβαιώνουν τις υποψίες
των δασκάλων του (ή και των γονιών του) και προδιαγράφουν ταυτόχρονα το πλαίσιο
παρεμβατικής δράσης στο σχολείο. Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι ορισμένες υποψίες
των εκπαιδευτικών (ή και των γονιών) για τις (ειδικές) δυσκολίες του παιδιού στο γραπτό
λόγο είναι ενδεχόμενο να μην είναι βάσιμες ή καλά τεκμηριωμένες. Τούτο γιατί μπορεί
να εδράζονται είτε στις υπερβάλλουσες προσδοκίες των ιδίων και των γονιών για το παιδί
τους είτε ακόμη στην ενδεχόμενη συνύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς ή άλλων του
ίδιου του παιδιού (Dockrell & McShane 1992)5.
Τέλος, το team της διαγνωστικής ομάδας στο ενιαίο report (έντυπο φύλλο
διάγνωσης) που συντάσσει με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ειδικών
(professionals) προτείνει ή δίνει οδηγίες για κατάρτιση ενός κατάλληλου προγράμματος
για την υπέρβαση των (ειδικών) μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού στην εκμάθηση του
γραπτού λόγου. Ένα τέτοιο πρόγραμμα εδράζεται κατά κύριο λόγο στο spectrum των
ιδιαίτερων μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού και έχει αποκλειστικά εξατομικευμένο
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, αποκρυσταλλώνονται οι διδακτικοί του στόχοι που
ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή και είναι ανοικτοί σ’ ενδεχόμενες τροποποιήσεις
στη διάρκεια της υλοποίησης του οικείου προγράμματος. Επομένως ο τρίτος και πλέον
ουσιώδης στόχος μιας παρόμοιας αξιολόγησης είναι να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών
διδασκαλίας και γενικότερης διαχείρισης της τάξης που θ’ αποβλέπουν στην κατά το
δυνατόν ολική υπέρβαση του προβλήματος της δυσλεξίας στο παιδί.
Ο δυναμικός χαρακτήρας επομένως της διαδικασίας της διάγνωσης και
αξιολόγησης του παιδιού με δυσλεξία παραπέμπει σε δυο βασικά της στοιχεία: το
λειτουργικό kαι ταυτόχρονα τον περιγραφή χαρακτήρα. Η λειτουργική της ιδιότητα
αναφέρεται στην αναγνώριση των γνωστικών ελλειμμάτων του παιδιού και στην
αλληλεπίδραση των επιμέρους λειτουργιών του που υπεισέρχονται σ’ αυτά. Η περιγραφική

4 Wedell, K. (2000). Personal interview from Wearmouth, J.(2001) Inclusion: Changing the variables. Dyslexia:
Successful Inclusion in the Secondary School. London, David Fulton.
5 McShane, J., Dockrell, J., & Wells, A. (1992). Psychology and cognitive science. The Psychologist, 5(6),
252-255.
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της ιδιότητα από την άλλη αφορά σε προτεινόμενους τρόπους ή πρακτικές παρέμβασης
στο πρόβλημα (Transley & Panckhurst 1981)6.
1.2 Εργαλεία Πρώιμης Διάγνωσης Της Δυσλεξίας
1.2.1. Διεθνής Εμπειρία
Στο εξωτερικό, έχουν αναπτυχθεί από πολύ παλιά ορισμένα τεστ που δύναται να
χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση της αναγνωστικής αποτυχίας του παιδιού (De Hirsch
et al. 1966)7. Ορισμένα από αυτά, εφόσον χορηγούνται σε παιδιά του νηπιαγωγείου,
θεωρούνται ότι αποτελούν χρήσιμους δείκτες των αναγνωστικών τους επιδόσεων στη
σχολική ηλικία. Τα οικεία τεστ αξιολογούν την οπτικο-κινητική αντίληψη, την ακουστική
διάκριση και το επίπεδο κοινωνικής ωριμότητας του παιδιού. Έχει αναπτυχθεί επίσης και
η επονομαζόμενη «Κλίμακα Ελέγχου του Παιδιού που χορηγείται με την Εισαγωγή του
στο (δημοτικό) Σχολείο». Πρόκειται για τη School Entrance Check List (McLeod 1969)8
που περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις και επιτρέπει στον εξεταστή εκπαιδευτικό ν’ ανιχνεύει
έγκαιρα, δηλαδή με την έναρξη της σχολικής φοίτησης, τις περιπτώσεις παιδιών που
είναι πιθανό να έχουν αναγνωστικές δυσκολίες στο σχολείο. Στις μέρες μας, οι βασικές
κλίμακες (στην αγγλική) που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία για την
πρώιμη αναγνώριση της δυσλεξίας σε παιδιά είναι δύο.
i. Dyslexia Early Screening Test (Dest)
Η ανάπτυξη και η χορήγηση του οικείου τεστ εδράζεται σε συναφείς ερευνητικές
μαρτυρίες και ιδιαίτερα των Nicolson & Fawcett (1995)9. Σύμφωνα με τις οικείες
μαρτυρίες, μια πρώιμη χαρτογράφηση ενδείξεων της διαταραχής της δυσλεξίας μπορεί
να παρεμποδίσει την εμφάνιση «συσσωρευτικής και ψυχοφθόρας βλάβης» αλλά και
την πρόκληση «συναισθηματικών πληγών» που η διαταραχή αυτή συνήθως επιφέρει
σε πολλά παιδιά με παρόμοια γλωσσική συμπεριφορά. Παρόλα αυτά, επισημαίνεται
από τους ίδιους ότι το κόστος χορήγησης παρόμοιων δοκιμασιών σε μικρά παιδιά είναι
πολύ υψηλό και ότι ταυτόχρονα πρόκειται για μια διαδικασία που η εφαρμογή της από
εκπαιδευτικούς ψυχολόγους διαρκεί πολύ χρόνο. Η οικεία κλίμακα (DEST) απευθύνεται
σε παιδιά ηλικίας 4.6-6.5 χρόνων και περιλαμβάνει δέκα επιμέρους τεστ που ελέγχουν τις
δυνατότητες και τα τυχόν ελλείμματα του παιδιού σε ορισμένους αναπτυξιακούς τομείς.
Πρόκειται για μια κλίμακα που χορηγείται στο παιδί έχοντας μολύβι και χαρτί και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία. Τούτο λαμβάνει χώρα πριν από την επίσημη αξιολόγηση
του παιδιού με την είσοδό του στο σχολείο και χρησιμοποιείται σ εκπαιδευτικά συστήματα
6 Tansley, P., & Panckhurst, J. (1981). Children with specific learning difficulties. International Journal of
Rehabilitation Research, 4(4), 601.
7 De Hirsch, K., Jansky, J., & Lansford, W. S. (1966). Comparisons between prematurely and maturely born
children at three age levels. American Journal of Orthopsychiatry, 36(4), 616.
8 McLeod, J. (1969). Dyslexia schedule and school entrance check list manual. Educators Publishing Service,
Incorporated.
9 Nicolson, R. I., Fawcett, A. J., & Dean, P. (1995). Time estimation deficits in developmental dyslexia:
evidence of cerebellar involvement. Proc. R. Soc. Lond. B, 259(1354), 43-47.
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προοδευτικών χωρών του εξωτερικού. Η διάρκεια χορήγησής του σε ατομικό επίπεδο
είναι περίπου 30 λεπτά της ώρας και βαθμολογείται μ εύκολο τρόπο. Μπορεί να χορηγηθεί
από εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας χωρίς ν’ απαιτείται προηγούμενη συναφής
εμπειρία εκ μέρους τους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται με τη βοήθεια του
οικείου τεστ είναι σύμφωνες με τον «Κώδικα Πρακτικής» (Code of Practice 1994)10 που
διέπει την εθνική (εκπαιδευτική) πολιτική για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στη Μεγάλη Βρετανία και αφορούν στις ακόλουθες συμπεριφορές:
Ένδειξη για έλλειμμα συντονισμού των κινήσεων (clumsiness)
Σημαντικές δυσκολίες στην τήρηση ακολουθιών ή στην οπτική αντίληψη
Ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη ή σημαντική επιβράδυνση στην (ομαλή)
λειτουργία της γλώσσας.
ii. Cognitive Profiling System (Cops 1)
To οικείο τεστ με τη μορφή project φέρει την πλήρη επωνυμία «The Cognitive Profiling
System for Assessment of Dyslexia and Special Educational Needs-CoPS 1 και έχει
αναπτυχθεί από τον καθηγητή Singleton και τους συνεργάτες του στο Τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Hull της Μεγάλης Βρετανίας (προσωπική επικοινωνία). Το οικείο
διαγνωστικό εργαλείο περιλαμβάνει έναν αριθμό επιμέρους τεστ που βασίζονται στη
χρήση Η/Υ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τ’ ακόλουθα:
Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικία 4-8 χρόνων.
Μπορεί να χορηγηθεί με τη χρήση συνήθη υπολογιστή (Η/Υ) στα σχολεία.
Η χορήγησή του διαρκεί 45 λεπτά της ώρας.
Είναι σχεδιασμένο να χορηγείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς και
επαγγελματίες στην εκπαίδευση.
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτεί επαγγελματική εμπειρία εκ μέρους των
εμπλεκόμενων ειδικών εξεταστών.
Τα παραπάνω τεστ πρώιμης διάγνωσης της δυσλεξίας σε παιδιά είναι σταθμισμένα
και χρησιμοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού στις οποίες η ομιλούμενη γλώσσα είναι
η αγγλική. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η χορήγηση των οικείων διαγνωστικών
τεστ και διαγνωστικών κλιμάκων που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό καθώς και
η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, κατά κανόνα, γίνονται από εξειδικευμένο
επιστημονικό (ψυχολογικό) προσωπικό που διαθέτει ανάλογη κατάρτιση και κλινική
εμπειρία. Συνήθως χορηγούνται και αξιολογούνται από κλινικούς ή εκπαιδευτικούς
(σχολικούς) ψυχολόγους ή από άλλο ειδικό προσωπικό (λογοθεραπευτή, νευρολόγο
ιατρό, κ.τ.λ.) με αντίστοιχα προσόντα.
1.2.2. Η Εμπειρια Στην Ελλαδα
Στην ελληνική πραγματικότητα, όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει παρόμοιο τεστ με ανάλογη
προσαρμογή και στάθμευση. Ένα συνοπτικό εργαλείο στην ελληνική που έχει τη μορφή
μιας πρώτης προσέγγισης στο θέμα, χωρίς να εγείρονται ασφαλώς αξιώσεις κατάλληλης
10 Britain, G. (1994). Code of practice on the identification and assessment of special educational needs.
Central Office of Information.
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προσαρμογής και στάθμευσης, είναι το «Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας»
(Ζακοπούλου 2003)11. Πρόκειται για ένα διαγνωστικό εργαλείο πρώιμης διάγνωσης της
δυσλεξίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το οποίο περιγράφεται σε δύο φυλλάδια: Στο
ένα φυλλάδιο με την επωνυμία «Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας. Οδηγός Θεματικών»
(σσ. 1-24) παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης και βαθμολόγησης των θεματικών του
τεστ και παρουσιάζεται το κάθε επιμέρους τεστ (περιγραφή, στόχος, εκτέλεση). Στο
άλλο φυλλάδιο (σσ. 1-24) με την ίδια επωνυμία «Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας»
γίνεται λόγος για το υλικό κατασκευής του υλικού, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα
και τις νόρμες του τεστ καθώς και για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εξεταζόμενων
νηπίων.
Το οικείο τεστ περιλαμβάνει οκτώ (8) επιμέρους τεστ ή θεματικές. Τα τεστ αυτά
(ή θεματικές) είναι τα εξής: Αναγνώριση εικόνων, Ιχνογράφημα, Αντιγραφή γεωμετρικών
σχημάτων, Οπτική διάκριση, Τεστ πλευρικότητας, Γραφή ονόματος, Διάκριση ήχων και
Οπτικο-λεκτική αντιστοίχηση. Περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από καρτέλες σχημάτων
που αντιστοιχούν σε κάθε επιμέρους τεστ, το φύλλο εξέτασης με τα δημογραφικά στοιχεία
του νηπίου και τους τομείς εξέτασης σ’ επίπεδο εκτίμησης της νοητικής ικανότητας (Α)
και των Δεξιοτήτων (Β) του σύμφωνα με τις επιμέρους θεματικές του τεστ. Το υλικό του
τεστ στο σύνολό του φυλάσσεται σε ειδικό ντοσιέ για τη διευκόλυνση της μεταφοράς
και χορήγησής του. Το «Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας» έχει εκδοθεί και διατίθεται από τα
Ελληνικά Γράμματα.
2. Μαθηματικά Και Δυσλεξία
Μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι το 70% περίπου των παιδιών με δυσλεξία παρουσιάζουν
(ειδικές) δυσκολίες με τη γλώσσα των αριθμών καθώς και με το χειρισμό γεωμετρικών
σχημάτων ή συμβόλων (Chasty 1992)12. Υπάρχουν ωστόσο και διαφορετικές εκτιμήσεις
του οικείου ποσοστού από ορισμένους μελετητές του φαινομένου. Για παράδειγμα, η
Joffe (1980)13 σε σχετική της έρευνα με δείγμα 800 παιδιών που είχαν δυσλεξία αναφέρει
ένα (αξιοσημείωτο) ποσοστό των παιδιών αυτών που είχαν, σε κάποια έκταση, δυσκολίες
στα μαθηματικά. Το ποσοστό αυτό κυμαινόταν κοντά στο 61%. Η ίδια αναφέρει επίσης ότι
το 12,5% των παιδιών με δυσλεξία έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις στα μαθηματικά, ενώ
το υπόλοιπο έχει κάποιες τυπικές δυσκολίες συνυφασμένες με τη δυσλεξία. Η αναφορά
αυτή επικρίθηκε από τον Miles et al. (1992)14 θεωρούμενη ως «απλοϊκή» ερμηνεία
του φαινομένου με την έννοια ότι τα παιδιά με δυσλεξία συνήθως έχουν διαφορετικό
spectrum συμπτωμάτων ομιήνυμης συμπεριφοράς. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται
και μια άλλη μαρτυρία σύμφωνα με την οποία «μέτρια αριθμητικά προβλήματα ενός ή
άλλον τύπον μπορεί να εντοπιστούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με δυσλεξία»
(Waddon 1975).
11 Ζακοπούλου, Β., (2003). Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας. Αθήνα: Ελληνικά Γ ράμματα.
12 Goody, J. (1992). Local knowledge and knowledge of locality: the desirability of frames. The Yale Journal
of Criticism, 5(2), 137.
13 Joffe, L. (1980). Dyslexia and attainment in school mathematics: Parts 1 & 2. Dyslexia Review, 3(2), 12-18.
14 Miles, J. S., Munro, A. W., Rospendowski, B. N., Smith, W. E., McKnight, J., & Thomson, A. J. (1992).
Domains of the catalytically self-sufficient cytochrome P-450 BM-3. Genetic construction, overexpression,
purification and spectroscopic characterization. Biochemical Journal, 288(2), 503-509.
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Η διαφοροποίηση των συναφών εκτιμήσεων ενδεχομένως οφείλεται στα
διαφορετικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και τη διαφορετική μεθοδολογία που
ακολουθείται κάθε φορά στις οικείες μελέτες αναφορικά με τον ορισμό της δυσλεξίας,
τα μέσα συλλογής υλικού και τον τομέα ή τη σοβαρότητα των ελλειμμάτων στα
μαθηματικά που διερευνώνται κάθε φορά. Συναφώς επισημαίνεται μάλιστα ότι το παιδί
με δυσλεξία που έχει ανώτερο νοητικό δυναμικό και παρουσιάζει μειωμένη επίδοση στη
γλώσσα θεωρείται ότι (θα) υπολείπεται διπλά των άλλων, αν δεν υπάρξουν κίνητρα για
ενδυνάμωση του μαθηματικού τους ταλέντου (Steeves 1983)15.
Το πρόβλημα επομένως των δυσκολιών του παιδιού με δυσλεξία στα μαθηματικά
είναι υπαρκτό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι, ενώ σε παλιότερους ορισμούς
της δυσλεξίας δεν γινόταν καν λόγος για δυσκολίες του παιδιού στα μαθηματικά, η
Βρετανική Εταιρεία Δυσλεξίας περιέλαβε τα μαθηματικά στον προταθέντα από την ίδια
ορισμό της δυσλεξίας, στον οποίο αναφερθήκαμε σε αρχικό κεφάλαιο της παρούσας
πραγματείας (Κεφ. Δέκατο). Όρισε μάλιστα την οικεία δυσκολία, την επονομαζόμενη
δυσαριθμησία, ως «μια διαταραχή στην ικανότητα οργάνωσης και χειρισμού συμβόλων
που χρειάζονται σε μαθηματικές διαδικασίες. Ιδιαίτερα, η καταγραφή και ο υπολογισμός
αριθμητικών πράξεων είναι αναξιόπιστα όχι εξαιτίας ελλειμμάτων στην ανάπτυξη
εννοιών ή ελλειμματικής μαθηματικής γνώσης αλλά περισσότερο ως το αποτέλεσμα
δυσκολιών προσανατολισμού ή τήρησης ακολουθίας που είναι συνήθως συγγενές στην
προέλευσή του» (BDA 1981)16.
Ορισμένα τεστ αξιολόγησης της αριθμητικής επίδοσης των μαθητών κατά ηλικία
που μπορούν να χορηγηθούν, ατομικά ή ομαδικά, από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή από
τον ειδικό παιδαγωγό είναι τα ακόλουθα:
A. Basic Number Diagnostic Test (Gillham 198017). Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 5-7
χρόνων.
B. Basic Number Screening Test (Gillham and Hesse 1976)18. Χορηγείται σε παιδιά
ηλικίας 7-12 χρόνων.
C. The Staffordshire Mathematics Test (Barcham, Bushell, Lawson and McDonnell
1995)19. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 7-8 χρόνων και 7 μηνών.
D. Graded Arithmetic-Mathematics Test: Junior Form (Vernon and Miller 1978)20.
Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρόνων.
E. Mathematics Competency Test (Vernon and Miller 1995)21. Χορηγείται σε άτομα
ηλικίας 11 χρόνων μέχρι την ενηλικίωσή τους.
15 Steeves, K. J. (1983). Memory as a factor in the computational efficiency of dyslexic children with high
abstract reasoning ability. Annals of Dyslexia, 33(1), 141-152.
16 Behrens, E. A. (1981, January). Semigroups with a non-commutative arithmetic. In Semigroup Forum (Vol.
23, No. 1, pp. 95-118). Springer-Verlag.
17 Gillham, W.E.C. (1980). Basic Number Diagnostic Test. Kent, UK: Hodder and Stoughton.
18 Gillham, W.E.C., Hesse K.A. (1976). Basic Number Screening Test. Sevenoaks, Kent: Hodder and
Stoughton.
19 Barcham, C., Bushell, R., Lawson, K., & McDonnell, C. (1995). The Staffordshire mathematics test, 7-8
years. Windsor, UK: NFER-Nelson Publishing Company Ltd.
20 Vernon, P., & Miller, K. (1978). Graded Arithmetic–Mathematics Test. London: Hodder & Staughton
Press.
21 Vernon, P.E., Miller, K.M. and Izard, J.F. (1995) Mathematics Competency Test. London: Hodder &
Stoughton.
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Παρόλο που υπάρχει μια σειρά από σταθμισμένα τεστ που αξιολογούν τυχόν
ελλείμματα του παιδιού με δυσλεξία στα μαθηματικά, συναφώς έχει αναφερθεί ότι πολλά
απ’ (χυτά αδυνατούν ν’ αναγνωρίσουν τα ειδικά ελλείμματα του παιδιού αυτού στον οικείο
τομέα και ακόμη ότι οι νόρμες τους είναι αναξιόπιστες (Lever 1994)22. Με άλλα λόγια,
εκείνο που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει είναι ο TQOjrog με τον οποίο το παιδί
με δυσλεξία προσεγγίζει στην πραγματικότητα ένα μαθηματικό πρόβλημα, δηλαδή ποια
λάθη διαπράττει και σε ποιες νοητικές ικανότητες καταφεύγει για την επίλυσή του. Οι
ειδικές δυσκολίες του παιδιού με δυσλεξία στα μαθηματικά και κατ’ επέκταση τα οικεία
λάθη του αφορούν σε περιοχές του μαθηματικού συλλογισμού είναι τ’ ακόλουθα:
Η γλώσσα των μαθηματικών
Μαθηματικά σύμβολα
Κατανόηση αριθμητικών εννοιών-όρων
Εκτέλεση (αριθμητικών) πράξεων
3. Σύγχρονες Έρευνες
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές ανασκοπήσεις, ερευνητικές συνθέσεις, και μετα-αναλύσεις
έχουν δημοσιευθεί για το θέμα της παρέμβασης στα Μαθηματικά. Οι Mastropieri,
Bakken και Scruggs (1991)23 και Miller, Butler και Lee (1998)24 δημοσίευσαν σχόλια
των παρεμβάσεων στα μαθηματικά διαθέσιμα για τους μαθητές με νοητική στέρηση και
μαθησιακές δυσκολίες, αντίστοιχα. Οι Xin & Jitendra (1999)25 διεξήγαγαν ενδιαφέρουσα
έρευνα για παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά στην
επίλυση προβλημάτων των μαθητών με ήπιες αναπηρίες. Ο Swanson και οι συνεργάτες
του (Swanson, Carson & Lee, 199626; Swanson & Hoskyn, 199827; Swanson & Hoskyn,
199928) έχουν δημοσιεύσει εντυπωσιακές μελέτες παρέμβασης για τους μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες. Μια άλλη διαφορά μεταξύ των προαναφερθεισών μελετών
και της μελέτης των Kroesbergen & Van Luit (2003)29 είναι η μέθοδος ανάλυσης που
χρησιμοποιείται. Αν και ορισμένες από τις προηγούμενες μελέτες ήταν ποσοτικές,
η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη είναι η πολυεπίπεδη
ανάλυση παλινδρόμησης της διακύμανσης.
22 Lever, J. (1994). Sexual revelations: The 1994 Advocate survey of sexuality and relationships: The men. The
Advocate, 661(662), 16-24.
23 Mastropieri, M. A., Bakken, J. P., & Scruggs, T. E. (1991). Mathematics instruction for individuals with
mental retardation: A perspective and research synthesis. Education and Training in Mental Retardation, 115129.
24 Miller, S. P., Butler, F. M., & Kit-hung, L. (1998). Validated practices for teaching mathematcis to students
with learning disabilities: A review of literature. Focus on Exceptional Children, 31(1), 1.
25 Xin, Y. P., & Jitendra, A. K. (1999). The effects of instruction in solving mathematical word problems for
students with learning problems: A meta-analysis. The Journal of Special Education, 32(4), 207-225.
26 Swanson, H. L., Carson, C., & Sachse-Lee, C. M. (1996). A Selective Synthesis of Intervention Research
for Students with Learning Disabilities. School Psychology Review, 25(3), 370-91.
27 Swanson, H. L., & Hoskyn, M. (1998). Experimental intervention research on students with learning
disabilities: A meta-analysis of treatment outcomes. Review of Educational Research, 68(3), 277-321.
28 Lee Swanson, H., & Hoskyn, M. (1999). Definition x treatment interactions for students with learning
disabilities. School Psychology Review, 28(4).
29 Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. (2003). Mathematics interventions for children with special educational
needs: A meta-analysis. Remedial and special education, 24(2), 97-114.
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Όσον αφορά την έρευνα των Kroesbergen και Van Luit (2003)30 παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στα μαθηματικά για μαθητές δημοτικού με
ειδικές ανάγκες. Η άμεση διδασκαλία και η αυτο-διδασκαλία βρέθηκαν να είναι πιο
αποτελεσματικές από την έμμεση διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή έδειξε
πως η άμεση διδασκαλία είναι πολύ αποτελεσματική για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες στα Μαθηματικά για να επιτεύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο,
οι μεταρρυθμίσεις στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθηματικών απαιτούν
περισσότερο την έμμεση διδασκαλία (National Council of Teachers of Mathematics,
1989, 2000)30. Συνολικά, δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των μελετών που αναφέρονται
παρεμβάσεις για μαθητές με διαφορετικές ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, στις σχετικές
μελέτες με την επίλυση προβλημάτων, οι παρεμβάσεις για μαθητές με ελαφρά νοητική
υστέρηση ήταν πιο αποτελεσματικές από ό, τι εκείνες για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες. Αυτό είναι σύμφωνο με τα ευρήματα άλλων μετα-αναλύσεων (π.χ., Xin &
jitendra, 1999)26. Ένα τελικό συμπέρασμα αφορά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.
Η έμμεση διδασκαλία αποδείχτηκε λιγότερο αποτελεσματική από την άμεση διδασκαλία
ή αυτο-διδασκαλία. Αυτές οι αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι οι πρόσφατες αλλαγές στην
μαθηματική εκπαίδευση δεν οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις για τους μαθητές με ειδικές
ανάγκες (Jitendra & Hoff, 199631; Kroesbergen, Van Luit, & Maas, 200432; Woodward &
Baxter, 199733).
Οι Smith και Geller (2004)34 με τη σειρά τους καταλήγουν πως οι μαθητές
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εκείνοι που διατρέχουν κίνδυνο σχολικής αποτυχίας,
έχουν μεγάλη δυσκολία στην εφαρμογή αλγοριθμικής γνώσης για την επίλυση
προβλημάτων και ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στην αφηρημένη επίλυση προβλημάτων
που σχετίζονται με υψηλότερου επίπεδου Μαθηματικά. Τέλος οι Varsamis και Agaliotis
(2011)35 απέδειξαν ότι άτομα με διανοητική αναπηρία τείνουν να διατηρούν μια θετική
γενική αυτο-αντίληψη, λόγω των νοητικών περιορισμών τους, σε σχέση με την αντίληψη
της ανικανότητας τους (e.g., Cunningham & Glenn, 200436; Weiss, Diamond, Demark,
& Lovald, 200337). Απ’ την άλλη πλευρά βέβαια, μαθητές με διανοητική αναπηρία
30 National Council of Teachers of Mathematics. (1989). Curriculum and evaluation standards for school
mathematics. Reston, VA: Author.
National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics.
Reston, VA: Author.
31 Jitendra, A. K., & Hoff, K. (1996). The effects of schema-based instruction on the mathematical wordproblem-solving performance of students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29(4),
422-431.
32 Kroesbergen, E. H., Van Luit, J. E., & Maas, C. J. (2004). Effectiveness of explicit and constructivist
mathematics instruction for low-achieving students in the Netherlands. The Elementary School Journal, 104(3),
233-251.
33 Woodward, J., & Baxter, J. (1997). The effects of an innovative approach to mathematics on academically
low-achieving students in inclusive settings. Exceptional children, 63(3), 373-388.
34 Smith, K. S., & Geller, C. (2004). Essential principles of effective mathematics instruction: Methods to
reach all students. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 48(4), 22-29.
35 Varsamis, P., & Agaliotis, I. (2011). Profiles of self-concept, goal orientation, and self-regulation in
students with physical, intellectual, and multiple disabilities: Implications for instructional support. Research in
developmental disabilities, 32(5), 1548-1555.
36 Cunningham, C., & Glenn*, S. (2004). Self awareness in young adults with Down syndrome: I. Awareness of
Down syndrome and disability. International Journal of Disability, Development and Education, 51(4), 335-361.
37 Weiss, J., Diamond, T., Demark, J., & Lovald, B. (2003). Involvement in Special Olympics and its
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έχουν την τάση να εμφανίζουν χαμηλή ακαδημαϊκή αυτο-αντίληψη, ακολουθώντας
τον γενικό κανόνα ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την τάση να περιμένουν αρνητικά
αποτελέσματα όταν εκτελούν εργασίες που απαιτούν λειτουργική ακεραιότητα σε τομείς
που επηρεάζονται άμεσα από την αναπηρία τους (Kunnen & Steenbeek, 199938; Marsh,
Papaioannou, & Theodorakis, 200639). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να συμπεράνουμε
πως αυτά τα ευρήματα συμβαδίζουν με προηγούμενες έρευνες (e.g. Hughes et al., 200240;
Dagnan & Sandhu, 199941).
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη των Varsamis και Agaliotis (2011)36, κοινά
εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πιθανό να βρεθούν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, στα εκπαιδευτικά συστήματα, που
μόλις πρόσφατα άρχισαν να παρέχουν συστηματικές υπηρεσίες σε άτομα με σωματικές,
πνευματικές και πολλαπλές αναπηρίες, αυτή η περίπτωση αυξάνεται δραματικά.
Παράδειγμα ενός τέτοιου συστήματος είναι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά
την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε πως ο αριθμός των μαθητών με σωματικές,
διανοητικές ή πολλαπλές αναπηρίες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
του Υπουργείου Παιδείας, κυρίως στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
πολλαπλασιάστηκε (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004).
4. Μελλοντική Παρέμβαση Μέσω Διδασκαλίας
Ένας αρχικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει το προφίλ μαθητών
με Δυσλεξία καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μάθησής τους και οι ανάγκες τους.
Μέχρι σήμερα, οι εμπειρικές έρευνες (Miller, Butler & Lee, 199824· Kroesbergen & Van
Luit, 200330· Smith & Geller, 200435· Cain, Doggett, Faulkner & Hale, 200742· Varsamis
& Agaliotis, 201136) που έχουν πραγματοποιηθεί, εστιάζουν στις τεχνικές διδασκαλίας και
μάθησης των Μαθηματικών, και αφορούν την απόκτηση διαπροσωπικών, οργανωτικών
και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Σε αντίθεση με αυτές
λοιπόν, η παρούσα έρευνα στοχεύει να αναδείξει και το προφίλ των μαθητών με Δυσλεξία
που διδάσκονται Μαθηματικά, σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα αναλυτικά προγράμματα
που ήδη υπάρχουν στη Μέση Εκπαίδευση. Το δείγμα της έρευνας θα αποτελούν μαθητές
της Α’ Γυμνασίου με επίσημη διάγνωση Δυσλεξίας από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., και το επιλεγμένο
relations to self-concept and actual competency in participants with developmental disabilities. Research in
Developmental Disabilities, 24(4), 281-305.
38 Kunnen, E. S., & Steenbeek, H. W. (1999). Differences in problems of motivation in different special
groups. Child: care, health and development, 25(6), 429-446.
39 Marsh, H. W., Papaioannou, A., & Theodorakis, Y. (2006). Causal ordering of physical self-concept
and exercise behavior: Reciprocal effects model and the influence of physical education teachers. Health
Psychology, 25(3), 316.
40 Hughes, C., Agran, M., Copeland, S. R., Wehmeyer, M. L., Rodi, M. S., & Presley, J. A. (2002). Using selfmonitoring to improve performance in general education high school classes. Education and training in mental
retardation and Developmental disabilities, 262-272.
41 Dagnan, D., & Sandhu, S. (1999). Social comparison, self esteem and depression in people with intellectual
disability. Journal of Intellectual Disability Research, 43(5), 372-379.
42 Cain, C., Doggett, M., Faulkner, V., & Hale, C. (2007). The components of number sense. Raleigh, NC:
NC Math Foundations Training, Exceptional Children’s Division of the North Carolina Department of Public
Instruction (NCDPI). Google Scholar.
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κεφάλαιο πάνω στο οποίο θα γίνει η παρέμβαση θα είναι τα κλάσματα. Θα χωριστούν
σε δύο ομάδες, η πρώτη αποκαλούμενη ως ομάδα ελέγχου και η δεύτερη αποκαλούμενη
ως ομάδα παρέμβασης. Αρχικά και οι δύο θα υποβληθούν σε τεστ αξιολόγησης γνώσεων
ώστε να μετρηθεί σε κλίμακα το επίπεδο γνώσεων τους πριν τη διδασκαλία-παρέμβαση.
Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί στη μία ομάδα η διδασκαλία σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα
αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, και στην άλλη το παρεμβατικό
πρόγραμμα του ερευνητή αντίστοιχα. Στο τέλος της διδασκαλίας του κεφαλαίου, οι δύο
ομάδες θα υποβληθούν εκ νέου σε τεστ αξιολόγησης γνώσεων, ώστε να μετρηθεί το
επίπεδο γνώσεων και να συγκριθεί μέσα από στατιστικούς ελέγχους και προγράμματα.
5. Συμπεράσματα
Κατ’ ουσία, ο ερευνητής στοχεύει να αναδείξει την ανάγκη σχεδιασμού πληρέστερων
αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές δυσλεκτικούς ή βελτίωσης και συμπλήρωσης
των υπαρχόντων, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική διδασκαλία Μαθηματικών σε
μαθητές που έχουν ανάγκη ειδικών διδακτικών προγραμμάτων και, γενικότερα, ειδικής
αγωγής. Επίσης, πέρα από τη δημιουργία ενός κατάλληλου διαμορφωμένου εργαλείου
μάθησης, σκοπός είναι να αποτελέσει και ένα εργαλείο βοήθειας για όλους τους
συναδέλφους Μαθηματικούς, στην αντιμετώπιση δυσκολιών που έχουν οι δυσλεκτικοί
μαθητές.
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Αναγνωστικές δυσκολίες και εξάρτηση από το διαδίκτυο: η περίπτωση μαθητή με
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) στο
γυμνάσιο.
Δροσινού - Κορέα Μαρία - Μανηκιώτη Αθανασία

Περίληψη
Η εργασία μελετά βιβλιογραφικά τις ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες στα γλωσσικά
μαθήματα και τα προβλήματα συμπεριφοράς, με έμφαση την εξάρτηση από το διαδίκτυο
σε ορισμένη μελέτη μαθητή γυμνασίου, με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής
Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). Η «εξάρτηση» καταγράφεται με
υπερβολικούς χρόνους ενασχόλησης με τον υπολογιστή, παραμέληση της ατομικής
μελέτης των μαθημάτων, σχολικές υποεπιδόσεις και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Οι
υποθέσεις εργασίας διερεύνησαν εάν ο φιλόλογος, που στην περίπτωσή μας τυγχάνει να
είναι αδερφή του μαθητή, είναι σε θέση να κατανοήσει τις δυσκολίες στην αντιληπτική
ανάγνωση και τα προβλήματα εξάρτησης. Ακόμη διερευνήθηκε αν μπορεί να παρέμβει με
το Στοχευμένο Ατομικό Διδακτικά Διαφοροποιημένο Πρόγραμμα Παρέμβασης Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) με την ανάγνωση κειμένων μέσω του κινητού
τηλεφώνου. Στα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο φιλόλογος κατανοεί τις αναγνωστικές
δυσκολίες. Τέλος, έδειξε ότι μπορεί να παρέμβει μετατρέποντας τις αρνητικές χρήσεις
του διαδικτύου σε θετικές, καθιστώντας το κινητό σε βοηθητικό παιδαγωγικό εργαλείο
διδασκαλίας σε ορισμένο γλωσσικό μάθημα.
Λέξεις Κλειδιά: ΔΕΠΥ, ΣΑΔΕΠΕΑΕ, Αντιληπτική Ανάγνωση, Εξάρτηση από το
Διαδίκτυο.
Learningdifficulties and addiction on the internet: the case of a student
withAttentionDeficit Disorderwith or without Hyperactivity (ADHD) in junior high
school.
Abstract
The paper studies the bibliography of the specific reading difficulties in language courses
and behavioral problems, with an emphasis on Internet reliance in a case study of student
in junior high school, who has diagnosed with Attention Deficit Disorder with or without
Hyperactivity Disorder (ADHD). The “addiction” is recorded with excessive use of
computer, neglect of individual study of lessons, school sub-performances, and interfamily conflicts. The assumptions investigated whether the philologist, who in our case
is the sister of the student, is able to understand the difficulties in perceptual reading
and dependency problems. It has also been investigated whether she can interfere with
the Targeted Individual Structured and Integrated Program for Students with Special
Educational needs (TISIPFSEN) by reading texts through the mobile phone. The results
showed that the philologist can understand the reading difficulties. Finally, it showed that
- 186 Δροσινού - Κορέα, Μ., Μανηκιώτη, Α. (2018), Αναγνωστικές δυσκολίες και εξάρτηση από το διαδίκτυο: η
περίπτωση μαθητή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) στο
γυμνάσιο. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική,
Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8
Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 186-206.
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she can intervene by turning the negative uses of the internet into positive ones, making
the mobile an auxiliary pedagogical teaching tool to a certain language course.
Keywords: ADHD, TISIPFSEN, Perceptual Reading, InternetAddiction.
1. Εισαγωγή
Η μελέτη αναγνωστικών δυσκολιών σε μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) με έμφαση των Διδακτικών Αλληλεπιδράσεωνστα
γλωσσικά μαθήματα εξετάζεται στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας. Σε αυτό
παραθέτονται το ταξινομικό σύστημα DCΜ5, οι εκπαιδευτικοί ορισμοί των μαθησιακών
δυσκολιών παιδιών με ΔΕΠΥ, η αντιληπτική και πεταλουδωτή-ακιδωτή ανάγνωση
βασισμένη στη θεωρία του Tomatis. Οι υποεπιδόσεις στα φιλολογικά μαθήματα,
αλλά και στην συμπεριφορά κατά τη μελέτη ορισμένου μαθητή καταγράφονται με
ετεροπαρατηρήσεις και αυτοπαρατηρήσεις με έμφαση στην Ελληνική πραγματικότητα
και την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου (2016).
Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η μεθοδολογία της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία παρατήρησης1και τη μεθοδολογία διδακτικής
παρέμβασης με το στοχευμένο, ατομικό, δομημένο διδακτικά, ενταξιακό, πρόγραμμα
παρέμβασης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με το παιδαγωγικό εργαλείο (ΣΑΔΕΠΕΑΕ).
Οι ετεροπαρατηρήσεις και οι αυτοπαρατηρήσεις του φιλολόγου2 εστιάζονται στις
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) που απορρέουν από τη Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και τα συναισθήματα που βιώνει,
ως αδερφή ενός μαθητή με ΔΕΠΥ, και για το λόγο αυτό αξιοποιούνται τα επιμέρους
εργαλεία της πρώτης και δεύτερης φάσης ΣΑΔΕΠΕΑΕ στην προσπάθεια να κατανοηθεί
το πρόβλημα των αναγνωστικών δυσκολιών και των υποεπιδόσεων στη συμπεριφορά
σε μαθητές με ΔΕΠΥ με έμφαση την εξάρτηση3από το διαδίκτυο παρεμβαίνοντας στα
γλωσσικά μαθήματα σε μαθητή Β’ γυμνασίου.
Στο τρίτο μέρος συζητούνται τα αποτελέσματα εξετάζοντας αν επαληθεύονται,
πλήρως μερικώς ή δεν επαληθεύονται οι υποθέσεις που διατυπώσαμε στη μεθοδολογία. Η
πρώτη διερεύνηση αναφορικά με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που απορρέουν από την
ΔΕΠΥ, επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς από την βιβλιογραφική τεκμηρίωση
και τα δεδομένα από την μεθοδολογία παρατήρησης μαθητή με διάγνωση ΔΕΠΥ με βάση
1 Αβραμίδης, Η., Καλύβα, Ε. (2006). Μέθοδοι Έρευνας στην Ειδική Αγωγή, Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα:
Παπαζήση.
Νόμος 3699. (2008). Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Πόρποδας, Κ. (2002). Ανάγνωση: Γνωστική ανάλυση, Ψυχολογικοί παράγοντες, επίδραση της γλώσσας, μάθηση
και διδασκαλία, εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρμογές. Πάτρα: Αυτοέκδοση.
2 Χρηστάκης Γ, Κ., (2011). Η εκπαίδευση των παιδιών και νέων με δυσκολίες. Εισαγωγή στην ειδική αγωγή
(Τόμος β’), σ.σ. 16-42.
3 Ευρωπαϊκή διακήρυξη για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ενηλίκων με ΔΕΠΥ, Πανελλήνιο Σωματείο
Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), Στο: http://www.adhdhellas.
org, (προσπελάστηκε στις 10/11/2018).
Δροσινού, Μ. και Χατζηγεωργίου, Α. (2007). Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής, υπερκινητικότητα και
παρορμητικότητα σε μαθητές των δύο πρώτων τάξεων. Η επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση και πρόοδο.
Σύγχρονη Εκπαίδευση(150), σσ. 105-120.
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τις καταγραφές στους πίνακες excel της άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης. Η δεύτερη
διερεύνηση αναφορικά με τις γλωσσικές παρεμβάσεις του φιλολόγου4 με ορισμένο
διδακτικό στόχο επιβεβαιώνεται με τις διαφοροποιήσεις που εφαρμόζει στην τέταρτη
φάση με το ντοσιέ και το κινητό, καθώς και την αξιολόγηση τους στην πέμπτη φάση του
ΣΑΔΕΠΕΑΕ.
2. Αποσαφήνιση όρων
2.1. Αναγνωστικές δυσκολίες στο γυμνάσιο
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) συμπεριλαμβάνουν τις αναγνωστικές δυσκολίες
στο γυμνάσιο και εμφανίζουν μεγάλη συννοσηρότητα με την ΔΕΠΥ. Η δυσλεξία ή η
ειδική μαθησιακή δυσκολία, συνίσταται στη γλωσσική δυσλειτουργία του μαθητή στην
ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Η ανάγνωση με το αλφαβητικό σύστημα
γραφής απαιτεί από το μαθητή επίγνωση της φωνολογικής δομής του λόγου, γνωστή
και ως απόκτηση της αλφαβητικής αρχής. Ο αλφαβητικός κώδικας προϋποθέτει την
αυξημένη ευχέρεια και άνεση στην αναγνώριση και ορθογραφία λέξεων, δηλαδή
αλφαβητική και ορθογραφική γνώση. Η θεώρηση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας
καταγράφεται σε τρία επίπεδα στο βιολογικό, στο γνωστικό και στο συμπεριφορικό και
η μελέτη της επιτρέπει το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και αντισταθμιστικών
στρατηγικών. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη των εκπαιδευτικών να κατανοήσουν το
πρόβλημα των αναγνωστικών δυσκολιών στο γυμνάσιο αναφορικά με τους παράγοντες,
όπως η συμφωνία μεταξύ της νοητικής ικανότητας του μαθητή και της αναγνωστικήςορθογραφικής του επίδοσης και τις έντονες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην
επεξεργασία των συμβόλων της γραπτής γλώσσας. Ακόμη, ο παράγοντας της ανάγνωσης
του μαθητή με ΔΕΠΥ διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά από αυτή του κανονικού
αναγνώστη αλλά και ο παράγοντας της αναγνωστικής-ορθογραφικής καθυστέρησης, που
δεν αποτελεί πάντα, μέρος μιας γενικευμένης μαθησιακής καθυστέρησης, αναφορικά
με τις αντιληπτικές δυσκολίες και τις μνημονικές δυσκολίες. Οι μαθητές με ΕΜΔ στην
πλειονότητά τους συναντούν δυσκολίες στην βραχύχρονη μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι
μπορεί να αντιλαμβάνονται σωστά αυτό που βλέπουν ή ακούνε, αλλά το ξεχνούν αμέσως
και συνεπώς δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία την περαιτέρω επεξεργασία
της πληροφορίας και να μάθουν. Παρουσιάζουν, επίσης, δυσκολίες στην ανάσυρση
προηγούμενων πληροφοριών, γνώσεων, εμπειριών και στο συσχετισμό τους με την υπό
επεξεργασία πληροφορία. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) συμπεριλαμβάνουν
τις αναγνωστικές δυσκολίες στο γυμνάσιο και παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία σε
ταξινομήσεις όπως να «αγκιστρώνουν» και να συνδυάζουν, συγγενείς γνώσεις, με την
παρεμβολή ή μεσολάβηση προηγούμενων εμπειριών.
Οι αναγνωστικές δυσκολίες σε μαθητές με ΔΕΠΥ αναφέρονται σε πρόβλημα
στην κεντρική επεξεργασία, όπου συναντώνται οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες
(σκέψη, κρίση, συλλογισμός κ.λπ.), όπου η ταξινόμηση και η οργάνωση των
πληροφοριών παρουσιάζεται ως ένα ακόμη πρόβλημα. Η εκτελεστική λειτουργία είναι
4 Μέθοδος Tomatis: Παιδαγωγική της Ακρόασης, Η ‘’Ακουστική εκπαίδευση’’, Στο: http://www.tomatishellas.
gr/, (προσπελάστηκε στις 10/7/2018).
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ένας παράγοντας-κλειδί για την ανεπαρκή μάθηση και κοινωνική παρουσία, επειδή οι
μαθητές με ΔΕΠΥ υπερδιεγείρονται από τα ερεθίσματα, έχουν περιορισμένο εύρος στη
συγκέντρωση της προσοχής τους. Δεν είναι τόσο, ότι δεν μπορούν να αιτιολογήσουν
αυτό που διαβάζουν αλλά το ότι δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
στρατηγικές που χρειάζονται για να επεξεργαστούν και να οργανώσουν τις πληροφορίες
κατάλληλα, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Συχνά απαντούν χωρίς να σκέφτονται, με
ορισμένο ρεπερτόριο συχνά λανθασμένων απαντήσεων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν
προαπαιτούμενα, τα οποία απαιτείται να γνωρίζουν καλά όλοι όσοι ασχολούνται
γενικότερα με την εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων και των φιλολόγων, των παιδιών
και νέων με Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), όπως μαθητές με ΔΕΠ-Υ.
2.2. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), διεθνώς
γνωστή ως Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), είναι μια από τις πιο
συχνές συμπεριφορικές διαταραχές και η συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας5. Σύμφωνα με την πέμπτη έκδοση του DSM6,που
εκδόθηκε το 2013, έχει τα εξής πρωτογενή χαρακτηριστικά: τα συμπτώματα της
απροσεξίας και της υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας, καθώς επιμένει στο χρόνο
και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και ποικίλες δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί, όσο
και στο περιβάλλον του. Στο DSM-V το σύνδρομο καταγράφεται πλέον ως «Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας», ενώ διακρίνονται τρεις τύποι: α) ΔΕΠΥ, Συνδυασμένος Τύπος, β) ΔΕΠ-Υ με προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο, γ) ΔΕΠ-Υ με
προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο.
Με βάση το ICD-10, στο οποίο η ΔΕΠ-Υ εμφανίζεται ως υπερκινητική διαταραχή,
η εμφάνισή της γίνεται σε πρώιμη ηλικία (μέσα στα 5 πρώτα έτη) και παρουσιάζει, πέρα
από τα ήδη αναφερθέντα χαρακτηριστικά, έλλειψη επιμονής κυρίως σε δραστηριότητες
που απαιτούν γνωστική εμπλοκή, τάση συνεχούς εναλλαγής δραστηριοτήτων, πριν την
ολοκλήρωσή τους και αδυναμία διαχείρισης της συμπεριφοράς. Τα χαρακτηριστικά αυτά
είναι επίμονα στο χρόνο και διάχυτα στη συμπεριφορά του παιδιού. Η κύρια διαφορά
ανάμεσα στα δύο διαγνωστικά κριτήρια (DSM-V και ICD-10) είναι, ότι το DSM-V
επιτρέπει διάγνωση ΔΕΠ/ΔΕΠΥ ακόμη και σε περίπτωση συνοσηρότητας με άλλες
ψυχοπαθολογίες, ενώ το ICD-10 αποκλείει τη διάγνωση όταν είναι παρούσες άλλες
σύνοδες ψυχικές διαταραχές όπως το άγχος.
2.3. Εξάρτηση από το διαδίκτυο
Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον το αναγκαίο εργαλείο ενημέρωσης, κοινωνικής επαφής
και ψυχαγωγίας για τους εφήβους. Ωστόσο, η υπερβολική ενασχόληση με το μέσο αυτό
5 Ευσταθίου, Γ., Κοκκότη, Κ., Καλαντζή- Αζίζι, Α. (2012). Ψυχομετρικές Κλίμακες Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ. Στο Ε. Κάκουρος , & Κ. Μανιαδάκη, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα Αθήνα:
Gutenberg.(σσ. 199-222).
Καλαντζή- Αζίζι, Α., Αγγελή, Κ. & Ευσταθίου, Γ. (2012). Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV. Αθήνα:
Πεδίο.
6 American Psychiatric Association. (2013). Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder, σσ. 59-66.
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δημιουργεί κινδύνους ανάπτυξης ακραίων συμπεριφορών σχετικά με τη χρήση του.
Τα αρχικά συμπτώματα της «εξάρτησης» είναι ο υπερβολικός χρόνος ενασχόλησης
με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η παραμέληση υποχρεώσεων και η απότομη πτώση
της σχολικής επίδοσης. Η απομόνωση, η μείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και του
χρόνου που περνούν τα παιδιά με την οικογένεια και τους φίλους τους, η μεταβολή της
συμπεριφοράς όπως βίαιη συμπεριφορά μέσα στο σπίτι, η αδιαφορία για πράγματα που
πριν τα ευχαριστούσαν και η παραβατικότητα, συχνά συνθέτουν τη συνολική εικόνα.
Τα παιδιά μαθαίνουν, ανάμεσα στις άλλες μαθησιακές διαδικασίες κλασσικής
μάθησης και στη μάθηση παραβατικών συμπεριφορών. Ο ελεύθερος χρόνος και η
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη απασχόλησης
θεσμοθετεί το «καθεστώς», το οποίο εξοπλίζεται και νομιμοποιείται με νέα «αναλώσιμα
υλικά», όπως είναι τα βιντεοπαιχνίδια και τα ηλεκτρονικά ατομικά παιχνίδια. Η βία με
την οποία είναι επενδυμένο το λογισμικό των βιντεοπαιχνιδιών εκπαιδεύει τα παιδιά
στο φαινόμενο βία και καλλιεργεί τη βίαιη συμπεριφορά μέσα από τον ελεύθερο χρόνο
που αφιερώνουν για παιχνίδι. Υπάρχουν βέβαια και τα σωματικά συμπτώματα, όπως
πονοκέφαλος, ξηρότητα οφθαλμών, διατροφικές παρεκτροπές και παραμέληση της
σωματικής υγιεινής και φροντίδας του εαυτού τους.
2.4. Ενδοοικογενειακές σχέσεις: η επικοινωνία μεταξύ αδερφών
Οι ενδοοικογενειακές σχέσεις και ειδικότερα η επικοινωνία μεταξύ αδερφών, όταν ο ένας
πάσχει από ΔΕΠΥ είναι εξαιρετικά επιβαρυμένες. Λόγω του εθισμού με το διαδίκτυο
παρατηρούνται έντονοι καβγάδες, χειροδικίες και συγκρούσεις. Η όποια βελτίωση στη
συμπεριφορά του, όπως να γίνει πιο συζητήσιμος, ομιλητικός, κοινωνικός και εκδηλωτικός
προϋποθέτει το να κατανοήσει τις αναγνωστικές δυσκολίες του και να μάθει σταδιακά
να ασχολείται λιγότερες ώρες με τον υπολογιστή και να κάνει περισσότερη παρέα με
συνομήλικους του.
Στην περίπτωση μας, όπου η αδερφή ανέλαβε να τον υποστηρίξει με μαθήματα
ειδικής αγωγής στα φιλολογικά μαθήματα και να τον προετοιμάσει για την εισαγωγή
του στην Γ’ Γυμνασίου, κρίθηκε αναγκαία η σε βάθος εξέταση του εκπαιδευτικού με
τον μαθητή- αδερφό της. Στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εξετάστηκε μεταξύ άλλων, ο
τρόπος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο φιλόλογος, ο τρόπος που προσεγγίζει το παιδί
και τα προβλήματα του, ο τρόπος που συζητά, επικοινωνεί και διαπραγματεύεται τις
αναγνωστικές δυσκολίες με τον μαθητή.
3. Η Μεθοδολογία ειδικής αγωγής στην Εκπαίδευση
Η μεθοδολογία παρατήρησης σε μαθητές με ειδικές αναγνωστικές και μαθησιακές
δυσκολίες, όπως η ΔΕΠ-Υ, αναφέρεται στην συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσω
των αισθήσεων με την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση συμπεριφορών, καταστάσεων,
σωματικών χαρακτηριστικών του μαθητή. Επιπλέον, καταγράφεται με μη λεκτικές
μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και στόχο έχει την αναγνώριση των δυσκολιών
που αντιμετωπίζει ο μαθητής, με σεβασμό και διακριτικότητα.
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3.1. Σκοπιμότητα μελέτης
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση του προβλήματος των αναγνωστικών
δυσκολιών ορισμένου μαθητή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) με έμφαση τις διδακτικές αλληλεπιδράσεις στα γλωσσικά
μαθήματα από το φιλόλογο στο γυμνάσιο.
3.2. Ερευνητικά ζητήματα -Υποθέσεις
Στα επιμέρους ερευνητικά ζητήματα εξετάζονται οι ακόλουθες υποθέσεις, για τη σχέση
του φιλολόγου με την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
(ΔΕΠΥ) στο γυμνάσιο και την εξάρτηση από διαδικτυακά παιχνίδια.
3.2.1. Ο φιλόλογος μπορεί να κατανοήσει τη σχέση των ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών
και την ΔΕΠΥ. Επειδή, υποθέτουμε ότι αν ο εκπαιδευτικός έχει μελετήσει και έχει
κατανοήσει τις μαθησιακές δυσκολίες της ΔΕΠΥ αναφορικά με την αντιληπτική
ανάγνωση7 και την πεταλουδωτή ανάγνωση, θα είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά
στον έλεγχο των προβλημάτων συμπεριφοράς από τη διαδικτυακή εξάρτηση.
3.2.2. Ο φιλόλογος μπορεί να παρέμβει στα γλωσσικά μαθήματα και τα προβλήματα
συμπεριφοράς λόγω της εξάρτησης με το κινητό σε μαθητή Β’ γυμνασίου με ΔΕΠΥ.
Επειδή, υποθέτουμε ότι αν ο εκπαιδευτικός έχει ορίσει διδακτικές αναγνωστικές
προτεραιότητες, έχει διατυπώσει ορισμένο διδακτικό στόχο και μπορεί να
διαφοροποιήσει τα κείμενα προσαρμόζοντας στις ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες του
μαθητή, θα είναι σε θέση να παρέμβει αποτελεσματικά στον έλεγχο των προβλημάτων
συμπεριφοράς από την υπερβολική ενασχόληση με τα διαδικτυακά παιχνίδια.
3.3. Ερευνητικά εργαλεία- Ερευνητική διαδικασία και πορεία
Η ερευνητική διαδικασία και πορεία απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των
ειδικών επιστημόνων, των γονέων και των εκπαιδευτικών και βασίζεται στην μεθοδολογία
παρατήρησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφαρμόζοντας το παιδαγωγικό
εργαλείο ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Με βάση το Στοχευμένο Ατομικό Δομημένο Διδακτικά
Ενταξιακό Πρόγραμμα Παρέμβασης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ)
καταγράφονται οι παρατηρήσεις και οι καλές παιδαγωγικές πρακτικές παρεμβάσεις. Η
πολυαισθητηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας, με τη δημιουργία γνωστικών μηχανών,
με τρισδιάστατο παιδαγωγικό υλικό με σταθερές και κινητές κάρτες σε ντοσιέ και ποικίλα
διδακτικά μέσα, με οπτικούς εννοιολογικούς διευκολυντές υποστηρίζει την κατανόηση
κειμένων. Επιπλέον, στη δόμηση του διδακτικού σχεδίου εργασίας στο ΣΑΔΕΠΕΑΕ
μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και τα κινητά τηλέφωνα.
Για την καλύτερη εφαρμογή της ερευνητικής διαδικασίας και την πορεία με
διαφοροποιημένες γλωσσικές παρεμβάσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες της ΔΕΠΥ, τεμαχιοποιούμε τον διδακτικό στόχο σε μικρά
διδακτικά βήματα που συνοδεύονται με αντίστοιχες κειμενικές δραστηριότητες, ώστε
7 Τοματίς, Α, (2009). Μαθησιακές δυσκολίες : ο ρόλος του αυτιού και της συνειδητοποιημένης ακοής στην
δυσλεξία και στις μαθησιακές δυσλειτουργίες, (μτφ.) Θεοδωρίδου, Στ, Αθήνα: ΡΕΩ.
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ο μαθητής να διατηρήσει καλύτερα την προσοχή του και να μην κουραστεί. Επίσης,
το περιβάλλον της ερευνητικής διαδικασίας απαιτείται να είναι ήσυχο χωρίς διαρκή
διεγερτικά ερεθίσματα για να μην αποσπάται η προσοχή. Ακόμη, να έχουμε οργανώσει
την εργασία μας ατομικά Σ (Α)ΔΕΠΕΑΕ, ελέγχοντας τις παρεμβολές από άλλους. Τέλος,
στην ερευνητική διαδικασία αξιοποιήθηκε η αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή-κινητό
με πρόσκληση να απαντήσει διαδικτυακά σε γλωσσικές ασκήσεις λαμβάνοντας ορισμένα
οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα.
3.3.1.Πρώτο εργαλείο Σ(Α)ΔΕΠΕΑΕ: Ατομική συστηματική και εμπειρική
παρατήρηση σύμφωνα με την μεθοδολογία παρατήρησης μαθητή με ΔΕΠΥ στην
Εκπαίδευση
Η μεθοδολογία παρατήρησης αποτελεί την πρώτη και δεύτερη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ και
αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών κυρίως μέσω των αισθήσεων και των εμπειριών. Η
ατομική συστηματική και εμπειρική παρατήρηση μαθητή με ΔΕΠΥ γίνεται στο φυσικό
χώρο που διαδραματίζονται τα γεγονότα και παρέχει πληροφορίες για το σχεδιασμό ή την
αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης. Η συστηματική εμπειρική παρατήρηση
γνωστή ως περιγραφική και ποιοτική, διενεργείται στην πρώτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ
και από κοινού με την Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση (ΑΠΑ), η συστηματική ποσοτική
παρατήρηση βοηθά, τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τις δυσκολίες.
Η μεθοδολογία παρατήρησης πραγματοποιείται σε ορισμένη μελέτη μαθητή
με ΔΕΠΥ στην Εκπαίδευση, τον Παρασκευά. Στο σχολικό ιστορικό καταγράφεται
μέσω της συστηματικής εμπειρικής ετεροπαρατήρησης, ότι ο μαθητής φοιτά στο πρώτο
εξάμηνο της Γ’ τάξης Γενικού Γυμνασίου, με γραμμή βάσης το 19ο εξάμηνο τυπικής και
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έχει κενά στα φιλολογικά μαθήματα και δυσκολεύεται να
συγκεντρωθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι καθηγητές του τον βοηθούν στους
βαθμούς για να περνάει την τάξη, αφού σε γενικές γραμμές είναι ήσυχος στο μάθημα και
δεν ενοχλεί τα υπόλοιπα παιδιά. Ακόμη παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στην παραγωγή
και κατανόηση γραπτού λόγου, δεν κατανοεί ούτε τις απλές μαθηματικές πράξεις και
δεν μπορεί να αποστηθίσει. Στον προφορικό λόγο δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο
πρόβλημα, απλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απαντήσει και καθώς κομπιάζει,
δίνει την εντύπωση ότι δεν γνωρίζει την απάντηση. Η συναναστροφή του με άλλα παιδιά
δεν είναι εύκολη, καθώς ο Παρασκευάς αφενός είναι αρκετά κλειστός και ντροπαλός
και αφετέρου, λόγω της παρορμητικότητάς του και της αδυναμίας του να ακολουθήσει
κανόνες, οι συμμαθητές του δεν θέλουν να συμμετάσχει συχνά στα ομαδικά παιχνίδια.
Αυτό έχει ως συνέπεια να έχει λιγοστούς φίλους. Στο σπίτι αλληλοεπιδρά με την
μεγαλύτερη κατά οκτώ χρόνια αδερφή του, με την οποία τα πάνε αρκετά καλά αν και
υπάρχουν αρκετές συγκρούσεις μεταξύ τους διαχρονικά, επειδή ο Παρασκευάς έχει
επιλέξει με αυτόν το τρόπο να προσελκύει την προσοχή της.
3.3.2.Δεύτερο εργαλείο -πρώτο μέρος- Σ(Α-Δ-Ε)ΠΕΑΕ:Άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση
των ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών και των επιδόσεων (ετεροπαρατηρήσεις)
Η Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση (ΑΠΑ) είναι το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιούμε
σύμφωνα με τη δεύτερη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ με τη χρήση των Λιστών Ελέγχου
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Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ) για να κατανοήσουμε τις ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες.
Οι ετεροπαρατηρήσεις καταγράφονται ως παράγοντες που εμπλέκονται με την ΑΠΑ,
εστιάζοντας σε αυτό που κάνει ο μαθητής με ΔΕΠ-Υ, δίνοντας έμφαση στη συγκέντρωση
και τη συνέπεια της εργασίας του σε ορισμένο χρόνο. Σύμφωνα με το DSM-58 ο
Παρασκευάς παρουσιάζει αδυναμία συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής, η
οποία αποτυπώνεται με τη δυσκολία να ακολουθήσει οδηγίες, η προσοχή του αποσπάται
με μεγάλη ευκολία και δεν είναι συνεπής στις καθημερινές του δραστηριότητες και
υποχρεώσεις. Ακόμη, παρουσιάζει συμπτώματα λεκτικής υπερκινητικότητας και
παρορμητικότητας. Αυτά είναι η ακατάπαυστη ομιλία, όταν αφορά κάτι που τον
ενδιαφέρει, η απάντηση σε ερωτήσεις πριν να ολοκληρωθούν, και η παρέμβαση και
διακοπή άλλων, πριν ολοκληρώσουν τον λόγο τους. Αναλυτικότερα, η αδυναμία
συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής του εκδηλώνεται συμπεριφοριστικά με τη
δυσκολία διατήρησης της προσοχής και με την τάση περιπλάνησης, έλλειψη επιμονής
που οδηγεί σε αδυναμία ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, παρατηρείται ότι
όταν υπάρχει υψηλό κίνητρο, όπως για παράδειγμα, η ύπαρξη κάποιας αμοιβής ή μεγάλο
ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τότε επιτυγχάνεται η ολοκλήρωσή της.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η παρουσία ενός ατόμου στη δραστηριότητα, είτε του παρέχει
βοήθεια, είτε όχι, κρίνεται θετική προς την αντιμετώπιση της έλλειψης προσοχής.
Άλλα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει είναι η αίσθηση αφηρημάδας και αδιαφορίας.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η υπερκινητικότητά του εκδηλώνεται λεκτικά με την έντονη
φλυαρία, όταν κάτι τον ενδιαφέρει, ενώ η παρορμητικότητά του αφορά την αδυναμία
αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς του. Εξαιτίας της παρορμητικότητας
δίνει απαντήσεις πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση ή χωρίς να προλάβει να την σκεφτεί
και διακόπτει τους συνομιλητές του, ακόμα και για να μιλήσει για άσχετα πράγματα.
Η παρορμητικότητά του, του δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες στις κοινωνικές του
σχέσεις, καθώς του δημιουργεί πρόβλημα στη δημιουργία και διατήρηση φίλων, ενώ
στο πλαίσιο της τάξης τον οδηγεί σε συχνές παρατηρήσεις ή επιπόλαιες απαντήσεις ή
ερωτήσεις που επιτρέπουν στους συμμαθητές του να τον ειρωνευτούν.
Οι σχολικές επιδόσεις είναι «κακές», οι σχολικές αποτυχίες συσσωρευμένες και
η αυτοεκτίμηση του είναι χαμηλή και έχει τάση παραίτησης, ιδιαιτέρως όταν δεν μπορεί
να λύσει άμεσα μια άσκηση. Στο πλαίσιο της τάξης δεν προλαβαίνει να σημειώσει τις
ασκήσεις του κατά την αντιγραφή από τον πίνακα και κάνει αρκετά λάθη, καθώς χάνεται
και μπερδεύεται. Όταν θέλει να γράψει ένα κείμενο κάνει πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη,
ενώ μπορεί με βοήθεια να οργανώσει τις ιδέες του και να βρει τις κατάλληλες λέξεις.
3.3.3. Δεύτερο εργαλείο -δεύτερο μέρος- Σ(Α-Δ-Ε)ΠΕΑΕ: Άτυπη παιδαγωγική
αξιολόγηση των προβλημάτων στη συμπεριφορά (ετεροπαρατηρήσεις)
Η Άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση (ΑΠΑ) με εμπειρικές ετεροπαρατηρήσεις συνίσταται
στην καταγραφή του επιπέδου δεξιοτήτων του μαθητή στους διάφορους τομείς
προβλημάτων όπως στην συμπεριφορά. Οι αποκλίσεις σημειώνονται σε εξάμηνα
φοίτησης στην τάξη που είναι εγγεγραμμένος και παρακολουθεί το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα. Ο Παρασκευάς βρίσκεται στο 19ο εξάμηνο τυπικής και υποχρεωτικής
8 AmericanPsychiatricAssociation, 2013, σσ. 59-66.
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εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί τη γραμμή βάσης και σημειώνεται με οριζόντια κίτρινη
γραμμή. Η ΑΠΑ διενεργείται από τον εκπαιδευτικό- παρατηρητή- ερευνητή μέσω της
συμπλήρωσης καταλόγων που ελέγχουν βασικές δεξιότητες (ΛΕΒΔ). Οι αποκλίσεις
σημειώνονται εμπειρικά σύμφωνα με τη μεθοδολογία παρατήρησης μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και γράφονται με αριθμούς που αντιστοιχούν σε ορισμένο εξάμηνο
τυπικής και υποχρεωτικής φοίτησης. Οι ΛΕΒΔ αυτές περιλαμβάνουν δεξιότητες από τις
νευροαναπτυξιακές περιοχές της μαθησιακής ετοιμότητας (1), ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες όπως αποτυπώνονται στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής
(ΠΑΠΕΑ) (2), δεξιότητες από τις γνωστικές περιοχές που ορίζονται από το Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (ΑΠΣ) στα γλωσσικά μαθήματα αναφορικά με τις γενικές μαθησιακές
δυσκολίες (3) και δεξιότητες από τις περιοχές της αντίληψης, μνήμης, γραφικού χώρου,
ανάγνωσης, μαθηματικών, συμπεριφοράς, όπως αυτές είχαν οριστεί στο Πειραματικό
πρόγραμμα Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών (4). Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα
προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς.
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να εμφανίζουν στοιχεία παραβατικής συμπεριφοράς,
επειδή δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τους κανόνες που διέπουν
το μαθησιακό περιβάλλον. Η διαδικτυακή εξάρτηση στην συμπεριφορά του Παρασκευά
χαρακτηρίζεται ως παραβατική, επειδή αδυνατεί να ακολουθήσει κοινωνικούς κανόνες,
δυσκολεύεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους
συμμαθητές και τους δασκάλους του. Εμφανίζει μη αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς
ή συναισθημάτων κάτω από κανονικές συνθήκες και έχει την τάση να αναπτύσσει
ψυχοσωματικά συμπτώματα ή φόβους που συνδέονται με προσωπικά ή σχολικά
προβλήματα (π.χ. πόνος στην κοιλιά).
3.3.4. Δεύτερο εργαλείο -τρίτο μέρος- Σ(Α-Δ-Ε)ΠΕΑ(Ε): Άτυπη παιδαγωγική
αξιολόγηση των προβλημάτων στην συμπεριφορά (αυτοπαρατηρήσεις του
φιλολόγου)
Η αυτοπαρατήρηση αναφέρεται στη διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός
με τον μαθητή και στα συναισθήματα που του γεννιούνται από την αλληλεπίδραση μαζί
του και αποτελεί μέρος της ΑΠΑ των προβλημάτων στη συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό
καταγράφονται συναισθήματα και σκέψεις του φιλολόγου αναφορικά με την αρχική
ΑΠΑ (πίνακας, 1) από την ανταπόκριση ή μη του μαθητή στους στόχους, εξετάζοντας
τη λειτουργικότητα και την αντιστοιχία τους με τις δυνατότητες του μαθητή του και
προωθούν τη σχολική επίδοση. Όσον αφορά τη δική μας αυτοπαρατήρηση αναγνωστικών
δυσκολιών σε ορισμένο μάθημα, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε
μεταξύ του φιλολόγου-αδερφής με τον μαθητή, η οποία διαδραμάτισε ουσιαστικό
ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων, στην ανατροφοδότηση, στην αναπροσαρμογή
του εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος, καθώς και στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας της παρέμβασης.
Σημειώνεται ότι ο εκπαιδευτικός συχνά καλείται χωρίς αυτοπαρατηρήσεις και
παιδαγωγικό αναστοχασμό να ορίσει διδακτική προτεραιότητα σε όσα συμβαίνουν στο
μαθητή «εδώ και τώρα». Επειδή η διδακτική υποστηρικτική παρέμβαση στο σχολείο
κρίνεται ως επείγουσα προτεραιότητα για την αποκατάσταση της ηρεμίας στη σχολική
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κοινότητα, χωρίς ωστόσο να έχουν ετεροπαρατηρηθεί οι συμπεριφορές του παιδιού μέσα
σε αυτήν για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, σύμφωνα με τη πρώτη και δεύτερη φάση του
ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Η μεθοδολογία παρέμβασης με εργαλείο το διδακτικό πρόγραμμα, τις
αυτοπαρατηρήσεις συμπεριλαμβάνει την διάγνωση, τις θεραπευτικές γνωμοδοτήσεις και
τις θεραπείες που πραγματοποιούνται παράλληλα με τις διδακτικές παρεμβάσεις.
Πίνακας 1. Αρχικές άτυπες παιδαγωγικές αξιολογήσεις σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ

3.3.5. Τρίτο εργαλείο ΣΑ(Δ-Ε)Π(ΕΑΕ): Στοχευμένες ατομικές διδακτικές
διαφοροποιημένες ενταξιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα
.
Οι στοχευμένες ατομικές διδακτικές διαφοροποιημένες ενταξιακές παρεμβάσεις στα
γλωσσικά μαθήματα υλοποιούνται σύμφωνα με την τέταρτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ
με την διαφοροποιημένη παιδαγωγικά διδασκαλία και αποτελεί το τρίτο εργαλείο
στην μελέτη μας. Η διδακτική παρέμβαση περιγράφεται στο διαφοροποιημένο σχέδιο
δόμησης στοχευμένου διδακτικού προγράμματος και αναφέρεται στην τρίτη φάση
του ΣΑ(Δ)ΕΠΕΑΕ, προσδιορίζεται ως ενταξιακή και διαφοροποιείται σύμφωνα με τη
μεθοδολογία παρέμβασης σε μαθητή με ΔΕΠΥ στην Εκπαίδευση. Έτσι, ορίζονται οι
διδακτικές προτεραιότητες στις ειδικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις στον Παρασκευά,
αφού έχει προηγηθεί η συστηματική εμπειρική και συμμετοχική παρατήρηση, καθώς
και η ΑΠΑ των επιπέδων επίδοσης και συμπεριφοράς. Η αυτοπαρατήρηση και η
ετεροπαρατήρηση αποτελούν βασικά εργαλεία της ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας και
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καταγράφονται στο έντυπο διδακτικής αλληλεπίδρασης (ΕΔΑ). Οι διαφοροποιημένοι
διδακτικοί στόχοι, τα διαφοροποιημένα παιδαγωγικά υλικά και εκπαιδευτικά μέσα
αναδεικνύουν εφευρετικές γνωστικές μηχανές, οι οποίες αποτελούν μέρος της διδακτικής
παρέμβασης (πίνακας, 2). Οι οπτικοί εννοιολογικοί διευκολυντές (ΟΕΔ) ορίζονται στα
κείμενα με συγκεκριμένο περιεχόμενο, κυρίως από την αξιολόγηση των βιωμάτων του
παιδιού ή του νέου με προκαθορισμένο αριθμό και τύπο λέξεων.
Πίνακας 2. (Σ)ΑΔΕΠΕΑΕ και στοχευμένες διδακτικές προτεραιότητες
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Η αξιολόγηση της στοχευμένης διδακτικής παρέμβασης αναφέρεται στην
πέμπτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ και αποτελεί μέρος της διδακτικής παρέμβασης. Βασικά
εργαλεία αυτής της φάσης είναι η καταγραφή των λειτουργικών επιπέδων αυτονομίας
των μαθητών την ώρα που πράττουν και δημιουργούν για το μάθημα, αναπτύσσοντας
δεξιότητες ή αξιοποιώντας κατεκτημένες δεξιότητες. Ακόμη, καταγράφεται η δυνατότητα
του μαθητή να ολοκληρώνει την εργασία του σε ορισμένο χρόνο, ο αριθμός των διακοπών
καθώς και τα συναισθήματα που βιώνει μέσα από την αλληλεπιδραστική διδακτική
σχέση. Το έντυπο καταγραφής συνεργασίας με τον γονέα συμπεριλαμβάνεται στην
πέμπτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ και αποτελεί μέρος της διδακτικής παρέμβασης. Αυτό
έχει ως αποστολή την ανάγνωση και τη κατανόηση του συναισθηματικού κώδικα που
διέπει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, έτσι όπως αυτές προβάλλονται από το παιδί στην
αλληλεπιδραστική σχέση δασκάλου-μαθητή.
Η μεθοδολογία διδακτικής παρέμβασης αναφέρεται στην κατάρτιση
παρεμβάσεων ΕΑΕ για τον μαθητή με ΔΕΠ-Υ με έμφαση στην αποκατηγοριοποίηση
και αποηλικιοποίησή του, με σκοπό τη δόμηση ενός εξατομικευμένου διδακτικού
προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες του και
θα λαμβάνει υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά
του όπως στην περίπτωσή μας με το κινητό τηλέφωνο και τα διαδικτυακά παιχνίδια
με τους πολεμιστές.Ο διαφοροποιημένος διδακτικός στόχος (βραχυπρόθεσμος) για τον
Παρασκευά εστιάστηκε στο να μάθει να συγκεντρώνεται για 15 λεπτά, να διαβάζει
(αντιληπτική ανάγνωση), να κατανοεί κείμενο 11 γραμμών, με αριθμό 100 περίπου
λέξεων, ορισμένου φωνολογικού τύπου ΣΦΣΦΣΦΣΣΦΣ (πολιτισμός), με 5-8 οπτικούς
διευκολυντές και να εφαρμόζει σε αυτό τους γραμματικούς κανόνες της ενότητας, με τη
χρήση του κινητού τηλεφώνου.
Από τον εκπαιδευτικό αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα της παρέμβασης
με την τεμαχιοποίηση του διδακτικού στόχου (βραχυπρόθεσμου) σύμφωνα με την
τρίτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ σε πέντε βήματα, βάση των οποίων θα διαφοροποιηθεί
το ορισμένο μάθημα της πρώτης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας, (σελ 10), με τη
χρήση ντοσιέ έχοντας ως βοηθητικό εργαλείο το κινητό τηλέφωνο για τους γραμματικούς
κανόνες της ενότητας. Στα κριτήρια επιτυχίας σημειώθηκε ότι επιδιώκεται να είναι σε
θέση να κατανοεί το κείμενο με τη βοήθεια των οπτικών διευκολυντών και να λύσει
τουλάχιστον τις 3 από τις 6 διδακτικές παρεμβάσεις. Η αμοιβή ορίστηκε ως λεκτική
λέγοντας «Μπράβο!» και ως έμπρακτη, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο
του αντικείμενο, το κινητό, ως μέσο διδασκαλίας και μόλις ολοκληρώσει το διάβασμα
θα μπορέσει να παίξει διαδικτυακά το αγαπημένο του παιχνίδι για ορισμένο χρόνο. Η
αναμενόμενη συμπεριφορά του Παρασκευά, όσον αφορά την αντιληπτική ανάγνωση (1),
ήταν να είναι σε θέση να συγκεντρώνεται 5-15 λεπτά, να κατανοεί το περιεχόμενο του
κειμένου και να μπορεί να λύνει ασκήσεις γραμματικής. Όσον αφορά την πεταλουδωτή
ανάγνωση-εξάρτηση διαδίκτυο (2) να διαβάζει τα μαθήματά του πριν ασχοληθεί με το
διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί το κινητό ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας εκτός από
μέσω ψυχαγωγίας.
3.3.6. Περιορισμοί έρευνας
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η μελέτη της περίπτωσης, ενέχει τον κίνδυνο έλλειψης
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αντικειμενικότητας, καθώς μία μελέτη καθίσταται διαφανής αν οι αρχές του ερευνητή
γνωστοποιούνται στην αρχή της έρευνας και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να
περιορίσει την επιρροή τους στην ανάλυση κι ερμηνεία των δεδομένων του. Οι έννοιες
της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας που καθορίζουν στην τελική ποσοτική ανάλυση
αποτελούν τους βασικούς περιορισμούς έναντι της ποιοτικής ανάλυσης που παρέχει η
μελέτη περίπτωσης, που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Ειδικότερο βάρος δόθηκε στην
ανάγκη για αντικειμενική «απόσταση» από την οποιαδήποτε ερμηνεία των παρατηρήσεων,
επειδή η φιλόλογος και υποστηρικτής της μαθησιακής ένταξης είχε διπλό ρόλο, όντας
βιολογική αδερφή του μαθητή της μελέτης περίπτωσης.
4. Αποτελέσματα
Οι διδακτικές αλληλεπιδράσεις στα γλωσσικά μαθήματα απέδειξαν ότι ο φιλόλογος
μπορεί να κατανοήσει και να παρέμβει στις αναγνωστικές δυσκολίες σε μαθητές με
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), σύμφωνα
με τους ορισμούς και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση που δόθηκαν για την αντιληπτική9
ανάγνωση, την πεταλουδωτή ανάγνωση και την εξάρτηση από το Διαδίκτυο.
Η δεύτερη διερεύνηση έδειξε τον τρόπο που ο φιλόλογος μπορεί να παρέμβει
με την αντιληπτική ανάγνωση και να αντιμετωπίσει τις προσδιορισμένες αναγνωστικές
δυσκολίες για την πεταλουδωτή ανάγνωση και την εξάρτηση από το Διαδίκτυο. Αυτές
οι θέσεις τεκμαίρονται από τον Νόμο 3699 (2008) σε ορισμένο γλωσσικό μάθημα και
με ορισμένο διδακτικό στόχο σε μαθητή Β’ γυμνασίου. Τα δεδομένα λήφθηκαν με το
παιδαγωγικό εργαλείο ΣΑΔΕΠΕΑΕ, τις διαφοροποιήσεις που ο φιλόλογος εφάρμοσε στην
τέταρτη φάση με ντοσιέ και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων που λήφθηκαν
στην πέμπτη φάση ΣΑΔΕΠΕΑΕ με έμφαση την ένταξη και τους κανόνες που διέπουν
τις υποχρεώσεις μέσα στην τάξη και την σχολική κοινότητα και που εντέλει κατανοούν
μαθητής και καθηγητής.
4.1. Ο φιλόλογος μπορεί να κατανοήσει την σχέση των αναγνωστικών δυσκολιών
σε μαθητή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
(ΔΕΠΥ) στο γυμνάσιο
Η διδακτική παρέμβαση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με την αδερφή του Παρασκευά
στα φιλολογικά μαθήματα ξεκίνησε με σκοπό να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά χωρίς
να έχουν εντοπιστεί οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στην πορεία συγκεντρώθηκαν
δεδομένα με ετεροπαρατηρήσεις εστιάζοντας κυρίως στην καταγραφή των ικανοτήτων του
μαθητή με ΔΕΠΥ, σε πίνακες. Με μπλε χρώμα σημειώνεται η αρχική άτυπη παιδαγωγική
αξιολόγηση (ΑΠΑ) πριν την διδακτική παρέμβαση που έγινε στις 19/09/2018. Με
πράσινο χρώμα η ενδιάμεση ΑΠΑ, όπως διαμορφώθηκε σε νέο χρόνο παρατήρησης από
τις 07/10/2018 έως στις 11/10/2018. Οι διαφοροποιημένες παιδαγωγικά παρεμβάσεις
9 Πόρποδας, Κ, (2002). Ανάγνωση: Γνωστική ανάλυση, Ψυχολογικοί παράγοντες, επίδραση της γλώσσας,
μάθηση και διδασκαλία, εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρμογές. Πάτρα: Αυτοέκδοση.
Τοματίς, Α. (2009). Μαθησιακές δυσκολίες : ο ρόλος του αυτιού και της συνειδητοποιημένης ακοής στην
δυσλεξία και στις μαθησιακές δυσλειτουργίες. (Τ. Λ. Ευαγγελοπούλου, Επιμ., & Σ. Θεοδωρίδου, Μεταφρ.)
Αθήνα: ΡΕΩ.
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σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν μετά την καταγραφή της αρχικής ΑΠΑ και βασίστηκαν
στα δεδομένα από τις νευροαναπτυξιακές περιοχές μαθησιακής ετοιμότητας του μαθητή
με ΔΕΠ-Υ. Με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τελική ΑΠΑ, όπως διαμορφώθηκε στο
τέλος των παρεμβάσεων στις 17/10/2018, δηλαδή σε διάστημα περίπου ενός μήνα από
την αρχική ΑΠΑ και έξι ημερών από την ενδιάμεση ΑΠΑ. Η διδακτική προτεραιότητα
ορίζεται από την νευροαναπτυξιακή περιοχή της συναισθηματικής οργάνωσης με
έμφαση στο ενδιαφέρον για μάθηση, διότι ο μαθητής παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από
τη γραμμή βάσης. Στον πίνακα (2) σημειώνονται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την
ΑΠΑ και τις ΛΕΒΔ σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής
(ΠΑΠΕΑ10) σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ με βάση το δεύτερο εργαλείο του ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Ως
διδακτική προτεραιότητα ορίζεται η περιοχή των βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων με
έμφαση στην κατανόηση, διότι παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από τη γραμμή βάσης.
Στον πίνακα (3) σημειώνονται οι γενικές11 μαθησιακές δυσκολίες του μαθητή
με ΔΕΠ-Υ η ΑΠΑ με τις ΛΕΒΔ σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)
στα φιλολογικά μαθήματα και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
(ΔΕΠΠΣ) της τάξης φοίτησης. Η διδακτική προτεραιότητα ορίζεται από την περιοχή των
δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στη κατανόηση, διότι παρουσιάζει απόκλιση δέκα
εξαμήνων από τη γραμμή βάσης.
Πίνακας 3. ΑΠΑ γενικών μαθησιακών δυσκολιών όπως αποτυπώνονται στα ΑΠΣ
και τα ΔΕΠΠΣ των φιλολογικών μαθημάτων

10 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2009). Δραστηριότητες
Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και βιβλιοτετράδια
για το μαθητή: Προφορικός Λόγος., Ψυχοκινητικότητα, Νοητικές Ικανότητες, Συναισθηματική Οργάνωση, σ.σ.
254-260.
11 Δροσινού, Κορέα Μ. (2017). Στοχευμένα Ατομικά Δομημένα Διδακτικά Ενταξιακά Προγράμματα
Παρεμβάσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ), σσ. 398-403, σσ. 414-421.
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Στον πίνακα (4) σημειώνονταιοι Ειδικές12 Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητή με
ΔΕΠ-Υμε την ΑΠΑ με τις ΛΕΒΔ σύμφωνα με τοΠειραματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα
για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΠΑΠΕΜΔ). Η διδακτική προτεραιότητατην
ΑΠΑ των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ), εστιάζεται στην περιοχή των
δεξιοτήτων συμπεριφοράς, επειδή ο μαθητής παρουσιάζει απόκλιση πέντε εξαμήνων
από τη γραμμή βάσης, που ορίζεται στο 19ο εξάμηνο τυπικής και υποχρεωτικής
φοίτησης. Αυτές οι διακυμάνσεις στην διαμορφωτική ΑΠΑ αναδεικνύουν, κάποιουςαπό
τους λόγους που έχουν οδηγήσει τον Παρασκευά στην ενασχόληση με τα διαδικτυακά
παιχνίδια για πέντε ώρες την ημέρα τουλάχιστον. Στις αυτοπαρατηρήσεις σημειώνουμε
ότι απαιτείται να αλλάξει η σχέση ανάμεσα στην συσσωρευμένη σχολική αποτυχία, την
χαμηλή αναγνωστική αυτοεκτίμηση και την αποκλειστική ενασχόληση με το έξυπνο
κινητό τηλέφωνο. Ο διδακτικός στόχος, λοιπόν, διατυπώθηκε στο να αναπτύξει θετική
αναγνωστική αυτοεικόνα στα κείμενα που μελετά.
Πίνακας 4. ΑΠΑ ειδικών μαθησιακών δυσκολιών όπως αποτυπώνονται στο
ΠΑΠΕΜΔ

4.2. Ο φιλόλογος μπορεί να παρέμβει στα γλωσσικά μαθήματα και τα προβλήματα
συμπεριφοράς λόγω της εξάρτησης με το κινητό σε μαθητή με Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) στο γυμνάσιο.
Η ειδική παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία εστιάζεται στη διατύπωση του
διδακτικού στόχου και στη διαφοροποίηση του διδακτικού προγράμματος με την
κατάρτιση ετήσιου, μηνιαίου, εβδομαδιαίου και ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας.
Στην παρούσα έρευνα μέσα από τη διαδικασία της ΑΠΑ κατανοήθηκαν τα αναγνωστικά

12 Μαρκάκης, Εμ; Δροσινού, Μ. (2000).Πειραματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες (Δυσλεξία). Στο Κ. Χρηστάκης, Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες στο δημοτικό σχολείο Θεωρητική και
πρακτική προσέγγιση (σσ. 321-350). Αθήνα: Ατραπός.
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λάθη, ορίστηκαν οι διδακτικές προτεραιότητες με βάση τα χαμηλότερα επίπεδα
ικανοτήτων του μαθητή μας. Σύμφωνα με την τρίτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ επιλέχθηκε
ως ετήσιος διδακτικός στόχος, η κατανόηση αναγνωστικών λαθών (πίνακας, 5).
Πίνακας 5. Κατανόηση αναγνωστικών λαθών.

Ο φιλόλογος με την ημερήσια διδακτική παρέμβαση στην ανάγνωση υλοποιεί
το διαφοροποιημένο πρόγραμμα ΕΑΕ στο διαφοροποιημένο γλωσσικό μάθημα και
παράλληλα επιχειρεί να αντιμετωπίσει κάποιες από τις συναισθηματικές δυσκολίες και
ορισμένα από τα προβλήματα συμπεριφοράς του συγκεκριμένου μαθητή με ΔΕΠΥ. Για το
λόγο αυτό, διαφοροποιήθηκε η χρήση του έξυπνου κινητού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
ως παιδαγωγικό μέσο για την ατομική διδασκαλία των γραμματικών κανόνων της
πρώτης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσαστην περίπτωση του Παρασκευά. Με αυτή
τη διδακτική μέθοδο13βρέθηκε στα αποτελέσματα, ότι μπόρεσε μάλιστα να προβεί στην
εφαρμογή των γραμματικών κανόνων, λύνοντας μια σειρά από γλωσσικές ασκήσεις,
που βοήθησαν στην καλύτερη εμπέδωσή τους. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί πως η
καταγραφή της μεγάλης απόκλισης από τη γραμμή βάσης αναφορικά με τη συγκέντρωση
της προσοχής στην περιοχή των νοητικών ικανοτήτων, οδήγησε την φιλόλογο σύμφωνα
με τις αυτοπαρατηρήσεις της στην τροποποίηση του προγράμματος της ανάγνωσης για
διεύρυνση της προσοχής και κατανόηση της έννοιας του χρόνου με τη χρήση ρολογιού
κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Για αυτό αξιοποιήσαμε την εικόνα του χαρακτήρα από
το αγαπημένο παιχνίδι του Παρασκευά στο διδακτικό πρόγραμμα, διότι αξιολογήθηκε
θετικά ως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη της
μαθησιακής διαδικασίας. Το επόμενο διδακτικό βήμα ήταν να μπορεί να υπολογίζει το
13 Δροσινού-Κορέα, Μ. και Σκληβάγκου, Αφ. (2015). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική
συμπεριφορά: Βιβλιογραφική οριοθέτηση και αναζήτηση σχέσεων στον πολιτισμό του σχολείου και της
οικογένειας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (σσ. 286-306). Αθήνα:
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT (προσπελάστηκε στις 04/11/2018).
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διαδικτυακό χρόνο που περνά με το παιχνίδι και να συνειδητοποιήσει αν μπορεί να επιλέξει
παράλληλα με αυτό που κάνει και κάτι από τα προσφερόμενα μαθήματα στη γλώσσα
που του παρείχε μέσα στο σπίτι από διαφορετικό δωμάτιο η φιλόλογος και μεγαλύτερη
αδερφή του. Έτσι διαφοροποιήθηκαν τα ρολόγια από συμβατικά, αποκτώντας τη μορφή
του αγαπημένου πολεμιστή που προτάσσεται στο φόντο του κινητού τηλεφώνου, με το
οποίο μετρά το χρόνο που δαπανά για την μελέτη και κατανόηση των λαθών (εικόνα,1).
Εικόνα 1. Υπολογισμός χρόνου διδακτικής παρέμβασης στα γλωσσικά μαθήματα

Ο πολεμιστής που απεικονίζεται στην επιφάνεια εργασίας του κινητού,
το οποίο χρησιμοποιήθηκε, για να μετρηθεί ο χρόνος της παρέμβασης είναι από
το βιντεοπαιχνίδι «PUBG». Είναι ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια, γι’ αυτό ο
Παρασκευάς αφιερώνει γύρω στις πέντε ώρες την ημέρα, παίζοντας το στο κινητό. Με
τον τρόπο αυτό η εξάρτηση του μαθητή με ΔΕΠΥ αξιοποιήθηκε στο διδακτικό πρόγραμμα,
διότι αξιολογήθηκε θετικά ως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που μπορεί να διευκολύνει την
ανάπτυξη της μαθησιακής διαδικασίας.
4.3. Η σχέση μεταξύ αδερφών (φιλόλογος- μαθητής με ΔΕΠΥ) είναι διαμεσολαβητική
και αποτελεσματική.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων με το ντοσιέ και το κινητό,
όπως σημειώνεται στην πέμπτη φάση του ΣΑΔΕΠΕΑΕ (πίνακας, 6) και συνάδει με τις
εκτιμήσεις της ενδιάμεσης και τελικής ΑΠΑ για τη μαθησιακή ετοιμότητα του μαθητή.
Αναλυτικότερα, η αρχική ΑΠΑ κατέγραψε τις αποκλίσεις του μαθητή, υποδεικνύοντας
την ανάγκη για παρέμβαση με έμφαση στην περιοχή των νοητικών ικανοτήτων.
Ακόμα, ανέδειξε την αναγκαιότητα διαφοροποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
εφαρμογής διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθόδων και διαφοροποιημένων παιδαγωγικών
υλικών και μέσων. Η χρήση της ΑΠΑ με τις ΛΕΒΔ αποτελούσε προϋπόθεση για τον
σχεδιασμό δομημένων διδακτικών προγραμμάτων μαθησιακής ετοιμότητας για τον
Παρασκευά σύμφωνα με τις δεξιότητες του. Η ΑΠΑ αποτέλεσε, συνεπώς, εργαλείο για
την αναγνώριση του αναπτυξιακού επιπέδου του Παρασκευά, καθώς και εργαλείο με
βάση το οποίο σχεδιάστηκε και εξατομικεύτηκε το διαφοροποιημένο παιδαγωγικό υλικό
για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών, σύμφωνα με τις κοινωνικογνωστικές
θεωρίες μάθησης.
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Πίνακας 6. Αξιολόγηση διδακτικών αλληλεπιδράσεων με το κινητό: πέμπτη φάση
ΣΑΔΕΠΕΑΕ

Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ)
μαθητή με ΔΕΠ-Υ μπορούν να εκτιμηθούν πλήρως με την ΑΠΑ και τις ΛΕΒΔ για τις
ΕΕΑ βάσει του ΠΑΠΕΑ, σύμφωνα και με τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν για
τη μελέτη περίπτωσης του Παρασκευά. Ακόμα, αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση τις
εκτιμήσεις της αρχικής ΑΠΑ (πίνακας, 1) μπορεί να προσδιοριστεί η περιοχή του ΠΑΠΕΑ
που χρήζει διαφοροποιημένης παρέμβασης, ενώ με την ενδιάμεση και την τελική ΑΠΑ να
καταγραφεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, επιτρέποντας έτσι την κατανόηση
των ΕΕΑ των μαθητών με ΔΕΠ-Υ.
Ακόμα, αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης αναφορικά με την
οργάνωση της διδασκαλίας σύμφωνα με το μαθητοκεντρικό μοντέλο, την ομαδοσυνεργατική
μέθοδο και τη σχέση μεταξύ μαθητή- εκπαιδευτικού φάνηκε ότι μπορούν να βελτιωθούν
οι αναγνωστικές δεξιότητες. Τέλος, σύμφωνα με τις γνωσιοσυμπεριφοριστικές θεωρίες
μάθησης, η συμπεριφορά μπορεί να βελτιωθεί, επειδή είναι αποτέλεσμα μάθησης του
μαθητή μας, ο οποίος αλληλοεπιδρά με το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, που
εκπροσωπεί ο φιλόλογος αξιοποιώντας τις γνωστικές διεργασίες.
4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Στα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης καταγράφεται η αποτελεσματικότητα των
εξατομικευμένων διαφοροποιημένων παρεμβάσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
από την φιλόλογο-αδερφή σε μαθητή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), με προεξάρχων τον απρόσεκτο τύπο, όπως σημειώνεται
μέσα από τις ετεροπαρατηρήσεις και τις καταγραφές, σύμφωνα με την άτυπη παιδαγωγική
αξιολόγηση (ΑΠΑ), που διενεργήθηκε σε τρεις φάσεις: πριν, κατά τη διάρκεια και στο
τέλος των διδακτικών παρεμβάσεων ανάγνωσης με το κινητό.
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Η ΑΠΑ αποτέλεσε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον φιλόλογο που επιδιώκει
να παρέμβει στα φιλολογικά μαθήματα αναφορικά με την καταγραφή των αποκλίσεων
της μελέτης περίπτωσης σε σχέση με την ηλικία και την τάξη φοίτησης του μαθητή
ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σύμφωνα με το
ΠΑΠΕΑ, τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες με βάση τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, καθώς και τις
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βάσει του ΠΑΠΕΜΔ.
Το συμπέρασμα που εξάγεται, σύμφωνα με τα ευρήματα της εργασίας είναι
ότι η φιλόλογος-αδερφή μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ,
βασιζόμενη στο εργαλείο της ΑΠΑ για τη μελέτη περίπτωσης, αλλά και στην στοχευμένη
και διαφοροποιημένη παρέμβασή των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Η φιλόλογος-αδερφή
είναι σε θέση να καταστήσει το κινητό τηλέφωνο από μέσο εξάρτησης, σε χρήσιμο
εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης, παρά τους αρχικούς φόβους και
δισταγμούς της, για το αν θα συνεργαστεί ο Παρασκευάς μαζί της. Βέβαια ένα ακόμα
συμπέρασμα που προέκυψε από την μελέτη της περίπτωσής μας, είναι πως ο μαθητής
με ΔΕΠΥ εμφανίζει μεγαλύτερη άρνηση να ασχοληθεί με την ανάγνωση των γλωσσικών
μαθημάτων του, όταν ο φιλόλογος αποτελεί άτομο του συγγενικού περιβάλλοντος του
από ότι αν ήταν «άγνωστος».
Καταλήγοντας, αξίζει να τονιστεί η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα αναφορικά
με την Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση και την Εξάρτηση από το Διαδίκτυο, καθώς και
τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή για μαθητές με ΔΕΠ-Υ, ώστε να καταστεί το
κινητό τηλέφωνο από εργαλείο «εξάρτησης», σε εργαλείο εκπαίδευσης και μάθησης.
Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς της παρούσας μελέτης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους γονείς του
μαθητή με ΔΕΠ-Υ, για την συνεργασία στο διδακτικό πρόγραμμα.
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Δροσινού, Κορέα Μ. (2017). Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η ‘‘δια’’ της ειδικής αγωγής
πρόταση εκπαίδευσης των παιδιών και νέων με ιδιαιτερότητες. Πάτρα: OPPORtUNA.
Δροσινού, Μ. και Χατζηγεωργίου, Α. (2007). Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής,
υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα σε μαθητές των δύο πρώτων τάξεων.
Η επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση και πρόοδο. Σύγχρονη Εκπαίδευση(150),
σσ. 105-120.
Κάκουρος, Ε. & Κ. Μανιαδάκη, (2012).Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητα . Αθήνα: Gutenberg.
Καλαντζή- Αζίζι, Α., Αγγελή, Κ. & Ευσταθίου, Γ. (2012). Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης
της ΔΕΠ/Υ-IV. Αθήνα: Πεδίο.
Μαρκάκης, Εμ; Δροσινού, Μ. (2000). Πειραματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία). Στο Κ. Χρηστάκης, Παιδιά με ιδιαίτερες
ανάγκες στο δημοτικό σχολείο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση (σσ. 321- 204 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

350). Αθήνα: Ατραπός.
Νόμος 3699. (2008). Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Εθνικό Τυπογραφείο,
ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008.
Πόρποδας, Κ. (2002). Ανάγνωση: Γνωστική ανάλυση, Ψυχολογικοί παράγοντες,
επίδραση της γλώσσας, μάθηση και διδασκαλία, εκπαιδευτικές προεκτάσεις και
εφαρμογές. Πάτρα: Αυτοέκδοση.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
(2009). Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και βιβλιοτετράδια για το μαθητή:
Προφορικός Λόγος., Ψυχοκινητικότητα, Νοητικές Ικανότητες, Συναισθηματική
Οργάνωση (Τόμ. Δ’ επαυξημένη). (Μ. Δροσινού, Επιμ.) Αθήνα: Οργανισμός
Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.
Χρηστάκης Γ, Κ. (2011). Η εκπαίδευση των παιδιών και νέων με δυσκολίες. Εισαγωγή
στην ειδική αγωγή (Τόμ. β). Αθήνα: Διάδραση .
Χρηστάκης, Κ. (2012). Το παιδί και ο έφηβος στην οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα:
Γρηγόρη.
Χρηστάκης, Κ. (2013 ). Προγράμματα και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Άτομα με Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Σοβαρές Δυσκολίες Μάθησης. Αθήνα: Διάδραση.
Πετρογιάννης, Κ. (2003). Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική προσέγγιση.
Παρουσίαση της θεωρίας του Urie Bronfenbenner με βάση ευρήματα από τη
διεθνή έρευνα. Αθήνα: Καστανιώτης.
Τοματίς, Α. (2009). Μαθησιακές δυσκολίες : ο ρόλος του αυτιού και της συνειδητοποιημένης
ακοής στην δυσλεξία και στις μαθησιακές δυσλειτουργίες. (Τ.Λ. Ευαγγελοπούλου,
Επιμ., & Σ. Θεοδωρίδου, Μεταφρ.) Αθήνα: ΡΕΩ.
Ξενόγλωσση
AmericanPsychiatricAssociation.
(2013).
AttentionDeficit/
Hyperactivity
Disorder. Στο A. P. Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders Fifth Edition (DSM V) (5η έκδοση εκδ., σσ. 59-66). Arlington, VA:
American Psychiatric Publishing.
Ιστοσελίδες
Δροσινού-Κορέα, Μ. και Σκληβάγκου, Αφ. (2015). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και
παραβατική συμπεριφορά: Βιβλιογραφική οριοθέτηση και αναζήτηση σχέσεων
στον πολιτισμό του σχολείου και της οικογένειας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (σσ. 286-306). Αθήνα: http://
epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT,(προσπελάστηκε στις 04/11/2018).
Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). (2018, 7 10). Ευρωπαϊκή διακήρυξη για τη
διάγνωση και τη θεραπεία των ενηλίκων με ΔΕΠΥ. Ανάκτηση από http://www.
adhdhellas.org, (προσπελάστηκε στις 10/11/2018).
Μέθοδος Tomatis: Παιδαγωγική της Ακρόασης. (2018, 7 10). Η ‘’Ακουστική
- 205 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

εκπαίδευση’’. Ανάκτηση από http://www.tomatishellas.gr/,(προσπελάστηκε
στις 10/11/2018).
Ευρωπαϊκή διακήρυξη για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ενηλίκων με ΔΕΠΥ,
Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), Στο: http://www.adhdhellas.org, (προσπελάστηκε
στις 10/11/2018).
Βιογραφικά Στοιχεία Συγγραφέων
Η κ. Δροσινού-Κορέα Μαρία είναι διδάκτορας κλινικής ψυχολογίας, ειδική παιδαγωγός
και επίκουρη καθηγήτρια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη σχολή Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο τμήμα
Φιλολογίας. Εργάζεται περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες στην ειδική αγωγή και έχει
υπηρετήσει το αντικείμενο από τη θέση της παρέδρου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από
το 2000-2011. Στοιχεία Επικοινωνίας: drossinou@hotmail.com, drossinou@uop.gr
Η κ. Μανηκιώτη Αθανασία, είναι φιλόλογος, της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο τμήμα Φιλολογίας.
Η εργασία της αποτελεί μέρος της πτυχιακής έρευνας της, όλα τα στοιχεία της οποίας
απηχούν στην πραγματικότητα. Στοιχεία Επικοινωνίας : Email: manikioti@yahoo.gr

- 206 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

Η χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική τάξη
Μπέλλου Πελαγία - Μορφίδη Ελένη

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τον βαθμό κατανόησης των αρχών
της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και την εφαρμογή της κατά την εκπαιδευτική πράξη. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν
107 εκπαιδευτικοί (19 άντρες και 85 γυναίκες). Ως εργαλείο για τη συλλογή των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βασική δομή του ερωτηματολογίου των Karam Siam και
Mayada Al-Natour (2016), ενώ προστέθηκε μια ακόμα κλίμακα για τη διάκριση μεταξύ
της κατανόησης και εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα
φανερώνουν επαρκή κατανόηση των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας εκ
μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και τις δυσκολίες στην εφαρμογή τους.
Λέξεις Κλειδιά: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Ειδική Αγωγή, Δημοτική Εκπαίδευση
The use of differential instruction in the school class
Abstract
The purpose of the present study is to investigate the understanding of Differential
Instruction principles by primary school teachers and the extent these are implemented
in the teaching process. The sample of the study consisted of 107 teachers (19 men
and 85 women). The basic structure of the Karam Siam and Mayada Al-Natour (2016)
questionnaire was used and a further scale was added to distinguish between understanding
and application of the Differential Instruction principles in the school class. The results
show good understanding of the Differential Instruction principles as well as the difficulties
in their implementation.
Keywords: Differential Instruction, Special Educational Needs, Primary Education
1.Εισαγωγή
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μία εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία
θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες του
μαθητικού πληθυσμού εστιάζοντας στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό
προφίλ του κάθε μαθητή. Οι σύγχρονες σχολικές τάξεις περιλαμβάνουν διαφοροποιημένο
μαθητικό πληθυσμό, ως προς τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να ενσωματώσουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αντικείμενο
της παρούσας μελέτης, λοιπόν, αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού της κατανόησης
και εφαρμογής των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας κατά την εκπαιδευτική
πράξη.
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2. Θεωρία
2.1Αποσαφήνιση όρων
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, θεωρείται κατάλληλη διδακτική μέθοδος για τάξεις μικτής
ικανότητας, στις οποίες μπορεί να φοιτούν, μεταξύ άλλων, μαθητές που αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές δίγλωσσοι και, γενικότερα, μαθητές που χρειάζονται
ιδιαίτερη μεταχείριση εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Η ονομασία της
οφείλεται στη βασική της αρχή, που είναι η έννοια της διαφοροποίησης της διδασκαλίας
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή που είναι και αυτές διαφορετικές1.
«Ο όρος Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αναφέρεται σε μια συστηματική
προσέγγιση στον σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές
μαθησιακές ανάγκες»2. Η διαφοροποίηση, είναι η κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας
για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Στη
βάση της, αποτελείται από τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στη
διαφορετικότητα των μαθητών της τάξης τους. Η προσαρμογή της διδασκαλίας από τον
εκπαιδευτικό ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή ή μίας ομάδας μαθητών, αποτελεί
εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας3.
2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις
Η θεωρία της διαφοροποίησης βασίζεται στον εποικοδομισμό που ως θεωρία της
μάθησης, η οποία έχει ως επίκεντρο εκπαιδευτικής διαδικασίας τον μαθητή, σέβεται τη
διαφορετικότητα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, παρέχοντας
ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές4.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν διαφορετικές μεθόδους, να
χρησιμοποιήσουν ποικίλα διδακτικά μέσα και να τροποποιήσουν τον ρυθμό διδασκαλίας
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας
δίνεται έμφαση σε δύο βασικούς άξονες, τον μαθητή και το αναλυτικό πρόγραμμα. Όσον
αφορά τον μαθητή, η διαφοροποίηση θα πρέπει να βασίζεται στην ετοιμότητά του, τα
ενδιαφέροντά του και το μαθησιακό του προφίλ. Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα
η διαφοροποίηση αφορά το περιεχόμενό του, την επεξεργασία αυτού του περιεχομένου
και το τελικό προϊόν το οποίο προκύπτει5.
Με βάση τους δύο βασικούς άξονες, του μαθητή και του αναλυτικού
προγράμματος, διαμορφώνονται συγκεκριμένες κατηγορίες πάνω στις οποίες μπορεί
να εφαρμοστεί η διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν
1 Βαλιαντή, Σ. (2013), Στο: Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ., (2013) Διαφοροποιημένη διδασκαλία:
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο, σ. 419.
2 Παντελιάδου, Σ. (2008), Στο: Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ., (2008) Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές
για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα, σ.7.
3 Tomlinson, C. (2000), The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of all Learners. Alexandria:
Association for Supervision and Curriculum Development.
4 Vygotsky, L. (1978), Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
5 Παντελιάδου, Σ. (2008), Στο: Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ., (2008) Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές
για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα, σ.σ. 8-9.
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το περιεχόμενο του προγράμματος, την εκπαιδευτική διαδικασία, το τελικό προϊόν
που προκύπτει και το μαθησιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση της
διαδικασίας είναι μια διδακτική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να διαφοροποιήσουν το περιεχόμενο (τι θα διδάξουν), τη διαδικασία (πως
οι μαθητές επεξεργάζονται και κατανοούν το περιεχόμενο που διδάσκεται), το τελικό
προϊόν/αποτέλεσμα (οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι μαθητές κατά τη διδασκαλία) και
το μαθησιακό περιβάλλον (διδακτικά υλικά, διαμόρφωση του χώρου, κλίμα της τάξης).
Η διαφοροποίηση των παραπάνω κατηγοριών θα πρέπει να βασίζεται στο διαφορετικό
επίπεδο ετοιμότητας, τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και το διαφορετικό μαθησιακό
προφίλ των μαθητών6.
Κύριο συστατικό της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η αξιολόγηση, η οποία
θα πρέπει να είναι διαρκής και συστηματική. Άλλα σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η αξιοποίηση της ευέλικτης ομαδοποίησης και
ο συμμετοχικός της χαρακτήρας7.
Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο αποτελεί
ένα δύσκολο εγχείρημα και ταυτόχρονα μία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Κάποιοι
από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή της αφορούν στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αισθάνονται πως δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να
εφαρμόσουν τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και έχουν έλλειψη χρόνου. Άλλοι
παράγοντες αφορούν το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο και, πιο συγκεκριμένα, τη στάση
της διεύθυνσης, τη δυναμική του σχολείου, το νομικό πλαίσιο, το αναλυτικό πρόγραμμα
και το προφίλ της κάθε τάξης8.
2.3 Κριτική
Η εισαγωγή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο, λοιπόν,
αποτελεί μία αναγκαιότητα, δεδομένου ότι ο σύγχρονος σχολικός πληθυσμός είναι
σήμερα διαφοροποιημένος και, έτσι, η ενιαία διδασκαλία κρίνεται αναποτελεσματική
και ανεπαρκής, καθώς δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των
μαθητών9.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί έναν γενικότερο τρόπο σκέψης και
αντιμετώπισης των μαθητών μέσα σε μία τάξη. Η σημασία της έγκειται στο δημοκρατικό
της χαρακτήρα, καθώς λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών και τους
αντιμετωπίζει με ίσους όρους, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην εκπαίδευση
για όλους. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα είδος διδασκαλίας το οποίο είναι ανθρωποκεντρικό
και εξασφαλίζει την ισότητα σε όλες της τις πτυχές, προωθώντας την κοινωνική
δικαιοσύνη10.
6 Tomlinson, C. (2004), Ηγεσία για διαφοροποίηση της εργασίας σε σχολεία και αίθουσες διδασκαλίας, (μτφρ.)
Χ. Θεοφιλίδης & Δ. Μέσσιου. Λευκωσία.
7 Tomlinson, C. (2001), Differentiated instruction in the regular classroom: What Does It Mean? How Does It
Look?. Στο: Understanding our Gifted, τόμ.14, p.p.3-6.
8 Παντελιάδου, Σ., Χιδερίδου- Μανδαρή, Α. & Παπά, Μ.Δ. (2017), Δυσκολίες και προκλήσεις στην ανάπτυξη
διαφοροποιημένων σχεδίων διδασκαλίας. Στο: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο DiDeSu, σ. σ. 5-6.
9 Παντελιάδου, Σ. (2008), Στο: Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ., (2008) Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές
για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα, σ.7.
10 Βαλιαντή, Σ. (2015), Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας μέσα από τις εμπειρίες
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Συνοψίζοντας, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αναφέρεται σε έναν νέο
τρόπο διαχείρισης των ιδιαιτεροτήτων στην εκπαίδευση, ο οποίος αφορά όλους τους
μαθητές ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους και τους εντάσσει όλους ισότιμα στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στην ευκαιρία για μάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους. Η εφαρμογή της είναι σήμερα μία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα
πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο αυτό τρόπο. Η διαφοροποίηση η οποία εφαρμόζεται
είναι ανάλογη των δυσκολιών ή των ικανοτήτων του κάθε μαθητή και περιλαμβάνει
διάφορες κατηγορίες στις οποίες μπορεί αυτή να υλοποιηθεί. Η διαφοροποιημένη
διδασκαλία είναι μία εκπαιδευτική στρατηγική η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ισότητα
και τη δικαιοσύνη στο σχολείο, καθώς και στη σχολική και κοινωνική ένταξη όλων των
μαθητών, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους.
2.4. Συναφείς έρευνες
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία έχει προκαλέσει το ερευνητικό ενδιαφέρον, γεγονός το
οποίο είναι εμφανές από το πλήθος ερευνών. Το θέμα αυτό διερευνάται κυρίως μέσα από
τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών πάνω στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Μία πρόσφατη έρευνα ασχολήθηκε με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
σε συνάρτηση με την επαγγελματική ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτή, οι εκπαιδευτικοί δυσχεραίνονται κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών εκπαιδευτικών
αναγκών πολλών μαθητών. Για τον λόγο αυτό, η διαφοροποιημένη διδασκαλία τους
παρέχει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των αναγκών αυτών, κάνοντάς τους πιο
αποτελεσματικούς. Μάλιστα, η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να
εφαρμόσουν τις μεθόδους της διαφοροποίησης, καθώς αυτή συντελεί αποτελεσματικά
στο εκπαιδευτικό τους έργο11.
Μία ακόμη έρευνα μελέτησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία και την καθημερινή της εφαρμογή μέσα στην τάξη.
Μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, αποδείχθηκε ότι αυτοί γνωρίζουν περί
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε θεωρητικό ή εννοιολογικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, οι
εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν τις μεθόδους της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα
στην τάξη με συστηματικό τρόπο. Έτσι, οι ερευνητές καταλήγουν ότι η έρευνα πάνω στη
διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει να ενταθεί, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενισχυθούν
για να αρχίζουν να την εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικά12.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί έναν τρόπο εκπαίδευσης που θα
μπορούσε να χρησιμεύσει στους εκπαιδευτικούς για την εξάσκηση και την ανάπτυξη
συγκεκριμένων δεξιοτήτων των μαθητών στις οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουν
αδυναμίες. Σύμφωνα με έρευνα, η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
στην καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας, της προφορικής ευχέρειας και της
εκπαιδευτικών και μαθητών: μία ποιοτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και των προϋποθέσεων
εφαρμογής της. Στο: Επιστήμες Αγωγής, τόμ.1, σ. σ. 7-9.
11 Dixon, F.A., Yssel, N., Mc Connell, J.M., & Hardin, T. (2014), Differentiated instruction, professional
development and teacher efficacy. Στο: Journal for the Education of the Gifted, τόμ.37, p.p. 111-127.
12 James, D. (2009), Differentiated instruction: one school’ s survey analysis. Στο: The Corinthian, τόμ.10, p.
169.
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αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών αποδείχθηκε περισσότερο αποτελεσματική από
την εφαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων.
Αποτελέσματα έρευνας έδειξαν, επίσης, ότι η επιτυχώς διαφοροποιημένη
διδασκαλία απαιτεί χρόνο για να εφαρμοστεί και υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν μια τάξη και
να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας για να
καλύψουν τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου μέσα στο περιβάλλον της τάξης13.
2.5 Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης είναι να διερευνήσει τον βαθμό κατανόησης και
τη συχνότητα εφαρμογής σημαντικών πτυχών της Διαφοροποιημένες Διδασκαλίας κατά
την εκπαιδευτική πράξη από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.6 Υποθέσεις της έρευνας
2.6.1. Γενική υπόθεση
Η γενική υπόθεση αναφέρεται στο αν οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και εφαρμόζουν
πρακτικές Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας που αφορούν το περιεχόμενο, τη διαδικασία,
το διδακτικό υλικό, τα προϊόντα μάθησης (αποτελέσματα), την αξιολόγηση και τη
διαχείριση της τάξης και διαφέρουν ανάλογα με ατομικά χαρακτηριστικά τους όπως το
φύλο, η ηλικία, η σχέση εργασίας, οι σπουδές, τα έτη προϋπηρεσίας στη Γενική και Ειδική
Αγωγή, η περιοχή του σχολείου και η εκπαίδευση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.
2.6.2. Επιμέρους υποθέσεις
Η παρούσα μελέτη προσπάθησε επίσης να διερευνήσει αν οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην
εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ανάλογα με ατομικά τους χαρακτηριστικά
(φύλο, ηλικία, σπουδές, σχέση εργασίας, έτη προϋπηρεσίας στη Γενική και Ειδική αγωγή,
περιοχή εργασίας και εκπαίδευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία).
3.Μεθοδολογία
3.1. Το δείγμα
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 107 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
δημόσιων σχολείων, εκ των οποίων οι 19 ήταν άντρες και οι 88 γυναίκες.
Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του
δείγματος.

13 Lora, R., Nancy, M., & Jerita, W. (2014), Perceptions about Implementation of Differentiated Instruction.
Walden University.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά δείγματος (Φύλο, Σχέση εργασίας, Σπουδές, Περιοχή)
Φύλο
Άντρες
Γυναίκες

Σχέση εργασίας
17.8%
82.2%

Μόνιμος
Αναπληρωτής

Σπουδές

Περιοχή

30.8%

Πτυχίο

72.9% Αστική

69.2%

Μεταπτυχιακό
στην ΕΑΕ

43.0%

27.1% Ημιαστική 57.0%

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά δείγματος (Ηλικία, Προϋπηρεσία στη Γενική Αγωγή,
Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή, εκπαίδευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία)
Ηλικία

Προϋπηρεσία στη
Γενική Αγωγή

Προϋπηρεσία στην
Ειδική Αγωγή

Εκπαίδευση στη Δ.Δ.
Σεμινάρια

22-30

43.9%

Έως 5

23.4%

Έως 5

37.4%

31-40

43.9%

6-10

44.9%

6-10

.9%

41-50

5.6%

11-15

23.4%

11-15

.9%

50 +

6.5%

16-20

3.7%

16+

.9%

20+

4.7%

Δεν έχω εμπειρία 59.8%

Πτυχιακές
Σπουδές
Μεταπτυχιακές
Σπουδές
Καμία

25.2%
29.9%
20.6%
24.3%

3.2. Ερευνητικό εργαλείο
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βασική δομή του ερωτηματολογίου
των Karam Siam και Mayada Al-Natour (2016), ενώ προστέθηκε μια ακόμα κλίμακα για
τη διάκριση μεταξύ της κατανόησης και εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 79 ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας τύπου
Likert. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από τα ατομικά στοιχεία των
συμμετεχόντων. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 65 ερωτήσεις οι
οποίες διανέμονται στους εξής έξι τομείς: Διαφοροποίηση Περιεχομένου (15 ερωτήσεις),
Διαφοροποίηση στη Διαδικασία (11 ερωτήσεις), Διαφοροποίηση του Διδακτικού Υλικού
(5 ερωτήσεις), Διαφοροποίηση των Προϊόντων Μάθησης (Αποτελέσματα) (5 ερωτήσεις),
Διαφοροποίηση στην Αξιολόγηση (11 ερωτήσεις) και Διαφοροποίηση στη Διαχείριση
της τάξης (18 ερωτήσεις). Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις Δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
και περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις.
3.3. Μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδομένων
Το ερωτηματολόγιο εστάλη ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες. Πριν την συμπλήρωση,
οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το θέμα και τον σκοπό της μελέτης. Τονίστηκε
ιδιαίτερα η διαφύλαξη της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε οι
συμμετέχοντες να απαντήσουν πρόθυμα και με ειλικρίνεια14.
14 Creswell, J. (2011), Εκπαιδευτική έρευνα: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής
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3.4. Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική
(μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συχνότητες, ποσοστά) αλλά και επαγωγική στατιστική.
Με την επαγωγική στατιστική ανάλυση έγιναν συγκρίσεις ως προς τα ατομικά
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
4.1. Κατανόηση των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Το επίπεδο κατανόησης των αρχών Διαφοροποιημένης Δυσκολίας ορίστηκε ως εξής:
υψηλό επίπεδο κατανόησης για τις απαντήσεις «Καταλαβαίνω τι σημαίνει και αισθάνομαι
άνετα να το κάνω» και «Καταλαβαίνω πλήρως τι σημαίνει και αισθάνομαι έμπειρος να
το κάνω», μέτριο επίπεδο κατανόησης για τις απαντήσεις «Χρειάζομαι περισσότερες
πληροφορίες ή/και πρακτική» και ως χαμηλό επίπεδο κατανόησης για τις απαντήσεις
«Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει και δεν ξέρω πώς να το κάνω». Το 80 έως 98% των
συμμετεχόντων παρουσίασαν υψηλό επίπεδο κατανόησης στο σύνολο των ερωτήσεων
του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου (65 ερωτήσεις).
4.2. Εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίζεται στην κατηγορία Προϊόντα Μάθησης.
Συγκεκριμένα, στον παράγοντα Ηλικία, οι συμμετέχοντες της ηλικιακής ομάδας 3140 εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
στην κατηγορία Προϊόντα Μάθησης, σε σχέση με αυτούς που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα 22-30 (F(3,103)=4.049, p=.009). Στον παράγοντα Εκπαίδευση στη διαφοροποιημένη
διδασκαλία, τα αποτελέσματα φανέρωσαν διαφορές ανάμεσα στους συμμετέχοντες
που έχουν επιμορφωθεί σχετικά με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία σε μεταπτυχιακές
σπουδές και σε αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί, με τους πρώτους να εφαρμόζουν
σε μεγαλύτερο βαθμό πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας (F(3,103)=3.202,
p=.026). Τέλος, διαφορές παρατηρήθηκαν στον παράγοντα Σπουδές, καθώς όσοι έχουν
μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους περισσότερο, σε
σχέση με αυτούς που δεν έχουν (F(1,105)=6.795, p=.01).
Όσον αφορά την κατηγορία Διδακτικό Υλικό, στατιστικά σημαντική διαφορά
παρουσιάστηκε στον παράγοντα Σχέση εργασίας, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν
πως οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (F(1,105)=4.812,
p=.03). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αστική περιοχή διαφοροποιούν τη
διδασκαλία τους σχετικά με τη χρήση Διδακτικού υλικού σε μεγαλύτερο βαθμό από
αυτούς που εργάζονται σε ημιαστική περιοχή (F(1,105)=4.056, p=.047).
Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην κατηγορία της Αξιολόγησης
στους παράγοντες Εκπαίδευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και Σπουδές.
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που έχουν επιμορφωθεί σχετικά με τη διαφοροποιημένη
έρευνας, (μτφρ.) Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Ιων.
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διδασκαλία σε μεταπτυχιακές σπουδές, διαφοροποιούν τον τρόπο Αξιολόγησης σε
μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί (F(3,103)=3.774, p=.013).
Παρομοίως, οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή εμφάνισαν
στατιστικά υψηλότερες τιμές στην κατηγορία της Αξιολόγησης σε σχέση με αυτούς που
έχουν μόνο βασικό πτυχίο (F(1,105)=6.360, p =.013).
Σχετικά με τη συνολική κατηγορία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στατιστικά
σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στους παράγοντες Εκπαίδευση στη διαφοροποιημένη
διδασκαλία και Περιοχή σχολείου. Όσοι έχουν επιμορφωθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές
εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο σύνολο των κατηγοριών
σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που δεν έχουν καμία επιμόρφωση (F(3,103)=2.836,
p=.042). Παρομοίως, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αστικές περιοχές διαφοροποιούν
τη διδασκαλία τους σε σχέση με αυτούς που εργάζονται σε ημιαστικές, στη συνολική
κατηγορία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (F(1,105)=4.019, p=.048).
Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις κατηγορίες
του Περιεχομένου, της Διαδικασίας και της Διαχείρισης Τάξης.
4.3. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κατά
την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας (F(1,105)=4.922, p=.029).
Το σύνολο των απαντήσεων έδειξε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν
οι εκπαιδευτικοί είναι η έλλειψη χρόνου, καθώς το 78% των συμμετεχόντων δήλωσε πως
χρειάζεται πολύ χρόνο για την εφαρμογή πρακτικών Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.
Επίσης, το 21% δυσκολεύονται στη χρήση Τεχνολογιών για την εφαρμογή πρακτικών
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Τέλος, μισοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως η
διοίκηση του σχολείου τους υποστηρίζει.
5. Συμπεράσματα
Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού κατανόησης και του
επιπέδου εφαρμογής αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί κατανοούν σε
μεγάλο βαθμό τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αισθάνονται σίγουροι να
εφαρμόσουν τις πρακτικές της.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα φανέρωσαν διαφοροποίηση σχετικά με την εφαρμογή
πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτοί που εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο
βαθμό πρακτικές Διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο σύνολο είναι οι εκπαιδευτικοί
που έχουν επιμορφωθεί σχετικά σε μεταπτυχιακές σπουδές και αυτοί που εργάζονται σε
αστική περιοχή. Όσον αφορά ξεχωριστά τις κατηγορίες του ερωτηματολογίου, διαφορές
παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Προϊόντα Μάθησης, Αξιολόγηση και Διδακτικό Υλικό.
Διαφοροποίηση στην κατηγορία Προϊόντα Μάθησης εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί
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που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών στην Ειδική
Αγωγή και όσοι έχουν επιμορφωθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές. Τα αποτελέσματα, επίσης,
έδειξαν ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αυτοί που εργάζονται σε αστικές περιοχές
διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους σχετικά με τη χρήση Διδακτικού Υλικού. Τέλος, οι
κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους στον τομέα της
Αξιολόγησης.
Συνολικά, τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και
εφαρμόζουν καλές πρακτικές, όμως η συνεχής επιμόρφωση κρίνεται αναγκαία για την
κατάκτηση των στρατηγικών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και την ενίσχυση της
αυτοαποτελεσματικότητάς τους.
6. Περιορισμοί της έρευνας
Περιορισμό της έρευνας αποτελεί η χρήση ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς, καθώς
μπορεί να δημιουργήσει αποκλίσεις από την πραγματικότητα οι οποίες οφείλονται στην
πρόθεση των συμμετεχόντων να δημιουργούν κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις.
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Επίδραση της μουσικής διδασκαλίας στη δυσλεξία
Μπουλούκου Φωτεινή

Περίληψη
Λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα γίνεται εύκολα κατανοητό
ότι το μάθημα της μουσικής προκαλεί αρκετές δυσκολίες σε μαθητές με δυσλεξία. Ή
σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι το αριστερό τμήμα του εγκεφάλου των μαθητών με
δυσλεξία έχει διαφορετικά διαρθρωμένες νευρωνικές δομές, με άμεση επιρροή στα λεκτικά
και οπτικά κέντρα, που με τη σειρά τους προκαλούν δυσκολίες στην ανάγνωση και στην
γραφή. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την επίδραση της μουσικής στον εγκέφαλο και
το γεγονός ότι υπάρχει περιοχή στον εγκέφαλο που επεξεργάζεται ταυτόχρονα γλώσσα
και μουσική. Αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μουσική διδασκαλία
θα μπορούσε να είναι πιο αποδοτική για τους μαθητές με δυσλεξία χρησιμοποιώντας ένα
κατάλληλο παρεμβατικό πρόγραμμα. Γι’αυτούς τους λόγους προτείνεται η δημιουργία
προγράμματος μουσικής μέσω με σκοπό την βελτιωση της άρρυθμης αναγνωσης μέσω
της βελτίωσης των μουσικών ικανοτήτων.
Λέξεις-κλειδιά: Μουσική, ρυθμός, δυσλεξία, εκπαίδευση, παρέμβαση
Effect Of Music Training On Dyslexia
Abstract
Taking into consideration the educational system in Greece, it is easy to understand that
the music subject causes various difficulties for students with dyslexia. Modern research
has shown that the left side of the brain of students with dyslexia has different structured
neural structures, with a direct influence on verbal and visual centers, which in turn cause
reading and writing difficulties. At the same time, scientists emphasize the effect of music
on the brain and the fact that there is an area in the brain that simultaneously processes
language and music. This discovery leads us to the conclusion that teaching music could be
more effective and beneficial for students with dyslexia using an appropriate intervention
program. For these reasons, it is proposed to create a music program to facilitate reading
through the improvement of musical skills.
Keywords: Music, rhythm, dyslexia, education, intervention
1. Εισαγωγή
Η δυσλεξία αποτελεί μια συνήθη μαθησιακή δυσκολία κατά την οποία ο μαθητικός
πληθυσμός δεν έχει εμφανείς λόγους να μην ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη μαθησιακή
διαδικασία. Ο ορισμός και η ορολογία της δυσλεξίας ποικίλει καθώς πρόκειται για ένα
δύσκολο και σύνθετο πρόβλημα, εφόσον οι παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξή
της, περιβαλλοντικοί και γενετικοί, δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη με ακρίβεια. Στην
- 217 Μπουλούκου, Φ. (2018), Επίδραση της μουσικής διδασκαλίας στη δυσλεξία. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019),
Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική
Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 217-227.
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Ελλάδα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ανέρχονται περίπου στο 56% των μαθητών
με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία οι εκτιμήσεις επικράτησης κυμαίνονται
από 6% έως 17% του πληθυσμού της σχολικής ηλικίας ανάλογα με τα κριτήρια για τη
σοβαρότητα των δυσκολιών ανάγνωσης 1 2.
Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τροχοπέδη στην διαδικασία μάθησης
με τον καθιερωμένο τρόπο, χωρίς φυσικά να συνεπάγεται πως άτομα διαγνωσμένα με
μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα διαφορετικά διαμορφωμένο
πρόγραμμα μάθησης ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην σύνθετη αυτή διαδικασία.
Διάφοροι είναι οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τις
δυσκολίες αυτές, οι όροι αυτοί είναι οι εξής: μαθησιακή αναπηρία, μαθησιακή διαταραχή
και μαθησιακή δυσκολία. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σημαντικό να γίνει η αποσαφήνισή
των όρων αυτών γιατί παρά την συχνή εναλλακτική τους χρήση η σύγχυση μεταξύ
αυτών είναι σημαντική. Η μαθησιακή αναπηρία είναι ο όρος που αναφέρεται στα άτομα
με μέσο όρο δείκτη νοημοσύνης τα κατώτερα όρια του φυσιολογικού, άτομα που δεν
μπορούν να αποδείξουν το επίπεδο των δεξιοτήτων που αναμένεται σχετικά με άλλα
άτομα αντίστοιχης ηλικίας. Αντίθετα, ο όρος μαθησιακή διαταραχή αναφέρεται σε άτομα
με δείκτη νοημοσύνης στα πλαίσια του φυσιολογικού τα οποία χαρακτηρίζονται από
ανεπαρκή ανάπτυξη συγκεκριμένων ακαδημαϊκών και γλωσσικών δεξιοτήτων μεταξύ
των οποίων είναι η δυσλεξία, η δυσαριθμησία και η δυσγραφία.
Η πρώτη φόρα που χρησιμοποιήθηκε όρος μαθησιακή δυσκολία ήταν το 1963
από τον Samuel Kirk, για να περιγράψει τα άτομα εκείνα που παρουσιάζουν κάποια
διαταραχή σε μια ή περισσότερες από τις βασικές διεργασίες που αναφέρονται στη
χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις
όπως η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η δυσφασία, η δυσαριθμησία
κ.α. Οι καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε εμφανείς αισθητηριακές βλάβες, σε νοητική
καθυστέρηση ή σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές 3.
1.1. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Αρχικός στόχος της εργασίας είναι να διατυπωθεί η σχέση της μουσικής και του λόγου,
του ρυθμού της μουσικής και του ρυθμού ανάγνωσης και κατ’ επέκταση η επίδραση της
μουσικής στα παιδιά με δυσλεξία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η συγκεκριμένη
εργασία, ειδικότερα, θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του ρυθμού ανάγνωσης σε μαθητές
με δυσανάγνωσία μέσω παρεμβατικών μεθόδων διδασκαλίας που βελτιώνουν την
αντίληψη του ρυθμού της μουσικής. Απώτερος στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός
παρεμβατικού προγράμματος διδασκαλίας για παιδιά με δυσλεξία το οποίο θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο απο τους εκπαιδευτικούς της μουσικής.

1 Εγκύκλιος Γ7/17485/17-2-2004 ΥΠΕΠΘ.,Συμπληρωματική της Υ.Α. 107632/Γ7/2-Ί0-03 & της εγκυκλίου.
126807/Γ7/14-11-03
2 Fletcher JM, Lyon GR, Fuchs LS, Barnes MA, (2007), Learning disabilities:From identification to
intervention. Guilford; New York.
3 Hammill, D. D. (1990). On defining learning disabilities: An emerging consensus. Journal of Hunt
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2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της μουσικής διδασκαλία στη Δυσλεξία
2.1. Αποσαφηνίσεις εννοιών
2.1.1.Δυσλεξία
Ύστερα από μια ενδελεχή μελέτη του φαινομένου της δυσλεξίας επιλέχθηκαν οι
συγκεκριμένοι ορισμοί για την αποσαφήνιση του όρoυ λόγω της συχνής χρήσης τους σε
πολλά βιβλία άρα και της αντιπροσωπευτικότητας τους μέσα στο χάος των ορισμών άρα
και την εγκυρότητας τους. Φυσικά, η προσπάθεια απόδοσης και η χρήση ενός ορισμού
αυτής της σύνθετης έννοιας είναι αδύνατη και δεν θα μπορούσε να ικανοποιεί το πλήθος
των επιστήμων που ασχολούνται με αυτό, άλλωστε κανείς δεν είναι σε θέση να δώσει
έναν σφαιρικό ορισμό για αυτή.
Το 1989 η Βρετανική Εταιρία Δυσλεξίας, η πιο ισχυρή οργάνωση για τη βοήθεια
των δυσλεξικών προσώπων δίνει τον παρακάτω ορισμό: «Δυσλεξία είναι μια ειδική
μαθησιακή δυσκολία, ιδιοσυστασιακής προέλευσης, που επηρεάζει έναν ή περισσότερους
από τους τομείς της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γραπτής γλώσσας, και που
μπορεί να συνοδεύεται επίσης και με δυσκολία στο χειρισμό αριθμών. Ιδιαίτερα σχετίζεται
με τον έλεγχο του γραπτού λόγου (αλφάβητος, αριθμητική και μουσικά σημεία), παρόλο
που σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζει, σε κάποιο βαθμό, τον προφορικό λόγο»4.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας αιτιολογικός ορισμός της Δυσλεξίας που να είναι
παγκόσμια αποδεκτός. Ωστόσο, ένας από τους πληρέστερους και λειτουργικότερους
ορισμούς της δυσλεξίας είναι ο εξής:
«Η Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία είναι Μαθησιακή Δυσκολία που αρχικά
εκδηλώνεται με μια δυσκολία στην εκμάθηση ανάγνωση και αργότερα με έντονη
ανορθογραφία και με έλλειψη άνεσης στο χειρισμό γραπτού λόγου, σ’ αντίθεση με τον
προφορικό. Η αιτία είναι στην ουσία γνωστική και συνήθως γενετική. Δεν οφείλεται
σε διανοητική ανεπάρκεια ή σε έλλειψη κοινωνικο-πολιτισμικών ευκαιριών ή σε
αποτυχημένη διδασκαλία ή σε συναισθηματικούς παράγοντες ή σε εγκεφαλική κάκωση
ή βλάβη. Πιθανώς να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη έλλειψη ωριμότητας, που τείνει
να μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και επιδέχεται σημαντική βελτίωση, ειδικά όταν
η κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια προσφέρεται έγκαιρα» 5.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι μαθητές με ΜΔ είχαν χαρακτηριστεί
ως ανενεργοί, παθητικοί μαθητές, που εμφανίζουν έλλειψη γνωστικών και μεταγνωστικών
στρατηγικών και έχουν δυσκολία γενίκευσης της γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια,
ανθρώπους και υλικά. Έτσι, τα γνωστικά-μεταγνωστικά μοντέλα και τα μοντέλα
τροποποίησης της γνωστικής συμπεριφοράς για την ερμηνεία των ΜΔ και τη δόμηση
της διδασκαλίας έχουν κερδίσει ευρεία αποδοχή. Αυτή η αποδοχή οφείλεται εν μέρει
στην ισχυρή εμπειρικά έγκυρη ερευνητική βάση που σχετίζεται με αυτές τις θεωρητικές
προσεγγίσεις, τα ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας που σχετίζονται με τον
ψυχολογικής διαδικασίας έλεγχο και τα ζητήματα της γενίκευσης και της διδασκαλίας
μεμονωμένης δεξιότητας που εμπίπτουν στη συμπεριφοριστική προσέγγιση6.
4 Miles, E. (1995), Can there be a single definition of dyslexia? Dyslexia, 1.
5 Critchley, M. (1981), Dyslexia: An overview. In Pavlidis G. Th. & T. R. Miles (Eds.), Dyslexia research and
its applications to education (pp. 1–11). Chichester: Wiley & Sons.
6 Beverley Brenna, (1995), Five Early Readers Solving Problems: A Case Study.
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Η θεωρία του Orton, ότι η δυσλεξία οφείλεται στη μη ξεκαθαρισμένη κυριαρχία
των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, στη δυσκολία απόκτησης της έννοιας της διαδοχής και
στον ελλιπή συντονισμό των οπτικών κινήσεων, συμπυκνώνεται στο βιβλίο του με τίτλο
Reading Writing and Speech Problems in Children 7.
Η Αμερικανική εταιρία Orton επισήμανε τον ορισμό πως η δυσλεξία είναι μια
νευρολογικής φύσης διαταραχή , συχνά κληρονομική που σχετίζεται με την κατάκτηση
της γλωσσικής επεξεργασίας. Εμφανίζεται με ανομοιομορφία στο βαθμό σοβαρότητας
των συμπτωμάτων και εκδηλώνεται με δυσκολίες στην προσλαμβάνουσα και στην
εκφράζουσα γλώσσα, περιλαμβάνοντας φωνολογικές διαδικασίες στους τομείς της
ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, της ποιότητάς γραφής και μερικές φορές της
αριθμητικής.
Ο ορισμός που παρατίθεται από τη Διεθνή Εταιρεία Δυσλεξίας τονίζει τη
νευρολογική βάση της δυσλεξίας, τον αποκλεισμό των περιβαλλοντικών αιτιών και
τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης για την καλύτερη πρόγνωση στην ενήλικη ζωή.
Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή με νευρολογική βάση, συχνά κληρονομική, η οποία
εμποδίζει την κατάλληλη παρέμβαση’’8.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού το 2003 αναφέρει πως η δυσλεξία
είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, νευρολογικής αιτιολογίας. Χαρακτηρίζεται από
δυσκολίες στην αναγνώριση λέξεων και από περιορισμένες ικανότητες ορθογραφημένης
γραφής και αποκωδικοποίησης. Αυτές οι δυσκολίες τυπικά προέρχονται από μια μειονεξία
στο φωνολογικό τομέα της γλώσσας, που είναι συχνά ασύμβατη με τις υπόλοιπες
γνωστικές ικανότητες η την παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών ευκαιριών9.
Η συνεχής ενασχόλησή ερευνητών και επιστημών τα τελευταία χρόνια σχετικά με
τις μαθησιακές δυσκολίες έχει επιφέρει αλλαγές στον ορισμό της δυσλεξίας. Αναλύοντας
λοιπόν την σύγχρονη βιβλιογραφία μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί πληθώρα απόψεων
σχετικά με ένα από τα βασικότερα προβλήματα των μαθητών κατά την έναρξη τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η δυσκολία των μαθητών στην ανάγνωση και την ορθογραφία
η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί από την καθυστερημένη ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων
η χαμηλής νοημοσύνης αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει
δυσμενώς την ταχύτητα και την ακρίβεια της αναγνώρισης λέξεων και ως εκ τούτου
εμποδίζει την ευχέρεια ανάγνωσης και την κατανόηση του κειμένου.
Η ανάγνωση μια από τις βασικές δεξιότητες που καλείται το παιδί να κατακτήσει
είναι μια σύνθετη και αργά μαθημένη δεξιότητα που απαιτεί την ενσωμάτωση πολλαπλών
οπτικών, γλωσσικών, γνωστικών και προσεκτικών διαδικασιών. Η δυσκολία στην
εκμάθηση αυτής είναι από το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν παιδιά
με δυσλεξία. Αν και οι αιτίες δεν είναι πλήρως κατανοητές τα παιδιά που δεν αποκτούν
δεξιότητες ανάγνωσης με κανονικό ρυθμό χρειάζονται προσεκτική παρακολούθηση και
υποστήριξη κατά τα πρώτα χρόνια του σχολείου.

7 Orton, S. T. (1937), Reading, writing and speech problems in children. New York, NY, US: W W Norton &
Co.
8 IDA Board of Directors (2002, November 12), Ανάκτηση September 22, 2014 από The International Dyslexia
Assossiation: http://www.interdys.org/FAQWhatIs.htm
9 Gardner, H. (1999), Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic
Books.
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2.1.2. Ρυθμός
Ο ρυθμός ενυπάρχει παντού γύρω μας, και είναι άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο
εμφανής. Οι εποχές του έτους, οι χτύποι της καρδιάς μας, η ανατολή και η δύση του
ηλίου: παντού στη φύση υπάρχει ένας ρυθμός ο οποίος όμως σχετίζεται κατά κύριο
λόγο με την περιοδικότητα. Στη μουσική όμως, ρυθμός είναι η εναλλαγή της διάρκειας
του ήχου. Η περιοδικότητα η οποία μπορεί να ενυπάρχει σε κάθε μουσική, τραγούδι ή
οργανικό παίξιμο, εκφράζεται περισσότερο μέσα από την έννοια του μέτρου, το οποίο
συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως συνώνυμο του ρυθμού. Έτσι μπορούμε να πούμε
πως το μέτρο είναι ο τρόπος με τον οποίο σημειώνουμε στη μουσική τους τονισμούς,
όπως αντίστοιχα στη γλώσσα χρησιμοποιούμε τόνους πάνω από τα φωνήεντα. Κάθε
μουσική φράση έχει τονισμούς, είτε έχει στίχους είτε όχι.
2.2. Μουσική Διδασκαλία
Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου και χαρακτηρίζει έναν
συγκεκριμένο πολιτισμό, μια κοινωνία με κοινές αξίες, ενδιαφέροντα, στόχους, γλώσσα.
Ταυτόχρονα αποτελεί ένα μη λεκτικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικούς
πολιτισμούς άλλωστε έχει χαρακτηριστεί ως πανανθρώπινη γλώσσα αφού μέσω αυτής
εκφράζονται συναισθήματα. Αξίες και ιδέες, σημαντικά σύμβολα όλων των ανθρώπων
όλων των εποχών. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό σύμβολο το οποίο μαθαίνεται τόσο
σε επίσημους φορείς όπως είναι τα ωδεία το σχολείο όσο και σε ανεπίσημο θα όπως
είναι η τηλεόραση η θρησκεία η διασκέδαση. Στην Ελλάδα απο αρχαιοτάτων χρόνων η
διαπαιδαγώγηση των παιδιών στην μουσική εκπαίδευση ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με
το ήθος των ανθρώπων αλλά και το άλογο μέρος της ψυχής τους, έχοντας θεραπευτικές
ιδιότητες. Σκοπός της μουσικής διδασκαλίας ήταν η αρμονία και η ηρεμία της ψυχής.
Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική αποτελούσε ένα από τα τρία σημαντικά μαθήματα μαζί
με τα μαθηματικά και την γραμματική.
Η μουσική διδασκαλία είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει τη μουσική
εκτέλεση, το τραγούδι, το ρυθμό, τη σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό, τα μουσικά παιχνίδια,
την ακρόαση. Αντίστοιχα ευρεία έννοια είναι και η δυσλεξία που συνδέεται με ποικίλες
δυσκολίες οι οποίες διαφέρουν απο άτομο σε άτομο. Στην περίπτωση μαθητών με δυσλεξία
παρουσιάζονται συμπτώματα όπως είναι η ρυθμική αστάθεια, αδυναμία στην εκμάθηση
συμβόλων και στην διάκριση τονικού ύψους, ασταθής απόδοση στην δυναμική και στην
χροιά, σύγχυση ως προς την κατεύθυνση καθώς και αδύναμη, βραχύχρονη μνήμη10.
2.2.1.Η Μέθοδος Dalcroze
Η μέθοδος που δημιούργησε στις αρχές του 20ου αιώνα και αποτελεί το πιο πλήρες σύστημα
ρυθμικής και κινητικής εκπαίδευσης είναι η μέθοδος DALCROZE. Αναπτύχθηκε από τον
που γεννηθηκε στη Βιένη το 1865-1950 και σπούδασε μουσική, δραματική τέχνη, πιάνο
10 Βαμβουκλή Μ., (2005), Δυσλεκτικα παιδιά και Μουσικη Διδασκαλία : Αναγνωρίζοντας και Ξεπερνώντας
τις Δυσκολίες, στη Μουσικοπαιδαγωγικά, Ετήσια Επιστημονική Εκδοχή της Ελληνικής Ένωσης για τη μουσική
Εκπαίδευση, Τεύχος 2.
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και σύνθεση. Στις αρχές του 20ου αιωνα παρατήρησε ότι ο τρόπος διδασκαλίας στους
μαθητές δε τους βοηθούσε να βιώσουν τα στοιχεία της μουσικής και να εκφραστούν
μουσικά, έβλεπε πως οι μαθητές παίζουν μουσική χωρίς να την κατανοούν και χωρίς
να την νιώθουν. Θεωρούσε λοιπόν πως το πρόβλημα θα λυνόταν όταν ο μουσικός θα
κατάφερνε να ελέγχει την συστολή και χαλάρωση των μυών ανάλογα με την ταχύτητα,
διάρκεια και δυναμική του ήχου. Πίστευε πως ο τόνος και ο ρυθμός μπορούσαν να
αναπτύξουν ένα σύστημα που συνέδεαν το αυτί με το μυαλό και το σώμα. Τέλος το
σύστημα του βασίζεται σε τρία διαφορετικά στοιχεία: την ευρυθμία δηλαδή την κίνηση
που χρησιμοποιείται για να εκφραστούν τα συναισθήματα, την ικανότητα ακοής και τον
αυτοσχεδιασμό.
2.2.2.Η Μέθοδος Kodaly
Ο kodaly γεννημένος το 1882 σε ενα χωριό μερικά χιλιόμετρα έξω απο την Βουδαπέστη
ασχολήθηκε με τη μουσική απο μικρή ηλικία μαθαίνοντας πιάνο τσέλο και βιολί. Το
μεγάλο του ενδιαφέρον του για τη μουσική διδασκαλία τον οδήγησε στην έκδοση βιβλίων
μουσικής παιδείας αλλά και στον σχεδιασμό μιας συστηματικής μεθόδου κατάλληλη για
το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα απο παιδιά νηπιαγωγείου μέχρι τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση με μουσικές εμπειρίες που ξεκινούσαν με ρυθμική αγωγη, τραγούδι και
μαθήματα οργάνων.
Άμεσο στόχο την προετοιμασία του αυτιού για την αναγνώριση των ρυθμό
κων και μελωδικών μοτίβων αποτελούσαν βασικά εργαλεία της μεθόδου του. Τέλος ο
αυτοσχεδιασμός η ικανότητα δηλαδή του παιδιού να δημιουργεί εθιμικές και μελωδικές
φράσεις και η μίμηση αποτελούσαν κυριαρχούσε τρόπους διδασκαλίας. Ο kodaly θεωρούσε
πως η μουσική εκπαίδευση χτίζεται πάνω στη μουσική παράδοση κάθε πολιτισμού.
2.2.3.Η Μέθοδος Orff
Δημιουργία της μεθόδου ειναι ο Γερμανός καταγωγής Carl orff. Επηρεασμένος απο
την αρχαία Ελλάδα προσέγγισε τη μουσική εκπαίδευση μέσω του συνδιάσουμε της
μουσικής, της κίνησης και της ομιλίας, αδιάσπαστη ενότητα την οποία ονόμασε και
elemental music. Ο ίδιος αν και είχε σπουδάσει πιάνο απονθάρρυνε του μαθητές του να
το χρησιμοποιήσουν αφού θεωρούσε πως με τη χρήση κρουστών μουσικών οργάνων
δημιουργείται η ανάγκη απο τους μαθητές να δημιουργήσουν μουσικη μόνοι τους.
Η μέθοδος του χαρακτηρίζεται απο το συνδυασμό του λόγου και του ρυθμού
αφου θεωρούσε πως η απαγγελία μπορεί να συνδυαστεί με ρυθμικά παλαμάκια,
χτυπήματα δακτύλων-χεριού - ποδιού στο δάπεδο. Επίσης η κίνηση στο ρυθμό αλλα και
ο αυτοσχεδιασμός ρυθμό κων μελωδικών μοτίβων με κίνηση απαγγελία κρουστά όργανα
αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της μουσικής του εκπαίδευσης. Τέλος θεωρούσε πως η
σχέση του μαθητή με τον δάσκαλο βασίζεται στην αλληλεπίδραση και ειναι μεταβλητή.
2.2.4.Η Μέθοδος Suzuki
Ο Suzuki Γιαπωνέζοι μουσικό παιδαγωγός εφεύρει τη λεγόμενη μεθοδο «εκπαίδευση
ταλέντου» κατάλληλη για την εκμάθησης εγχόρδων μουσικών οργάνων σε μικρά παιδια.
- 222 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

Τα βασικά στοιχεία της μεθόδους του είναι η μουσική ακρόαση η ανάπτυξη τεχνικής
και η ενθάρρυνση. Ο ίδιος πιστευει πως κάθε παιδί μπορεί να φτάσει σε υψηλό βαθμό
μουσικης ευαισθησίας. Η ανάπτυξη της ικανότητας της μουσικης μνήμης μέσω ακρόασης,
παρατήρησης και μίμησης είναι βασικό κομμάτι της μεθόδου του. Τέλος θεωρεί πως η
ακοή μπορεί να εξασκηθεί πριν την μουσική σημειογραφία και το παιδί να παίζει στο
μουσικό όργανο χωρίς να γνωρίζει να διαβάζει μουσικη.
3. Σύγχρονες έρευνες
Σύμφωνα με αρκετές σύγχρονες έρευνες αποδεικνύεται πως η αντίληψη του ρυθμού είναι
σημαντική τόσο για τον λόγο όσο και για την μουσική. Η περιοδικότητα του ρυθμού από
τονισμένα σε άτονα μέρη του μέτρου καθώς και η περιοδικότητα του λόγου από μακρές
σε βραχείες συλλαβές αποτελεί το βασικό κοινό χαρακτηριστικό της μουσικής αλλά και
γλωσσικής σύνταξης. Η προσωδία, αρχαίος ελληνικός όρος που χρησιμοποιείται για να
αποδώσει τον τονισμό, το ύφος, τον ρυθμό μιας λέξης και κατ’ επέκταση και μιας πρότασης
είναι ένα από τα κριτήρια που θα ελεγχθούν στις προτεινόμενες έρευνες. Αποτελεί συχνό
φαινόμενο, παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη αντίληψη στο ρυθμό της μουσικής να
εμφανίζουν προβλήματα ανάγνωσης. Άλλωστε θα ήταν αδύνατος ο μη συσχετισμός
αυτών των δύο δεξιοτήτων, εφόσον αυτές έχουν την ίδια νευρολογική βάση11. Σε έρευνα
που πραγματοποιήθηκε αποδεικνύεται πως η μουσική αυξάνει το μέγεθος του εγκεφάλου
και βοηθάει στην πλαστικότητα του ενώ σε άλλη έρευνα αποδεικνύεται πως παιδιά με
μουσική εκπαίδευση έχουν ιδιαιτέρως αναπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη1213.
Η δυσλεξία ως μια γλωσσική διαταραχή με επιπτώσεις στην ανάγνωση,
τον συλλαβισμό αλλά και τη γραφή εμφανίζεται σχεδόν στο 3-10% των παιδιών, με
αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι ερευνητές να ασχολούνται με αυτή. Η μουσική ως μια
σύνθετη δραστηριότητα που μπορεί να επηρεάσει τόσο την κίνηση όσο και την γνωστική
και συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια νέα μέθοδο προσέγγισης και θεραπείας της
προκείμενης δυσκολίας.
Η μέθοδος που ακολούθησαν και οι έξι συγγραφείς ώστε να διεκπεραιωθεί η
έρευνα τους αποτελούνταν από τα ίδια σχεδόν κριτήρια μέτρησης. Αρχικά, το δείγμα
που επέλεξαν ήταν παιδιά δημοτικού από 7 έως 11 χρόνων, τα οποία είχαν εξετασθεί
με κατάλληλα τεστ όπως το WISK-III προκειμένου να εντοπιστεί κάποια μαθησιακή
δυσκολία όπως αυτή της δυσλεξίας αλλά και πιθανός χαμηλός δείκτης νοημοσύνης.
Βάσει αυτών, επιλέχθηκαν παιδιά, κορίτσια και αγόρια, τα οποία είχαν ελάχιστο δείκτη
νοημοσύνης το 80. Επίσης, κάθε έρευνα πραγματοποιήθηκε στην μητρική τους γλώσσα.
Φυσικά, εντοπίστηκαν και κάποιες διαφορές μεταξύ των επιλεχθέντων δειγμάτων. Οι
Huss et al. ξεκίνησαν την έρευνα τους μετά από τα 3 χρόνια εξοικείωσης των παιδιών με
τα τεστ που επρόκειτο να διεξαχθούν. Οι Loui et al. με τη σειρά τους επέλεξαν παιδιά με
11 Loui, P., Kroog, K., Zuk, J., Winner, E., & Schlaug, G. (2011), Relating Pitch Awareness to Phonemic
Awareness in Children: Implications for Tone-Deafness and Dyslexia. Frontiers in Psychology, 2, 111.
12 Franηois C, Schφn D. (2011), Musical expertise boosts implicit learning of both musical and linguistic
structures, Cerebral Cortex, vol. 21 10(pg. 2357-2365)
13 Moreno S, Bialystok E, Barac R, Schellenberg EG, Cepeda NJ, Chau T. (Moreno S, Bialystok E, Barac
R, Schellenberg EG, Cepeda NJ, Chau T. Short-term music training enhances verbal intelligence and executive
function, Psychol Sci , 2011) Short-term music training enhances verbal intelligence and executive function,
Psychol Sci.
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μέσο όρο μουσικής εκπαίδευσης 0,4 χρόνια14.
Τα βασικά σημεία τα οποία απασχόλησαν αλλά και ελέγχθηκαν από τους
ερευνητές ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της μουσικής με την δυσλεξία ήταν τα
ακόλουθα: μέτρηση της φωνολογικής ενημερότητας, ψυχοακουστικά τεστ, ρυθμικές
δραστηριότητες, μνήμη, αντίληψη του μουσικού μέτρου, αντίληψη της τονικότητας.
Λόγω του θέματος της διδακτορικής διατριβής η συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθεί
στις διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των ερευνητών κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης
ρυθμικών δραστηριοτήτων και της αντίληψης του μουσικού μέτρου. Συγκεκριμένα, στην
έρευνα των Overy et al. οι ρυθμικές δραστηριότητες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες.
Στην πρώτη, το κάθε παιδί καλούνταν να ακούσει έναν ρυθμό και να τον επαναλάβει στα
πλήκτρα, στη δεύτερη κατηγορία έπρεπε να απαντήσει εάν οι δυο ρυθμοί που άκουγε
ήταν ίδιοι ή διαφορετικοί και στην τελευταία καλούνταν να χτυπήσει ρυθμικά παλαμάκια
σε γνωστό παιδικό τραγούδι. Με αντίστοιχο τρόπο διαχώρισε και τις δραστηριότητες
που αφορούσαν την αντίληψη του μέτρου. Στην πρώτη κατηγόρια κάθε παιδί καλούνταν
να επαναλάβει με παλαμάκια τον ρυθμό, στη δεύτερη να διακρίνει από δυο ρυθμικά
σχήματα ποιο ήταν ταχύτερο και ποιο βραδύτερο και τέλος, στην τρίτη κατηγορία,
να χτυπήσει παλαμάκια ενώ ταυτόχρονα τραγουδά γνωστό παιδικό τραγούδι. Στην
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Thomson et al. ο έλεγχος για την αντίληψη
του ρυθμού πραγματοποιήθηκε ζητώντας από το δείγμα να χτυπά παλαμάκια σύμφωνα
με το ρυθμό που ακούει, καθώς και να συνεχίσει έπειτα με τον ίδιο ρυθμό χωρίς πλέον
να τον ακούει. Οι Huss et al., προκειμένου να συγκρίνουν την αντίληψη των παιδιών
ως προς το μέτρο, τους ζήτησαν να ακούσουν 36 ρυθμικά σχήματα και να απαντήσουν
αν είναι ίδια ή διαφορετικά μεταξύ τους. Τα παιδιά άκουγαν καθ’ όλη τη διάρκεια έναν
ρυθμό συντονισμένο στα 120bpm και πάνω σε αυτόν αναπαράχθηκαν τα 36 ρυθμικά
σχήματα, τα οποία ανά ζεύγη θα μπορούσαν να διαφέρουν ως προς την ταχύτητα αλλά
και την ένταση του εκάστοτε μέτρου. Τέλος, οι Flaugnacco et al., προκειμένου να
ελέγξουν την ικανότητα των παιδιών να διατηρούν έναν σταθερό ρυθμό, τους ζήτησαν να
ακολουθήσουν τον χτύπο ενός μετρονόμου στα 90 bpm για 40 δευτερόλεπτα. Επιπλέον,
πραγματοποίησαν την ίδια μέθοδο με τους Huss et al., έτσι ώστε να ελέγξουν και πάλι
την αντίληψη του μέτρου. παρόμοια έρευνα πραγματοποιήθηκε και από τους Leong and
Goswami, οι οποίοι έλεξαν ενήλικες με δυσλεξία και διαπίστωσαν πως το κύριο πρόβλημα
των ατομων αυτών ήταν ο συγχρονισμός του χτυπηματος του χεριού με τις συλλαβές της
φράσης και στην εκφορά των συλλαβών από τους ίδιους με το χτύπημα του μετρονόμου.
O Cogo-Moreira et al. ππραγματοποιησε την ερευνά της, με δεδομένο τη συνδεση της
μουσικής και λόγου, χτησιμοποιώντασ μουσικές διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους
όπως αυτή του Suzuki, Dalcroze, Orff, Kodaly όπως και η Overy, που διαπιστωσε πως η
μουσική διδασκαλία μέσω του συστήματος Kodaly επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην
φωνολογική ενημερότητα και στο συλλαβισμό αλλα όχι ακομα στην ανάγνωση15 16 17.
14 Huss M, Verney JP, Fosker T, Mead N, Goswami U. (2010), Music, rhythm, rise time perception and
developmental dyslexia: Perception of musical meter predicts reading and phonology, Cortex, vol. 47
15 Flaugnacco E., Lopez L., Terribili C., Montico M., Zoia S., Schφn D. (2015), Music training increases
phonological awareness and reading skills in developmental dyslexia: a randomized control trial.
16 Thomson J. M., Goswami U. (2008). Rhythmic processing in children with developmental dyslexia:
auditory and motor rhythms link to reading and spelling. J. Physiol. 102, 120–129
17 Overy K., Nicolson R. I., Fawcett A. J., Clarke E. F. (2003). Dyslexia and music: measuring musical timing
skills. Dyslexia 9, 18–36
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Τα ευρήματα των ερευνητικών άρθρων ήταν εντυπωσιακά ως προς τη σύνδεση της
μουσικής με τον λόγο κι ως επακόλουθο τη δυσλεξία. Οι ομάδες των παιδιών με χαμηλή
μουσική αντίληψη παρουσίασαν έντονα προβλήματα στην αντίληψη του ακουστικού
ερεθίσματος και στη φωνολογική επεξεργασία. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των
Overy et al. η ομάδα παιδιών με δυσλεξία παρουσίασε χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε
δραστηριότητες που αφορούν στην ικανότητα αντίληψης του ρυθμού και της ταχύτητας
ενώ παρουσίασαν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ικανότητα διάκρισης του τονικού
ύψους. Αντίθετα, οι Loui et al. στην έρευνα τους απέδειξαν πως η ικανότητα διάκρισης του
τονικού ύψους συνδέεται άμεσα με τη φωνολογική ενημερότητα. Επίσης, στην έρευνα
τους απέδειξαν ότι η μουσική και ο λόγος έχουν την ίδια νευρολογική βάση. Στις έρευνες
των Thomson et al. (2008), Huss et al. (2010), Flaugnacco et al. (2014), Flaugnacco et al.
(2015), αποδείχθηκε πως υπάρχει στενή σχέση δυσλεξίας και μουσικής. Συγκεκριμένα,
τα ευρήματά τους έδειξαν πως η μειωμένη ικανότητα ανάγνωσης συνδέεται με απώλεια
της μουσικής αντίληψης ως προς τον ρυθμό και την τονικότητα18.
4. Μελλοντική παρέμβαση μέσω μουσικής διδασκαλίας
Στα πλαίσια της μουσικής διδασκαλίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα
σε παιδιά με δυσλεξία, η οποία θα μελετήσει το κατά πόσο το μάθημα της μουσικής και
συγκεκριμένο του ρυθμού της μουσικής μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στα
παιδιά με δυσλεξία και πιο συγκεκριμένα σε ένα απο τα βασικά συμπτώματα αυτής της
αναπτυξιακής διαταραχής, την άρρυθμη ανάγνωση.
Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική έρευνα έχει στόχο:
• Nα διευρύνει τις υπάρχουσες γνώσεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο
– στη συγκεκριμένη περίπτωση τη γνώση της μουσικής ως παιδαγωγικό εργαλείο
κατάλληλο για τη μείωση των συμπτωμάτων της δυσλεξίας.
• Να αντιμετωπίσει τα κενά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε προσθέτοντας
νέες οπτικές, είτε ελέγχοντας τις ήδη υπάρχουσες, είτε δοκιμάζοντας νέες. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση αφού έγινε ενδελεχής βιβλιογραφικός έλεγχος και
διερευνήθηκαν οι τελευταίες μέθοδοι διδασκαλίας, στόχος είναι η δημιουργία
ενός καινοτόμου τρόπου ικανού να καλύψει το σημαντικό κενό των αναλυτικών
προγραμμάτων στο τομέα μουσική και δυσλεξία.
• Πως μπορεί η μουσικί διδασκαλία να επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε όσο το
δυνατόν περισσότερες δυσκολίες που προκαλει η δυσλεξία
• Πιο συγκεκριμενα, πως μπορει ενα προγραμμα μουσικης στοχευμενο στην αντιληψη
του ρυθμου να βελτιωσει την αρρυθμη αναγνωση ενος δυσλεκτικου παιδιου
5. Συμπεράσματα
Εστιάζοντας στις δυσκολιες που η δυσλεξία προκαλεί στους μαθητές, απώτερη επιδίωξη
είναι η θεραπεία στο μέγιστο εφικτό βαθμό. Εφόσον είναι κοινά αποδέκτη η σχέση μεταξύ
του λόγου και της μουσική καθίσταται αναγκαία η δημιουργία του προγράμματος αυτού
18 Flaugnacco E., Lopez L., Terribili C., Zoia S., Buda S., Tilli S., et al. . (2014). Rhythm perception and
production predict reading abilities in developmental dyslexia. Front. Hum. Neurosci. 8:392.
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για την άμεση εφαρμογή του. Μια καινοτόμος παρεμβατική μέθοδος μέσω μουσικής
σε μαθητες με δυσλεξια αναμένεται να επιφέρει άμεση βελτίωση βασικών συμπτωμάτων
δυσλεξίας η οποία θα διατηρηθεί και μετά το πέρας του παρεμβατικού προγράμματος.
Έτσι ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο διδασκαλίας και
τα αποτελέσματα να είναι εμφανή στους μαθητές του. Η εφαρμογή πρωτοτύπων τρόπων
διδασκαλίας σε συνδυασμό με βασικές μεθόδους διδασκαλίας μπορεί να αποφέρει θετικά
αποτελέσματα τόσο στην μουσική διδασκαλία όσο και στα παιδιά με δυσλεξία.
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Μετάβαση στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μαθητών που φοιτούν στην
Ειδική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προβλήματα και Προοπτικές.
Νικοσλαβινού Ελένη - Κουτσούκος Μάριος

Περιληψη
Η μετάβαση των ατόμων με αναπηρίες από την σχολική εκπαίδευση στην
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην ενήλικη ζωή είναι ένα ζήτημα
που απασχολεί τη κοινωνία της Ελλάδας, αλλά δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην ειδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και των
προοπτικών που υπάρχουν για αυτούς στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η
διερεύνηση έγινε μέσα από τη καταγραφή απόψεων και εμπειριών κοινωνικών
λειτουργών που εργάζονται στην Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή, μαθητών που φοιτούν
στη δευτεροβάθμια ειδική αγωγή καθώς και γονέων μαθητών που αποφοιτούν από τη
δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση.
Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν την αναγκαιότητα σχεδιασμού της
μετάβασης με ενεργό συμμετοχή των μαθητών, των γονέων και του ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού. Η συνεργασία δομών και φορέων με τη ευρύτερη κοινότητα κρίθηκε
ιδιαίτερα σημαντική
Λέξεις-κλειδιά: άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, δυσκολίες, προοπτικές

ανάγκες,

μετάβαση

στη

Abstract
Τhe transition to post-secondary education of pupils attending special secondary education
is an issue which worries society but has not been sufficiently investigated.
The aim of this research was to examine the difficulties the Secondary Special
Education pupils face in transition and also the prospects they have in Post Secondary
Special Education. The research investigated the views and experiences of social workers,
pupils and parents.
The results of this investigation underline the necessity of implementing
transition programs. Also, it is important the pupils, the parents, the social workers and
other social partners participate in such projects.
Key-words: transition, difficulties, prospects
1. Εισαγωγή
Όπως όλοι οι νέοι, οι νέοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όταν εγκαταλείπουν το
σχολείο και εισέρχονται στον κόσμο των ενηλίκων, αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, το
στάδιο της μετάβασης1.
1 Brollier, C., Shephard, J., & Markley, K. (1994). Transition from school to community living. The
American Journal of Occupational Therapy, 48, 346–353.
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φοιτούν στην Ειδική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προβλήματα και Προοπτικές. Στο: Π. Γεωργογιάννης
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Οι μεταβάσεις αφορούν αρκετούς τομείς ζωής, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το
σχολείο, η εργασία και η κοινότητα. Η μετάβαση περιλαμβάνει αλλαγές ταυτότητας,
σχέσεων, καθημερινών δραστηριοτήτων και γενικότερα τρόπου ζωής, γεγονός που
την κάνει πολύπλοκη2. Είναι μια διαδικασία σταδιακής υιοθέτησης νέων ρόλων και
τροποποίησης των υπαρχόντων ρόλων. Η επιτυχής μετάβαση φαίνεται ότι οδηγεί σε
ενισχυμένη αυτοδιάθεση3, μεγαλύτερη επιτυχία στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση,
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και καλύτερη κοινωνικοποίηση.
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για
αυτονομία και επαγγελματική ένταξη έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Ωστόσο, στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες καταλαμβάνουν
περιορισμένο αριθμό θέσεων. Τα άτομα αυτά συνήθως δεν ζουν ανεξάρτητα και
απομονώνονται. Πολύ σημαντικά στοιχεία για τη μετάβαση των ατόμων με αναπηρίες
από την σχολική εκπαίδευση στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατ΄επέκταση
στην ενήλικη ζωή αποτελούν, η προ-επαγγελματική και η επαγγελματική κατάρτιση.
Η μετάβαση αυτή προϋποθέτει επαρκώς ανεπτυγμένες γνωστικές και επαγγελματικές
δεξιότητες καθώς και σωστό σχεδιασμό4. Σύμφωνα με τους Kohler and Field (2003)5,
η ειδική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εστιασμένη στη μετάβαση. O σχεδιασμός της
μετάβασης θεωρείται βασικό στοιχείο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και αποτελεί θεμέλιο για τη διαμόρφωσή τους.
2. Θεωρία
2.1. Η έννοια της Μετάβασης
Η έννοια της μετάβασης δεν αφορά μόνο τη σύνδεση των δραστηριοτήτων στο σχολείο
με την εργασία (school-to-work transition), αλλά επεκτείνεται και σε άλλους στόχους,
όπως η ένταξη στην κοινότητα, η συνέχιση των σπουδών και η βελτίωση της ποιότητας
της ζωής των ατόμων. Άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της μετάβασης είναι η έννοια
της σταδιοδρομίας6
Η διαδικασία μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση είναι μια
δύσκολη περίοδος για όλους και για τα άτομα με αναπηρίες είναι περισσότερο δύσκολη
με πολλαπλές και πολύπλοκες επιπτώσεις στους ίδιους και στις οικογένειές τους7. Σε
αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και διαδρομές που μπορούν
2 King, G. A., Baldwin, P. J., Currie, M., Evans, J. (2005). Planning successful transitions from school to adult
roles for youth with disabilities. Children’s Health Care, 34(3), 193-216.
3 Wehmeyer,M. & Schwartz,M. (1997). Self-determination and positive adult outcomes: A follow-up study of
youth with mental retardation or learning disabilities. Exceptional Children, 63, 245–255.
4 Πολυχρονοπούλου, & Μπογέα (2015). Διερεύνηση των επιθυμιών, των γνώσεων και των απόψεων νέων
με νοητική αναπηρία ως προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών
Εκπαίδευσης, 2015, 914-924.
5 Kohler, P. D., & Field, S. (2003). Transition-focused education: Foundation for the future. Journal of Special
Education, 37, 174–183.
6 Σταυρούση, Π. (2007). Εκπαίδευση και νοητική καθυστέρηση: Πρακτικές και προκλήσεις. Στα Πρακτικά
του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος «Η ειδική αγωγή
στην κοινωνία της γνώσης». Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.
7 Pandey, S. & Agarwal, S. (Nov-Dec. 2013). Transition to adulthood for youth with disability: Issues for the
disabled child and family. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 17(3) 41-45.
- 229 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

να ακολουθήσουν οι νέοι. Κάποιοι νέοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να
προχωρήσουν σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ άλλοι μπορούν να ξεκινήσουν την
επαγγελματική σταδιοδρομία τους με την είσοδο τους στην εργασία. Για τους μαθητές
με αναπηρίες, η ένταξη στο εργατικό δυναμικό απαιτεί εκτός των άλλων αναπτυγμένες
κοινωνικές δεξιότητες.
Οι τρέχουσες ενδείξεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία μετάβασης για νέους
με αναπηρίες φανερώνουν ότι οι ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή είναι περιορισμένες.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της μετάβασης είναι δύσκολο να υποστηριχθούν καθώς και να
λάβουν πληροφορίες. Οι αφηγήσεις των νέων και των οικογενειών τους υποδεικνύουν
ότι αισθάνονται ότι “έχουν πέσει από έναν βράχο”8.
Υπάρχουν πολλά κοινά ζητήματα τα οποία εντοπίζονται στη βιβλιογραφία,
ανεξάρτητα από την ομάδα αναπηρίας στην οποία εντάσσεται το άτομο , τη τοποθεσία ή
το σύστημα που ανήκει. Κάποια από αυτά είναι η έλλειψη προετοιμασίας, ενημέρωσης
και υποστήριξης, λίγες ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για τους
ρόλους των ενηλίκων καθώς και αποσυνδεδεμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι σε θέση
να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Οι νέοι με αναπηρία υστερούν από τους συνομηλίκους τους στη συμμετοχή τους
στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις επαγγελματικές
επιλογές και τις ευκαιρίες καριέρας. Επιπλέον δεν είναι σαφές πως οι γνώσεις που έχουν
λάβει κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταφράζονται σε αποτελεσματική μετάβαση
στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτή η
ασάφεια καθιστά τους συμβούλους επαγγελματικού προσνατολισμού υπεύθυνους να
παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη, να προσφέρουν επαγγελματική συμβουλευτική
και να οργανώσουν την παραπομπή τους χωρίς να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τη πορεία
τους στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εργασία. Παρά τη νομοθεσία, η
αναζήτηση πρακτικής άσκησης καθώς και οι υπηρεσίες μετάβασης μετά την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ασυνεπείς και στην εφαρμογή και στην
αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με ευρήματα μελέτης, όπου συμμετείχαν νέοι που είχαν
λάβει ειδική εκπαίδευση, η μετάβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί το
πρώτο κρίσιμο βήμα για ενδεχόμενη μελλοντική απασχόληση αφού η πλειοψηφία των
νέων με αναπηρίες στερούνται προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας9.
Σύμφωνα με το μοντέλο μετάβασης του Halpem (1985) 10το οποίο υιοθετεί μια
πιο ολιστική προσέγγιση, η μετάβαση προετοιμάζει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε
συλλογικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής που αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Για τη διευκόλυνση αυτής της μετάβασης θα ήταν σημαντικό
να αξιολογηθούν και να ενισχυθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία προσωπικότητας των
μαθητών, οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και η δικτύωση με
τα κέντρα κοινωνικής στήριξης. Επίσης, σύμφωνα με τη Διεύθυνση για την Ανάπτυξη
Σταδιοδρομίας και Μετάβασης των Η.Π.Α (Division on Career Development and
8 Stewart, D., Law, M., Rosenbaum, P., & Willms, D. (2001). A qualitative study of the transition to adulthood
for youth with physical disabilities. Phys. Occup. Ther Ped., 21(4), 3-21
9 Fleming, A. R., and Fairweather, J. S. (2012). “The Role of Postsecondary Education in the Path From High
School to Work for Youth With Disabilities.” Rehabilitation Counseling Bulletin 55(2): 71-81.
10 Black, R. S., & Ornelles, C. (2001). Assessment of social competence and social networks for transition.
Assessment for Effective Intervention, 26(4), 23-29.
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Transition)11, η ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων μπορούν να
θεωρηθούν ως ο σημαντικότερος μεταβατικός στόχος.
2.2. Η σημασία της προεπαγγελματικής εκπαίδευσης σε δομές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στη ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης
Η προεπαγγελματική εκπαίδευση αποσκοπεί, στο να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες
που θα τους χρειαστούν σε όλη τη ζωή τους όχι μόνο στην επαγγελματική. Αποτελεί ένα
τύπο εκπαίδευσης που διδάσκει δεξιότητες που επιτρέπουν το άτομο να εμπλέκεται σε
όλους τους παραγωγικούς και μη ρόλους
Στο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής για Μαθητές με Μέτρια
και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση αναφέρεται ότι: «Η προεπαγγελματική εκπαίδευση
πρέπει να αναπτύσσει διαπροσωπικές δεξιότητες, να εκπαιδεύει στην ικανότητα διαχείρισης
πόρων να αναπτύσσει την αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους και τις δεξιότητες
συνεργασίας»12. Από την οριοθέτηση αυτή προκύπτει η σημασία που δίνει η πολιτεία σε
δεξιότητες που αφορούν:
α) τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία. Ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει
γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες που απαιτούνται για την
εκτέλεση διαφόρων εργασιακών ρόλων.
β) το σχεδιασμό των επαγγελματικών επιλογών. Είναι σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία
στους μαθητές να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους ερχόμενοι
σε επαφή με τα επαγγέλματα που υπάρχουν.
γ) Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής. Οι μαθητές με αναπηρίες
παρουσιάζουν συχνά ένα ευρύ φάσμα σημαντικών ελλειμμάτων κοινωνικών
δεξιοτήτων. Αυτό συνεπάγεται, δυσκολία στην αλληλεπίδραση με συνομηλίκους ή
σημαντικούς ενήλικες του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, δυσκολία στην έκφραση
των σωματικών ή συναισθηματικών αναγκών τους, ανεπαρκή γνώση των κοινωνικών
κανόνων ή τρόπων συμπεριφοράς, αδυναμία ορθής εκτίμησης κοινωνικών
καταστάσεων και γενικά δυσκολίες στην επικοινωνία 13. Για να μπορέσει ένα άτομο
με αναπηρία να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο
θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλήθος κοινωνικών δεξιοτήτων που στοχεύουν στην
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και στην προώθηση της αυτονομίας του,
στην αποδοχή από ομότιμους14. Οι κοινωνικές δεξιότητες καθορίζουν την κοινωνική
ικανότητα του ατόμου και αποτελούν τη βάση για κοινωνική συμμετοχή15.
11 Field, S., Martin, J., Miller, R., Ward, M., & Wehmeyer, M. (1998). Self-determination for persons with
disabilities: A position statement of the division on career development and transition. Career Development for
Exceptional Individuals, 21, 113-128.
12 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2005). Πλαίσιο Αναλυτικών Προγραμμάτων για Μαθητές με Νοητική
Καθυστέρηση, Αθήνα.
13 Quinn, M.M., Kavale, K.A., Mathur, S.R., Rutherford, R.B. and Forness, S.R. (1999). ‘A metaanalysis
of social skill interventions for students with emotional or behavioral disorders’. Journal of Emotional and
Behavioral Disorders, 7, 54–64.
14 Παπανικολάου, & Ταβανλή (2015). Η διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου σε άτομα
με ήπια και βαριά αναπηρία: σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος παρέμβασης μεσαίας διάρκειας.
Πανελλήνιο Συνέδριο. Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015, 1116-1130.
15 Bremer, C., Smith, J. (2004). Teaching Social Skills. Addressing Trends and Developments in Secondary
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Ερευνητικά δεδομένα συνδέουν τις εμπειρίες των μαθητών με αναπηρίες
στο σχολικό περιβάλλον με την απασχόληση μετά σχολείο16. Σύμφωνα με στοιχεία
της διαχρονικής μελέτης μετάβασης, μαθητές με αναπηρίες που φοίτησαν σε
δευτεροβάθμια κέντρα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης είχαν υψηλότερα
ποσοστά μεταδευτεροβάθμιας απασχόλησης έναντι των υπολοίπων17Μεταγενέστερες
έρευνες επιβεβαίωσαν τα στοιχεία. Ο Wonacott (2001)18, διαπίστωσε ότι οι μαθητές
με αναπηρία που είχαν αποφοιτήσει από δευτεροβάθμια κέντρα επαγγελματικής και
τεχνικής εκπαίδευσης βρήκαν σχετική εργασία και ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι για
να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Ο Harvey (2002)19, βασιζόμενος σε Εθνική
Εκπαιδευτική Διαχρονική Μελέτη ανέφερε ότι οι μαθητές με αναπηρία, που φοίτησαν σε
δευτεροβάθμια κέντρα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης είχαν 10% υψηλότερο
ποσοστό μεταδευτεροβάθμιας απασχόλησης σε σχέση με αυτούς που δεν φοίτησαν.
Οι Rabren et al (2002)20, διαπίστωσαν ότι τα άτομα με αναπηρίες είχαν 87%
μεγαλύτερη πιθανότητα να εργαστούν 1 χρόνο μετά την αποφοίτηση εάν είχαν μεταβεί από
το σχολικό πλαίσιο σε εργασία όταν ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους σε αυτό. Σύμφωνα με
άλλη έρευνα, προέκυψε θετική συσχέτιση μεταξύ της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (π.χ. επαγγελματικής εκπαίδευσης, ακαδημαϊκών και δεξιοτήτων ζωής),
με την ολοκλήρωση των μεταβατικών στόχων που είχαν καθοριστεί για τους μαθητές21.
Η σημασία των δευτεροβάθμιων κέντρων επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης
(career and technical education centers) ως θετικός παράγοντας επιτυχούς μετάβασης
στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στην απασχόληση, μετά την ολοκλήρωση της,
επιβεβαιώνεται από πολλές έρευνες 22 .
2.3. Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή μετάβαση.
Οπως για όλους τους νέους έτσι και για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρείται ο δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση, την
Education and Transition, 3(5). Developmental Disabilities.
16 Benz, M. R., Yovanoff, P., & Doren, B. (1997). School-to-work components that predict postschool success
for students with and without disabilities. Exceptional Children, 63, 151–165.
17 Wagner, M., Newman, L., D’Amico, R., Jay, E.D., Butler-Nalin, P., Marder, C., & Cox, R. (1991). Youth
with disabilities: How are they doing? The first comprehensive report from the national longitudinal transition
study of special education students. Menlo Park, CA: SRI International.
18 Wonacott, M. W. (2001). Students with disabilities in career and technical education. Retrieved from http://
www.calpro-online. org/eric/docs/dig230.pdf
19 Harvey, M. W. (2002). Comparison of postsecondary transitional outcomes between students with and
without disabilities by secondary vocational education participation: Findings from the National Education
Longitudinal Study. Career Development for Exceptional Individuals, 25, 99–122.
20 Rabren, K., Dunn, C., & Chambers, D. (2002). Predictors of post- high school employment among young
adults with disabilities. Career Development for Exceptional Individuals, 25, 25–40.
21 Baer, R. M., Flexer, R. W., Beck, S., Amstutz, N., Hoffman, L., Brothers, J., Zechman, C. (2003). A
collaborative follow- up study on transition service utilization and post-school outcomes. Career Development
for Exceptional Individuals, 26(1), 7–25.
22 Landmark, L. J., Ju, S., & Zhang, D. (2010). Substantiated best practices in transition: Fifteen plus years
later. Career Development for Exceptional Individuals, 33, 165–176.
Test, D. W., Mazzotti, V. L., Mustian, A. L., & Fowler, C. H. (2009). Evidence-based secondary transition
predictors for improving postschool outcomes for students with disabilities. Career Development for Exceptional
Individuals, 32, 160– 181. doi:10:1177/0885728809346960
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ανεξάρτητη διαβίωση και την είσοδο στην απασχόληση23 .
Σύμφωνα με την εθνική μελέτη διαχρονικής μετάβασης-2 των Η.Π.Α(National
Longitudinal Transition Study)24 oι μαθητές με αναπηρίες είναι λιγότερο θετικοί, (με
διαφορές στις διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας) από τους συνομηλίκους που φοιτούν
στη γενική εκπαίδευση, για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι το 73% των γονέων προσδιόρισαν ως εμπόδιο
στην επιλογή της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την έλλειψη πληροφόρησης ή
καθοδήγησης από τα σχολεία, σχετικά με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση25.
Σύμφωνα με το Newman (2005)26, οι προσδοκίες των συμμετεχόντων στο
σχεδιασμό της μετάβασης για έναν μαθητή με αναπηρία μπορεί να επηρεαστούν από τον
τύπο και τη σοβαρότητα της αναπηρίας ενός παιδιού. Πάντως, όσο μεγαλύτερες είναι οι
προσδοκίες για συνέχιση της σταδιοδρομίας τόσο πιθανότερο είναι να ολοκληρώσει ο
μαθητής τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να μεταβεί στη μεταδευτεροβάθμια27.
Σε ανάλογη έρευνα σχετικά με το ποιοι παράγοντες συνδέονται με την επιτυχή
μετάβαση του μαθητή στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση βρέθηκε ότι τα προγράμματα
μετάβασης, η επίτευξη των στόχων και η αυτονόμηση επηρεάζουν την μετάβαση των
μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με, επίσης, καθοριστικούς παράγοντες τις
προσδοκίες και το εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας28.
Παρόλο που η σημαντικότητα των στάσεων των γονέων επιβεβαιώνεται και από άλλες
έρευνες 29, συχνά η εμπλοκή της οικογένειας στο σχεδιασμό της μετάβαση παραβλέπεται
από τους επαγγελματίες30.
Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένας άλλος παράγοντας επιτυχούς μετάβασης.
Ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η κατοχή κοινωνικών δεξιοτήτων επιτρέπει στους
μαθητές με αναπηρίες να αλληλεπιδρούν επιτυχώς με άλλους και μετά την αποφοίτηση

23 McEathron, M., & Beuhring, T. (2011). Postsecondary Education for Students with Intellectual and
Developmental Disabilities: A Critical Review of the State of Knowledge and a Taxonomy to Guide Future
Research. Policy Research Brief. Volume 21, Number 1. Institute on Community Integration (NJ1).
24 Wagner, M., Newman, L., Cameto, R., Levine, P., & Marder, C. (2007). Perceptions and expectations of
youth with disabilities: A special topic report of findings from the National Longitudinal Transition Study-2
(NLTS2) (NCSER 2007-3006). Menlo Park, CA: SRI International.
25 Griffin, M. M., McMillan, E. D., & Hodapp, R. M. (2010). Family perspectives on postsecondary education
for students with intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities,
45, 339–346.
26 Newman, L. (2005). Family involvement in the educational devel- opment of youth with disabilities:
A special topic report from the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2). Menlo Park, CA: SRI
International.
27 Wagner, M., Newman, L., Cameto, R., Levine, P., & Marder, C. (2007). Perceptions and expectations of
youth with disabilities: A special topic report of findings from the National Longitudinal Transition Study-2
(NLTS2) (NCSER 2007-3006). Menlo Park, CA: SRI International.
28 Fleming, A. R., and Fairweather, J. S. (2012). “The Role of Postsecondary Education in the Path From High
School to Work for Youth With Disabilities.” Rehabilitation Counseling Bulletin 55(2): 71-81.
29 McNair, J. & Rusch, R. (1991), “Parent involvement in transition programs”, Mental Retardation, 29 (2),
pp. 93-101.
Pandey, S. & Agarwal, S. (Nov-Dec. 2013). Transition to adulthood for youth with disability: Issues for the
disabled child and family. IOSR Journal of Humanities and Social Science, Volume 17, Issue 3, pp 41-45.
30 Morris, J. (2002), “Young disabled people moving into adulthood”, Foundations, York, Joseph Rowntree
Foundation, June 2002
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αυξάνοντας τις πιθανότητες απασχόλησης31. Οι δεξιότητες
αυτοπροσδιορισμού
(επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, καθορισμός στόχων και επίτευξη τους,
αυτορρύθμιση, αυτοπροστασία) χαρακτηρίστηκαν, επίσης, βασικές για τη μετάβαση στη
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην απασχόλησης32.
Η διεπιστημονική συνεργασία είναι ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει
στην επιτυχή μετάβαση. Αυτή αφορά μαθητές, γονείς, άλλα μέλη της οικογένειας,
ειδικούς παιδαγωγούς, γενικούς εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς συμβούλους, γενικούς
συμβούλους ή και άλλους παρόχους υπηρεσιών ενηλίκων. Η σημασία των δικτύων
υποστήριξης επιβεβαιώνεται από πολλές έρευνες33.
2.4.Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να καταγράψει τη βιωμένη εμπειρία των κοινωνικών
λειτουργών που εργάζονται στην Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και πραγματοποιούν
προγράμματα μετάβασης, των μαθητών που φοιτούν στο τελευταίο έτος της
δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής καθώς και γονέων μαθητών που αποφοιτούν από τη
δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση. Μέσα από αυτή τη διερεύνηση, σκοπός είναι να
κατανοήσουμε τη σημασία της δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης στη μετάβαση
και πως επιδρούν σε αυτή οι διάφορες εξωτερικές μεταβλητές αφουγκραζόμενοι τα
καθημερινά βιώματα των κοινωνικών λειτουργών, των μαθητών και των γονέων.
2.5. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η έρευνα αναζήτησε απαντήσεις ήταν:
1. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια ειδική
εκπαίδευση, κατά τη μετάβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
2. Ποιες προοπτικές υπάρχουν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές που
φοιτούν στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση.
3. Μεθοδολογία
3.1. Πληθυσμός-Δείγμα-Συλλογή δεδομένων
Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στη δευτεροβάθμια
ειδική εκπαίδευση και πραγματοποιούν προγράμματα μετάβασης στη μεταδευτεροβάθμια
31 White, J., & Weiner, J. S. (2004). Influence of least restrictive environment and community based training
on integrated employment outcomes for transitioning students with severe disabilities. Journal of Vocational
Rehabilitation, 21, 149-156
Benz, M. R., Yovanoff, P., & Doren, B. (1997). School-to-work components that predict postschool success for
students with and without disabilities. Exceptional Children, 63, 151–165.
32 Wehmeyer,M. & Schwartz,M. (1997). Self-determination and positive adult outcomes: A follow-up study
of youth with mental retardation or learning disabilities. Exceptional Children, 63, 245–255.
33 Doren, B., Bullis, M., & Benz, M. M. (1996). Predicting the arrest status of adolescents with disabilities in
transition. The Journal of Special Education 29(4), 363–380.
Repetto, J. B., Webb, K. W., Garvan, C. W., & Washington, T. (2002). Connecting student out- comes with
transition practices in Florida. Career Development for Exceptional Individuals, 25, 123-139.
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εκπαίδευση, μαθητές δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής “προς αποφοίτηση” καθώς και
γονείς μαθητών που αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση. Το δείγμα
είναι «βολικό» και το αποτελούν 8 γυναίκες κοινωνικοί λειτουργοί με προϋπηρεσία
τουλάχιστον δύο έτη στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση σε σχολεία της Αττικής, 8
μαθητές (7 αγόρια και 1 κορίτσι) και 4 γονείς (3 γυναίκες και 1 άντρας).
3.2. Ερευνητικά Εργαλεία
Στην έρευνα ακολουθήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία. Χρησιμοποιήθηκε η Ερμηνευτική
Φαινομενολογική Ανάλυση (Interpretative Phenomenological Analysis – IPA) ως η
κατάλληλη μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων διότι η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει
στη βιωμένη εμπειρία, στο νόημα που οι άνθρωποι αποδίδουν στα βιώματά τους. Ως
ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη η οποία αποτελείτο
από 10 ερωτήσεις δομημένες σε τρείς άξονες: προγράμματα μετάβασης, δυσκολίες
στη μετάβαση, προοπτικές στη μετάβαση. Οι ερωτήσεις είχαν στόχο να προκαλέσουν
τους συμμετέχοντες να περιγράψουν σφαιρικά την εμπειρία τους. Στην Ερμηνευτική
Φαινομενολογική Ανάλυση κεντρικό ρόλο στην ανάλυση έχει το νόημα. Κατά συνέπεια
σκοπός μας ήταν να κατανοήσουμε το περιεχόμενο και την περιπλοκότητα των νοημάτων
και όχι να μετρήσουμε τη συχνότητά τους 34.
4. Αποτελέσματα της Ερευνας
4.1. Πρώτο Ερευνητικό Ερώτημα: Δυσκολίες κατά τη
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

μετάβαση στη

Οι δυσκολίες που εκφράστηκαν συχνότερα ήταν:
- ανησυχία για το άγνωστο
- φόβος και άγχος από τη πλευρά των μαθητών για τις επιλογές που έχουν μετά την
ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρατηρήθηκε κυρίως σε πιο υψηλής
λειτουργικότητας μαθητές.
- το γεγονός ότι Το απολυτήριο της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, ανάλογα
και με το σχολείο (Ε.Ε.Ε.ΕΚ, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Ειδικό Λύκειο) δε έχει την ίδια
ισχύ και ούτε συνεπάγεται τη πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή την Δημόσια
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
- η οικογένεια πολλές φορές δείχνει αμέλεια έως και αδιαφορία, γεγονός που αποτελεί
πρόσθετη δυσκολία στη μετάβαση, αφού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ειδικά για
τους μαθητές με μεγάλες δυσκολίες.
- Η πρόσβαση σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι πάντα εύκολη για
τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειες τους
- κατά τη μετάβαση, δεν έχουν τις ίδιες επιλογές όλοι οι μαθητές που αποφοιτούν
από τη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή αλλά αυτό καθορίζεται και από το είδος της
αναπηρίας του μαθητή
34 Smith, J. A., & Osborn, M. (2008). Interpretative phenomenological analysis. Στο J. A. Smith (εκδ.),
Qualitative psychology. A practical guide to research methods (2η εκδ.) London: Sage.
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Οι μαθητές δε θέλουν να χάσουν το σχολείο και τους φίλους τους.
Οι γονείς ανησυχούν για το μέλλον. Δεν γνωρίζουν που πρέπει να κατευθυνθούν.

4.2. Δεύτερο
εκπαίδευση

Ερευνητικό

Ερώτημα:

Προοπτικές

στη

μεταδευτεροβάθμια

Τα ευρήματα για τις προοπτικές που υπάρχουν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
έδειξαν :
- Εργαστήρια Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.Για τους μαθητές που δεν έχουν
πρόσβαση στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση η επιλογή είναι να φοιτήσουν σε
Επαγγελματικά Εργαστήρια Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.
- Δημόσια ΙΕΚ-Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κάποιοι μαθητές που φοιτούν στη
Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή έχουν πρόσβαση στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Αυτό εξαρτάται από το τύπο σχολείου ειδικής εκπαίδευσης που φοιτά ο μαθητής
- Κάποιοι μαθητές που αποφοιτούν από τη Δευτeροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση
επιλέγουν να εργαστούν.
- Οι μαθητές κάνουν σκέψεις για το μέλλον τους και για τις επιλογές που έχουν.
- Οι γονείς αναζητούν τις επιλογές που έχουν τα παιδιά τους ολοκληρώνοντας τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο δεν γνωρίζουν ακριβώς τις προοπτικές.
5. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη βιωμένη εμπειρία των κοινωνικών λειτουργών,
των μαθητών και των γονέων σε σχέση με τις δυσκολίες και τις προοπτικές της μετάβασης
στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων κοινωνικών
λειτουργών εφαρμόζουν κάποιο πρόγραμμα μετάβασης για τους μαθητές που βρίσκονται
στο τελευταίο έτος. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Neubert & Leconte (2013)35 προκειμένου
οι μεταβατικές υπηρεσίες να λειτουργήσουν είναι σημαντικό ο προγραμματισμός της
μετάβασης, να γίνεται τουλάχιστον κατά τα έτη της μέσης εκπαίδευσης. Η υλοποίηση
του προγράμματος, δεν είναι κάτι θεσμοθετημένο αλλ.ά γίνεται με πρωτοβουλία και
σχεδιασμό από τους ίδιους και γενικότερα από το προσωπικό της σχολικής μονάδας
Οι συμμετέχοντες κοινωνικοί λειτουργοί ανέφεραν ότι, τα προγράμματα
μετάβασης πραγματοποιούνται από τους ίδιους σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες,
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες με τους
μαθητές, συναντήσεις με την οικογένεια και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των
μαθητών. Επίσης, συνεργάζονται με τις δομές που θα υποδεχτούν τους μαθητές. Οι
συμμετέχοντες γονείς περιέγραψαν την διαδικασία της μετάβασης συνεδρίες με το
ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Σε κάποιες περιπτώσεις απευθύνονται στο διευθυντή
της σχολικής μονάδας. Επίσης ανέφεραν ότι πραγματοποιούν επισκέψεις στις δομές που
πρόκειται να μεταβούν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με το IDEA (2004)36, οι μεταβατικές
υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στο Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
35 Neubert, D. A., & Leconte, P. J. (2013). Age-appropriate transition assessment: The position of the division
on career development and transition. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 36,
72-83.
36 Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004, 20 U.S.C.A. §1401 et seq. (2004).
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Κάθε νέος με αναπηρία, η οικογένειά του και μέλη της ομάδας είναι σημαντικό να
συμμετέχουν στο σχεδιασμό Εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και
κατ΄επέκταση στο προγραμματισμό για αξιολόγηση της μετάβασης. Σύμφωνα με έρευνα
των Bullis et al. (1995)37 οι μαθητές που έλαβαν βοήθεια από περισσότερους οργανισμούς
τη κοινότητας (σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν βοήθεια από λιγότερους) ήταν πιο
πιθανό να μεταβούν στην απασχόληση και την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά το
σχολείο.
Ο φόβος, η ανησυχία και το άγχος για τις επιλογές μετά την ολοκλήρωση της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η δυσκολία που μοιράζονται κοινωνικοί λειτουργοί,
μαθητές και γονεία. Εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το μέλλον. Δεν γνωρίζουν τι θα
κάνουν μετά. Οι μαθητές δεν θέλουν να χάσουν το σχολείο, τους φίλους τους. Οι γονείς
ανησυχούν για το μέλλον και δε γνωρίζουν που πρέπει να κατευθυνθούν. Σύμφωνα
με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις τρέχουσες ενδείξεις σχετικά με τη διαδικασία
μετάβασης για νέους με αναπηρίες φαίνεται ότι οι ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή είναι
περιορισμένες. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης είναι δύσκολο να υποστηριχθούν καθώς
και να λάβουν πληροφορίες. Σε έρευνα των Stewart et al. (2001)38 oι αφηγήσεις των
νέων και των οικογενειών τους υποδεικνύουν ότι αισθάνονται ότι “έχουν πέσει από έναν
βράχο”.
Η συμμετοχή της οικογένειας παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της
μετάβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες κοινωνικούς λειτουργούς, η
οικογένεια πολλές φορές δείχνει αμέλεια έως και αδιαφορία, γεγονός που αποτελεί
πρόσθετη δυσκολία στη μετάβαση. Σύμφωνα με έρευνα των Pandey & Agarwal (2013)39
αναφέρεται ότι το περιβάλλον της οικογένειας μπορεί να είναι υποστηρικτικό ή να
δημιουργήσει εμπόδια κατά τη μετάβαση. Συγκεκριμένα, σημαντικές θεωρούνται είναι η
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι χαμηλές προσδοκίες των γονιών για το μέλλον και
η έλλειψη γνώσεων και πληροφοριών.
Η αναπηρία αυτή καθαυτή αποτελεί δυσκολία κατά τη μετάβαση. Οι
συμμετέχοντες κοινωνικοί λειτουργοί περιέγραψαν ότι κατά τη μετάβαση, δεν έχουν
τις ίδιες επιλογές όλοι οι μαθητές που αποφοιτούν. Αυτό καθορίζεται από το είδος της
αναπηρίας του μαθητή40
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων αναδείχθηκαν επίσης οι προοπτικές της
μετάβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προοπτικές των μαθητών διαφέρουν
ανάλογα τη δευτεροβάθμια σχολική μονάδα που αποφοιτούν. Το απολυτήριο που
λαμβάνουν αντιστοιχεί σε διαφορετική εκπαιδευτική βαθμίδα και έτσι έχουν πρόσβαση
και σε διαφορετικό πλαίσιο.
Οι απόφοιτοι μαθητές των Ε.Ε.Ε.ΕΚ λαμβάνουν απολυτήριο υποχρεωτικής

37 Bullis, M., Davis, C., Bull, B., & Johnson, B. (1995). Transition achievement among young adults with
deafness: What variables relate to success? Rehabilitation Counseling Bulletin, 39, 130–150.
38 Stewart, D., Law, M., Rosenbaum, P., & Willms, D. (2001). A qualitative study of the transition to adulthood
for youth with physical disabilities. Phys. Occup. Ther Ped., 21(4), 3-21.
39 Pandey, S. & Agarwal, S. (Nov-Dec. 2013). Transition to adulthood for youth with disability: Issues for the
disabled child and family. IOSR Journal of Humanities and Social Science, Volume 17, Issue 3, pp 41-45.
40 Wagner, M., Newman, L., Cameto, R., Levine, P., & Marder, C. (2007). Perceptions and expectations of
youth with disabilities: A special topic report of findings from the National Longitudinal Transition Study-2
(NLTS2) (NCSER 2007-3006). Menlo Park, CA: SRI International.
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εκπαίδευσης με το οποίο δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο Δημόσιο ή Ιδιωτικό
Μεταδευτεροβάθμιο πλαίσιο. Οι επιλογές είναι να μεταβούν σε κάποιο Μη Κερδοσκοπικό
Επαγγελματικό Εργαστήριο που η φοίτηση είναι είτε δωρεάν μέσω κάποιου προγράμματος
ΕΣΠΑ είτε καλύπτεται από το ασφαλιστικό τους ταμείου. Στην περιφέρεια Αττικής
λειτουργεί το ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Γαλατσίου. Επίσης, κάποιοι μαθητές υψηλής
λειτουργικότητας μπορούν να μεταβούν σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Οι απόφοιτοι μαθητές του ΤΕΕ - Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, στην Α΄ τάξη
του Ειδικού Λυκείου, στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου ή στην Α΄ τάξη του
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Η μετάβαση γίνεται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης
του ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης). Οι μαθητές στη
συνέχεια μπορούν να μεταβούν είτε σε κάποιο μεταδευτεροβάθμιο πλαίσιο είτε να έχουν
πρόσβαση και στη Τριτοβαθμια Εκπαίδευση.
Όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από τη σχολική μονάδα ειδικής αγωγής που έχουν
αποφοιτήσει μπορούν να επιλέξουν να εργαστούν.
Σύμφωνα με έρευνα των Grigal et al. (2011)41 οι στόχοι μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για μαθητές με νοητική αναπηρία διαφέρουν σημαντικά απ’ ότι για μαθητές
με άλλες αναπηρίες. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία έχουν λιγότερες πιθανότητες
να παρακολουθήσουν κάποια μεταδευτεροβάθμια σχολή σε σύγκριση με μαθητές με
άλλες αναπηρίες. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι οι στόχοι εξατομικευμένου προγράμματος
μετάβασης που σχετίζονται με την απασχόληση για τους μαθητές με πιο σύνθετες
δυσκολίες επικεντρώνονταν περισσότερο στην προστατευμένη και υποστηριζόμενη
απασχόληση απ’ ότι στις άλλες ομάδες.
Η μετάβαση των μαθητών με αναπηρία στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και
κατ΄επέκταση στην ενήλικη ζωή αποτελεί μεταβαλλόμενη διαδικασία με διαφορετικούς
παράγοντες να την καθορίζουν κάθε φορά. Οι ίδιοι οι μαθητές είναι σημαντικό να
συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό της μετάβασης, στον καθορισμό των στόχων και
στην πραγματοποίηση. Η οικογένεια επίσης οφείλει να συμμετέχει ενεργά προκειμένου
να είναι πιο αποτελεσματική η υλοποίηση της. Το προαναφερόμενο ειδικό εκπαιδευτικό
προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι προσανατολισμού) σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς είναι αυτοί που θα θέσουν το πρόγραμμα σε
εφαρμογή και ο ρόλος τους είναι ο πιο σημαντικός. Παράλληλα η συνεργασία με τις
μεταδευτεροβάθμιες δομές και την ευρύτερη κοινότητα είναι πολύ σημαντική.
6. Περιορισμοί της Ερευνας
Στην παρούσα έρευνα, υπάρχουν περιορισμοί που εμποδίζουν τη γενίκευση των
συμπερασμάτων. Ένας από αυτούς αορά το τόπο προέλευσης των συμμετεχόντων
κοινωνικών λειτουργών, μαθητών και γονέων (προέρχονται από δομές δευτεροβάθμιας
ειδικής αγωγής του νομού Αττικής). Ενδεχομένως οι επιλογές και οι προοπτικές για
41 Grigal, M., Hart, D., & Migliore, A. (2011). Comparing transition planning, postsecondary education, and
employment outcomes of students with intellectual and other disabilities. Career Development for Exceptional
Individuals, 34 (1) 4-17.
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μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση να είναι πολύ μεγαλύτερες στο Νομό Αττικής σε σχέση
με την επαρχία.
Ενας άλλος περιορισμός αφορά τη μεθοδολογία. Προκειμένου να επιτευχθεί μια
πληρέστερη εικόνα των αντιλήψεων των συμμετεχόντων, θα μπορούσε να συζητηθεί η
ανάλυση έτσι όπως προέκυψε μέσα από την προσωπική μου, ερμηνευτική διαδικασία42.
Ο περιορισμός αυτός συνδέεται με το περιορισμένο χρόνο διεξαγωγής της έρευνας καθώς
και με αδυναμία επαφής εκ νέου με το σύνολο των συμμετεχόντων.
Τέλος, ο μικρός αριθμός του δείγματος περιορίζει τη γενίκευση των
συμπερασμάτων. Ωστόσο, η ερμηνευτική φαινομενολογία δεν αποσκοπεί σε γενικεύσεις
αλλά σε αναλύσεις σε βάθος για καλύτερη κατανόηση του φαινομένου ή της εμπειρίας
του ερωτόμενου.
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ΔΕΠΥ: Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου
Περιστερόπουλος Βασίλειος

Περίληψη
H διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι η πιο
συχνή νοητική και συμπεριφοριστική διαταραχή που διαγνώσκεται στα παιδιά σχολικής
ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από ελλειματική προσοχή, μαζί με υπερκινητικότητα και
δυσκολία συγκράτησης λανθασμένων αντιδράσεων. Η αιτία της ΔΕΠΥ αποδίδεται
σε έναν πολύπλοκο συνδυασμό διάφορων νευροβιολογικών παραγόντων (όπως
νευροβιολογική δυσλειτουργία στον εγκέφαλο) με περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Παρόλο που ένα σημαντικό κομμάτι της αιτιολογίας της ΔΕΠΥ οφείλεται στα γονίδια,
πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου και ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις γονιδίων
και περιβάλλοντος αυξάνουν, επίσης, τον κίνδυνο εκδήλωσης της διαταραχής.
Λέξεις-κλειδιά: ΔΕΠΥ
ADHD: Environmental risk factors
Abstract
Attention/deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common cognitive and
behavioral disorder diagnosed among school children. It is characterized by deficient
attention and problem solving, along with hyperactivity and difficulty withholding
incorrect responses. The cause of ADHD is attributed to a very complex interaction of
various neurobiological factors (such as neurological malfunctioning in the brain) with
environmental factors. Even though a substantial fraction of the aetiology of ADHD is due
to genes, many environmental risk factors and potential gene–environment interactions
also increase the risk for the disorder.
Keywords: ADHD
Introduction
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a psychiatric disorder in which
the person presents an inappropriate level of inattention, hyperactivity-impulsiveness
or a combination of these characteristics considering his/her age1. ADHD is generally
appearing in childhood. Moreover it is considered to be the most commonly diagnosed
paediatric condition2. In the last few decades, there has been an enormous amount of
research into the aetiology of ADHD. Research and clinical experience shows that ADHD
is a rather complex and heterogeneous disorder. Hence the cause and the correlation of
1 American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th edition.
Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2000, text revision
2 Taylor, M.A. (1997). Evaluation and Management of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. American
Family Physician 55(3), pp 887-1000
- 243 Περιστερόπουλος, Β. (2018), ΔΕΠΥ: Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019),
Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική
Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 243-249.
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the suspected factors of the disorder are not yet fully understood. However it is likely that
ADHD is caused by many reasons which interact with each other in a highly complex
way. According to medical researchers the condition is the result of a very complex
interaction of various neurobiological factors (such as neurological malfunctioning in
the brain) with environmental factors3 4. Hence many researchers express the need to
consider the importance of environmental factors as well.
Environmental Risk Factors of ADHD
Several studies imply that environmental and social factors are related to ADHD and
propose to look into child’s environment5. Banerjee et al.6 reviewed several studies and
concluded that some environmental factors and potential gene-environment interactions
increase the chances of having the condition. In particular they claim that psychosocial
adversity in the home environment and low socio-economic class play a part in the
cause of ADHD. They also note that several environmental risk factors take place in
early development. This deduction complies with the theory that the syndrome is a
neurodevelopmental disorder. People who present more severe characteristics of ADHD
tend to have low income, insufficient living conditions, higher levels of family disharmony
and a maternal history of psychiatric condition according to Scahill et al. 7. Having
experienced emotional abuse and being a single child in a family appear to be connected
with the recognition of the disorder. Specifically it was found that people with ADHD
were more likely to have suffered from emotional abuse and have been a single child in
comparison with other people8. Gruber et al.9 investigated sleep patterns of children with
the syndrome and discovered that their sleep-wake system was unstable. Someone could
argue that sleep patterns may have a biological basis, but it should also be considered
that disturbance in sleep-wake procedure can be the consequence of environmental
reasons (such as varying or inappropriate bedtime schedule). Other researchers stress
the significance of understanding the environment of a person with the condition, since
it reveals the way the environment affects the person and the exhibition-intensity of
his/her symptoms10. As stated above, there is a connection between cultural conditions

3 Thapar, A., Cooper, M., Eyre, O., Langley, K. (2013). Practitioner Review: What have we learnt about the
causes of ADHD? Journal of Child Psychology and Psychiatry 54:1 (2013), pp 3–16
4 Armstrong, T., (1996). ADD: Does It Really Exist? Phi Delta Kappan 77(6), pp 424-428
5 Conrad, P. (1975). The Discovery of Hyperkinesis: Notes on the Medicalization of Deviant Behavior. Social
Problems 23(1), pp 12-21.
6 Banerjee, T.D.; Middleton, F; Faraone, S.(2007). Environmental risk factors for attention-deficit hyperactivity
disorder. Acta Paediatrica. Sep. 2007, Vol. 96 Issue 9, p1269-1274. 6p. 1 Chart.
7 Scahill, L., Schwab-Stone, M., Merikangas, K. R., Leckman, J. F., Zhang, H., & Kasl, S. (1999). Psychosocial
and clinical correlates of ADHD in a community sample of school-age children. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, pp 976–985.
8 Prel Carroll, X; Yi, X.; Liang, Y.; Pang, K.; Leeper-Woodford, S.; Patrizia, R.; Liang, X. (2012). FamilyEnvironmental Factors Associated with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Chinese Children: A CaseControl Study. Full Text Available By: PLoS ONE. Nov2012, Vol. 7 Issue 11, Special section pp 17.
9 Gruber, R., Sadeh, A., & Raviv, A. (2000). Instability of sleep patterns in children with attention-deficit/
hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, pp 495–506.
10 Gingerich, K. J., Turnock, P., Litfin, J. K., & Rosen, L. A. (1998). Diversity and attention deficit hyperactivity
disorder. Journal of Clinical Psychology, 54, 415–426.
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and ADHD11 12. Documented rates of the disorder are suggested to be higher in cultures
that have a low tolerance of behaviours linked with the syndrome13. As it was described
previously, ethnic group differences play some role in the variability of the incidence of
ADHD across the world.
Studies indicate that several environmental risk factors have been related with the
presence of the disorder14 15. Cigarette smoking, alcohol use, or drug use during pregnancy
seems to be associated with the presence of the syndrome at the child. Furthermore,
research reveals that children whose mothers smoked while they were pregnant are twice
as likely to develop ADHD. Additionally, maternal smoking during pregnancy might
lead to greater hyperactive-impulsive symptom severity. Alcohol and drug use during
pregnancy may also increase a child’s risk for this condition16. In general, exposure to
environmental toxins during pregnancy or at a young age can lead to the development of
the syndrome. In particular exposure to lead, manganese, mercury and some pesticides can
be responsible for the development of ADHD. Adverse psychological conditions during
pregnancy (such as stress) or childhood (for instance an early childhood trauma) seem to
be related to the syndrome as well. Birth complications are important risk factors for the
development of ADHD. In particular, premature birth and low birth weight connect with
the later development of the syndrome. Very preterm, extremely preterm, very low birth
weight and extremely low birth weight babies seem to have a higher risk of developing
ADHD17 18.
Gene–environment interactions have been reported for ADHD (or component
symptoms of inattention, hyperactivity and impulsivity), and may explain individual
differences observed in response to environmental risk factors. Environmental influences
may related with, interact with, or mediate genetic influences and the outcome of ADHD
and its symptoms19. For example, genetic effects may be conditional on exposure to
certain environmental risks. Moreover, combinations of polymorphisms in some genes
and environmental factors can be connected with some ADHD symptoms, for example,

11 Biederman J, Faraone SV (2005) : Attention-deficit hyperactivity disorder. Lancet 2005; 366:237–248
12 Sergeant J., (2005). Are we ready for endophenotypes in attention deficit hyperactivity disorder? Rev Bras
Psiquiatr 27:262–263
13 Pineda, D., Ardila, A., Rosselli, M., Arias, B. E., Henao, G. C., Gomez, L. F., et al. (1999). Prevalence
of attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in 4- to 17-year-old children in the general population.
Journal of Abnormal Child Psychology, 27, 455–467.
14 Chiodo LM, Jacobson SW, Jacobson JL. Neurodevelopmental effects of postnatal lead exposure at very low
levels. Neurotoxicol Teratol 2004; 26: 359-371.
15 Surkan PJ, Zhang A, Trachtenberg F, et al. Neuropsychological function in children with blood lead levels
<10 microg/dL. Neurotoxicology 2007; 28: 1170-1177.
16 Langley K, Holmans PA, Van den Bree MB. (2007). Effects of low birth weight, maternal smoking in
pregnancy and social class on the phenotypic manifestation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and
associated antisocial behaviour: investigation in a clinical sample. BMC Psychiatry 2007; 7: 26.
17 Galιra C, Cτtι SM, Bouvard MP, et al. Early risk factors for hyperactivity-impulsivity and inattention
trajectories from age 17 months to 8 years. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 1267-1275.
18 Heinonen K, Rδikkφnen K, Pesonen AK, et al. (2010). Behavioural symptoms of attention deficit/
hyperactivity disorder in preterm and term children born small and appropriate for gestational age: a longitudinal
study. BMC Pediatr 10: p 91.
19 Thapar A, Cooper M, Jefferies R, Stergiakouli E. (2012). What causes attention deficit hyperactivity
disorder? Arch Dis Child. 97(3):pp 260–265
- 245 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

dopaminergic genes and maternal smoking, alcohol use or stress during pregnancy20.
A systematic review which examined the causes of ADHD indicates that after genetic
factors, the strongest evidence of environmental factors relating to ADHD were the
rare adversities that include extreme prematurity, very low birth weight, fetal alcohol
syndrome, and behaviors associated with early institutionalized deprivation21. It is also
been suspected that the strong genetic risk for the disorder can be moderated or mediated
by prenatal (eg, exposure to maternal stress, alcohol, nicotine, lead, preeclampsia, and
maternal urinary tract infection [UTI]), perinatal (prematurity, low birth weight, anoxic–
ischemic encephalopathy, meningitis, encephalitis), and postnatal (viral meningitis,
encephalitis, cerebral trauma) factors22 23. There are also indications that boys are more
susceptible to environmental risk factors than girls24.
Due to the numerous studies discussed above, it can be concluded with high
certainty that environment is linked with the disorder. In particular, it is believed that
due to its nature and the time the children spend in it, the school environment might
result in a higher frequency and intensity of undesired behaviour of pupils with ADHD.
Characteristics of ADHD usually appear in early childhood25 and are most frequently
detected in the school setting26. The behaviours that describe inattention according to
DSM-IV are highly correlated with the requirements of academic tasks. Pupils have to
focus their attention and exhibit self-discipline for large periods of time in the classrooms27.
Therefore the conditions in the school context influence heavily children with ADHD.
Some researchers express the opinion that the mismatch between the pupil and the school
environment is the explanation of many problems that pupils with ADHD encounter
(without rejecting the view that some difficulties are caused by biological reasons)28.
It has also been supported that medical treatment of ADHD is the easiest formula to
‘‘solve’’ the problem of undesirable behaviours in the classroom. According to this
theory, the educational system recognises the pupil who demonstrates unruly behaviour
as a ‘‘patient’’, instead of acknowledging its own deficiencies. Hence it does not perceive
traditional teaching methods (which demand from the child to sit still, remain quite for
20 Brookes KJ, Mill J, Guindalini C, et al. A common haplotype of the dopamine transporter gene associated
with attention-deficit/hyperactivity disorder and interacting with maternal use of alcohol during pregnancy.
Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 74-81.
21 Thapar A, Cooper M, Jefferies R, Stergiakouli E. What causes attention deficit hyperactivity disorder? Arch
Dis Child. 2012;97(3):260–265.
22 Banerjee, T.D.; Middleton, F; Faraone, S.(2007). Environmental risk factors for attention-deficit
hyperactivity disorder. Acta Paediatrica. Sep2007, Vol. 96 Issue 9, p1269-1274. 6p. 1 Chart.
23 Plomp E, Van Engeland H, Durston S. Understanding genes, environment and their interaction in attentiondeficit hyperactivity disorder: is there a role for neuroimaging? Neuroscience. 2009;164(1):230–240
24 Biederman J, Faraone SV, Monuteaux MC. Differential effect of environmental adversity by gender: Rutter’s
index of adversity in a group of boys and girls with and without ADHD. Am J Psychiatry. 2002;159(9):1556–
1562
25 American Psychiatric Association (2000): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4 edition.
Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2000, text revision.
26 Appalachia Educational Laboratory (1995a). ADHD -- Building Academic Success. Policy Briefs.
Charleston, West Virginia.
27 Hawkins, J., Martin, S., Blanchard, K. M., & Brady, M. P. (1991). Teacher perceptions, beliefs, and
interventions regarding children with attention deficit disorders. Action in Teacher Education, 13, 52–59.
28 Appalachia Educational Laboratory (1995a). ADHD -- Building Academic Success. Policy Briefs.
Charleston, West Virginia.
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large periods of time and finish repetitive tasks within a specific allocated time), lack
of resources (teachers or equipment) or excessive classroom size as important part of
the problem. So the educational system makes an attempt to ‘‘cure the patient’’ with
pharmacological treatment and fails to enhance its structure and procedures29 30.
Apart from genetic and environmental factors, studies indicate that socioeconomic
aspects can be risk factors for the development of ADHD. Children who are not living
with both biological parents or are raised by a single parent are more likely to present
the disorder. Parents’ behavior can correlate with ADHD. To be more specific, maternal
depression and paternal history of antisocial behavior seem to connect with the disorder.
In addition, lower maternal education and lower social class seem to have a connectivity
with ADHD. The family economic status is supposed to play a risk factor as well.
Households of social welfare recipients are more likely to have children diagnosed with
ADHD. In the event of giving birth at a young maternal age, there is a higher possibility
for the child to develop the disorder31 32 33.
Conclusion
ADHD is the most common neurodevelopmental syndrome among children. Children with
this disorder present an inappropriate level of inattention, hyperactivity-impulsiveness or
a combination of these characteristics considering their age. The disorder is considered
to be the result of a very complex interaction of various neurobiological factors with
environmental factors. Thus it is really important to investigate and study the causes, factors
and their interaction that contribute to the prevalence and severity of the syndrome. As a
result, treatments which combine pharmacological and not-pharmacological approaches
can be planned and implemented. With this way the number of people diagnosed with the
above syndrome and the severity of their symptoms can be reduced.
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Μαθηματικά και Λογικές Αποφάσεις Ζωής. Μελέτη σε Μαθητές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα.
Tsampouris Georgios - Begoρa Esther Sampedro Requena

Περίληψη
Η μελέτη των Μαθηματικών στην εκπαίδευση σήμερα στοχεύει στην επίτευξη των
μεταγνωστικών αναγκών των μαθητών. Ιδιαίτερα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
αναζητούν εντονότερα τους μακροπρόθεσμους στόχους του μαθήματος. Στο πλαίσιο
της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας, μελετάται η σχέση της λογικο-μαθηματικής
σκέψης μαθητών γυμνασίου με τις λογικές αποφάσεις ζωής και επίλυσης προβλημάτων
ζωής. Παρουσιάζονται αποσπάσματα κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου
που απευθύνεται σε μαθητές με ΔΕΠΥ, σχολείων του Ηρακλείου Κρήτης. Η διαδικασία
μελέτης στο δείγμα των μαθητών συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις λογικομαθηματικές τους ικανότητες και τις λογικές αποφάσεις ζωής και επίλυσης προβλημάτων
ζωής. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και η προσμέτρηση της σχολικής και
καθημερινής ζωής των μαθητών. Γίνεται χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων
και ο εκπαιδευτικός –ερευνητής- αναλύει το δείγμα του – μαθητές- με σκοπό τη βελτίωση
της απόδοσής και των μακροπρόθεσμων στόχων τους.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, μαθηματικά, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αποφάσεις
ζωής, μαθηματική επάρκεια, συμπερίληψη, ειδική αγωγή
Mathematics and Logical Life Decisions. Study on students of Secondary Education
with ADHD.
Abstract
The study of Mathematics in Education nowadays aims to achieve the metacognitive
needs of the students. In particular, pupils with learning difficulties are looking more
closely at the long-term goals of mathematical knowledge. In the present research
process, there is a thorough study between the logical and mathematical thinking of
students in relation to reasonable life decisions and life problems. There are key extracts
of a properly formulated questionnaire addressed to pupils with ADHD, of secondary
schools in Heraklion, Crete. The study process includes questions about pupils’ logicmathematical skills and logical decisions of life and problem solving. The research aims
to record and count the pupils’ school and everyday life. Appropriate psychometric tools
are used and the teacher –researcher- analyzes his sample –students-, to improve their
performance and long-term goals.
Keywords: education, mathematics, learning difficulties, ADHD, life decisions,
mathematical competence, inclusion, special education

- 250 Tsampouris, G., Begoρa Esther, S. R. (2018), Μαθηματικά και Λογικές Αποφάσεις Ζωής. Μελέτη σε
Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα. Στο:
Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ.
250-262.

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

1. Εισαγωγή
Οι μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά χρίζουν ιδιαίτερης μελέτης εφόσον οι
μαθητές/μαθήτριες καλούνται να κατακτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες
προκειμένου να θεωρηθούν πετυχημένοι στη γνωστική αυτή περιοχή. Οι ερευνητές
κατηγοριοποίησαν τη μαθηματική γνώση, διακρίνοντας σταθερά τη σημασία και το
ρόλο βασικών δομικών στοιχείων, που κατά την ορολογία του A. Orton1 είναι: 1) η
διατήρηση και ανάκληση των δεδομένων, 2) η χρήση αλγορίθμων, 3) η μάθηση εννοιών,
και 4) η επίλυση προβλημάτων. Στόχος της εργασία είναι να διερευνηθεί η σχέση της
ανάπτυξης της λογικο-μαθηματικής σκέψης σε σύγκριση με την δυνατότητα των ατόμων
να παίρνουν λογικές αποφάσεις ζωής και να επιλύουν προβλήματα ζωής. Η έρευνα
χρησιμοποιεί κατάλληλα ψυχομετρικά εργαλεία και πραγματοποιείται μέσα από τη
σκοπιά της Σχολικής Ψυχολογίας εφόσον ο ερευνητής-εκπαιδευτικός αναλύει το δείγμα
του–μαθητές, με στόχο την καταγραφή, την προσμέτρηση και αργότερα την βελτίωση
της σχολικής και καθημερινής ζωής. Το δείγμα που έχει επιλεγεί προς μελέτη αφορά
παιδιά και εφήβους γυμνασίου 12-15 ετών με ΔΕΠΥ, που σύμφωνα με τους Κάκουρo
& Μανιαδάκη2, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία ασκεί αρνητική επίδραση
σε πολλούς τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί σοβαρές και επίμονες
δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του
περιβάλλον.
2. Κυρίως μέρος
Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και ανάκληση δεδομένων, κυρίως σχετίζεται με αριθμητικά
δεδομένα, όρους, σύμβολα και τύπους. Τα είδη της μνήμης (όπως βραχυπρόθεσμη,
μακροπρόθεσμη, μνήμη ακολουθιών) που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, στοχεύουν
στην αυτοματοποιημένη χρήση των παραπάνω στοιχειών.
Σχετικά με τη χρήση αλγορίθμων, στη περίπτωση που φαίνονται να αποτελούν
για πολλούς μαθητές/μαθήτριες κανόνες χωρίς λογική, αντιδιαστέλλονται με τη
συσχετιστική γνώση, η οποία χαρακτηρίζεται ως γνώση του τι κάνω και γιατί το κάνω3.
Οι έννοιες περιγράφουν κάποια κανονικότητα ή σχέση μέσα σε ένα σύνολο
δεδομένων και παριστάνονται με ένα σήμα ή σύμβολο4. Συνήθως, η αδυναμία κατανόησης
των εννοιών βρίσκεται πίσω από τη χαμηλή επίδοση. Η μάθηση εννοιών προϋποθέτει την
κατασκευή, από τον ίδιο τον μαθητή, σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες πληροφοριακές
μονάδες.
Σε ό,τι αφορά την επίλυση προβλημάτων περνά από διάφορα στάδια, όπως τη
μετάφραση (νοητική αναπαράσταση του προβλήματος), την ολοκλήρωση (συνδυασμό
των αναπαραστάσεων σε μια περιεκτική, συνολική νοητική εικόνα του προβλήματος), το
1 Orton, A. (1992). Learning Mathematics. (2nd Ed). London: Cassell.
2 Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2012). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα. Θεωρητικές
Προσεγγίσεις και Θεραπευτική Αντιμετώπιση. Θεσσαλονίκη: Gutenberg.
3 Skemp, R. R. (1976). Relational Understanding and Instrumental Understanding. Mathematics Teaching.
77. 20-26.
4 Miller, K. (1992). What a number is: Mathematical foundations and developing number concepts. In
Campbell, J. (Ed). The Nature and Origins of Mathematical Skills. Amsterdam: North Holland. 3-38.
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σχεδιασμό (την επινόηση και έλεγχο ενός σχεδίου επίλυσης) και την εκτέλεση (μετατροπή
του σχεδίου σε συγκεκριμένες αριθμητικές πράξεις και εύρεση του αποτελέσματος).
Στο πλαίσιο της συμπερίληψης, η επικρατούσα εκπαιδευτική φιλοσοφία καλεί
τα σχολεία να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, μέρος
των οποίων αποτελούν και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες5. Το δείγμα που
έχει επιλεγεί προς μελέτη αφορά παιδιά και εφήβους γυμνασίου 12-15 ετών με ΔΕΠΥ.
Η ΔΕΠΥ, δηλαδή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) σύμφωνα με τους Κάκουρα &
Μανιαδάκη, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, οργανικής αιτιολογίας –σύμφωνα με
τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα-, η οποία ασκεί αρνητική επίδραση σε πολλούς
τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί σοβαρές και επίμονες δυσκολίες τόσο
στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.
Τα άτομα με ΔΕΠΥ διαφέρουν από το μέσο όρο των ατόμων του ίδιου αναπτυξιακού
επιπέδου στην ικανότητα να εστιάσουν την προσοχή τους, να ελέγξουν τις παρορμήσεις
τους και σε μερικές περιπτώσεις να περιορίσουν την κινητικότητά τους. Δυσκολεύονται
να ανταποκριθούν σε καταστάσεις στις οποίες τα υπόλοιπα άτομα τα καταφέρνουν πολύ
εύκολα. Οι δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται σε διαφορετικά πλαίσια και μπορεί να έχουν,
μακροχρόνια, σοβαρές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή απόδοση, στην επαγγελματική
επιτυχία και στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη (Παπαγεωργίου 2005). Τα κύρια
συμπτώματα της ΔΕΠΥ6 είναι:
 Ελλειμματική προσοχή
 Παρορμητικότητα
 Υπερκινητικότητα
Σύμφωνα με τον Barkley7, η ελλειμματική προσοχή αναφέρεται σε διάχυτες
δυσκολίες εξαιτίας μικρής έκτασης της προσοχής και αδυναμία συγκέντρωσης.
Εκδηλώνονται σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, πρακτικές και κινητικές, καθώς και στην
επικοινωνία δια μέσου της συζήτησης. Παρατηρείται, κυρίως, σε καταστάσεις, που
απαιτούν προσοχή σε ασαφείς ή επαναληπτικές δραστηριότητες, όπως η ατομική σχολική
εργασία. Τα παιδιά με ελλειμματική προσοχή διασπώνται περισσότερο από τα εξωτερικά
ερεθίσματα, σε σχέση με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας και επιπλέον επιμένουν λιγότερο
σε δραστηριότητες, που δεν είναι ενδιαφέρουσες και δεν έχουν άμεσες συνέπειες
ικανοποίησης.
Ο όρος παρορμητικότητα, είναι η δράση κατά την οποία δε λαμβάνονται υπόψη
οι συνέπειες των πράξεων και αναφέρεται στην αδυναμία αναστολής της συμπεριφοράς
ανάλογα με την κοινωνική περίσταση. Το παιδί δεν περιμένει οδηγίες, δεν αξιολογεί
5 Spratt, J., & Florian, L. (2015). Inclusive pedagogy: From learning to action. Supporting each individual
in the context of ‘everybody’. Teaching and Teacher Education, 49, 89-96. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
j.tate.2015.03.006
6 Purper-Ouakil, D. et al. (2010). Temperament and character dimensions associated with clinical characteristics
and treatment outcome in attention-deficit/hyperactivity disorder boys. Comprehensive Psychiatry 51, 286–292.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2009.08.004
7 Barkley, R. A. (1990). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New
York: Guilford.
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την κατάσταση, δε λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα των άλλων, δίνει την εντύπωση
του ανεύθυνου και του ανώριμου. Έχει σοβαρή δυσκολία να ελέγξει τις αντιδράσεις
του σε άσχετα ερεθίσματα ή γεγονότα, αδυνατεί να συγκρατηθεί και να αγνοήσει πιο
ενδιαφέροντα ερεθίσματα8.
Το τρίτο στοιχείο, υπερκινητικότητα, σημαίνει υπερβολικό ή αναπτυξιακά
ακατάλληλο επίπεδο κινητικής ή λεκτικής δραστηριότητας η οποία συχνά φαίνεται να
είναι άσκοπη.
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Νόσων
της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας DSM-IV9, για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ
απαιτούνται έξι ή περισσότερα συμπτώματα από ένα τουλάχιστον τομέα, (ελλειμματική
προσοχή, η υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα) και διακρίνονται διαφορετικοί τύποι
(υπερκινητικός-παρορμητικός τύπος, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, μεικτός
τύπος και ΔΕΠΥ σε μερική ύφεση.) Η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας ICD-10 αναγνωρίζει την υπερκινητική διαταραχή για τη διάγνωση
της οποίας απαιτούνται συμπτώματα και από τους δύο τομείς (ελλειμματική προσοχή και
υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα), σε περισσότερες από μια καταστάσεις10. Πρόκειται
για πιο σοβαρή κατάσταση, που συμπεριλαμβάνει την ΔΕΠΥ, όπως ορίζεται από την
Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρία.
Τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ εκδηλώνονται νωρίς στη ζωή
και παραμένουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο
εκδηλώνονται επηρεάζεται από τη διαδικασία της ανάπτυξης. Στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας κυριαρχεί η υπερκινητικότητα, ενώ στη σχολική ηλικία οι δυσκολίες προσοχής
είναι πιο εμφανείς, εξαιτίας των απαιτήσεων για συμμόρφωση, προσοχή και απόδοση
μέσα στην τάξη. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή κυριαρχούν οι δυσκολίες προσοχής,
η παρορμητικότητα και η εσωτερική ανησυχία11.
Σημαντικό ποσοστό, το 50% περίπου των παιδιών με ΔΕΠΥ, βελτιώνονται
καθώς μεγαλώνουν. Η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα συνήθως μειώνεται, ενώ
η διαταραχή προσοχής μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα και στην ενήλικη
ζωή. Αργότερα εμφανίζονται και άλλες δυσκολίες όπως εκρήξεις θυμού, ανυπομονησία,
ισχυρογνωμοσύνη και έντονη απαιτητικότητα, ευμετάβλητο συναίσθημα, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, φτωχή απόδοση στο σχολείο και στις διαπροσωπικές δεξιότητες12.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ στην
Παιδική Ηλικία.

8 Παπαγεωργίου, Β. (2005). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα. Στο: Β. Παπαγεωργίου
(Εκδ.) Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων, University Studio Press. Θεσσαλονίκη. 142-148.
9 World Health Organization. (n.d.). The ICD 10 Classification of Mental and Behavioural Disorders.
Diagnostic criteria for research (F8 1.2). Geneva.
10 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1997). Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της
Συμπεριφοράς: Κλινικές περιγραφές και οδηγίες για τη διάγνωση. (ΕΠΙΨΥ και Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ
για την Έρευνα και την Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία, Μτφ.). Αθήνα: ΒΗΤΑ.
11 Mannuzza S, Klein RG, Bessler A, Malloy P, LaPadula M. (1998). Adult psychiatric status of hyperactive
boys grown up. Am J Psychiatry. 155. 493-498.
12 Barkley, R. A. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment.
(2nd ed.).New York: Guilford Press.
- 253 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Πίνακας 1: Συμπτώματα ΔΕΠΥ στην Παιδική Ηλικία
Ελλειμματική Προσοχή
 Δεν ολοκληρώνει
δραστηριότητες


Διασπάται εύκολα



Δε συγκεντρώνεται

Παρορμητικότητα

Υπερκινητικότητα



Φτωχός αυτό-έλεγχος



Υπερβολική ανησυχία



Δυσκολία να περιμένει τη
σειρά του
Περιεχόμενο λόγου συχνά
ακατάλληλο



Κινείται συνεχώς



Μιλά υπερβολικά



Οι πρωτογενείς επιπτώσεις αυτών των δυσκολιών στη συναισθηματική
κατάσταση, στη συμπεριφορά και στο περιβάλλον ενός ατόμου με ΔΕΠ-Υ είναι
προφανείς:
 Το παιδί αποτυγχάνει συνεχώς να ακολουθήσει τους κανόνες ανάλογα με την
περίσταση και να συμμορφωθεί στις ανάλογες της ηλικίας απαιτήσεις.
 Αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οδηγίες, τις οποίες ακολουθούν πολύ εύκολα τα άλλα
παιδιά.
 Καταστρέφει οτιδήποτε, σε καταστάσεις που τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να
συνεργάζονται.
 Ωστόσο, μπορεί να είναι το παιδί που δεν το προσέχει ποτέ κανείς: που δεν θυμάστε
ούτε το όνομά του! Το παιδί που ‘ονειρεύεται συνεχώς’.
Οι δευτερογενείς επιπτώσεις οφείλονται στη στάση και στη συμπεριφορά
των άλλων. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ προκαλούν μεγάλη πίεση σ’ εκείνους με τους οποίους
συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν. Απογοητεύουν δασκάλους, γονείς και συμμαθητές.
Για το λόγο αυτό συχνά απορρίπτονται και αγνοούνται. Το παιδί βιώνει συχνά απόρριψη,
παρουσιάζει συναισθηματικά προβλήματα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και απομονώνεται.
Μπορεί να παρουσιάσει διαταραχή διαγωγής13. Η συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υ με άλλες
ψυχιατρικές και αναπτυξιακές διαταραχές είναι υψηλή14 παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 2: Συνύπαρξη ΔΕΠΥ με άλλες ψυχιατρικές και αναπτυξιακές διαταραχές
60%
45%
25%
30%
33%
50%
50%
90%
20%
60%

Εναντιωτική/Προκλητική διαταραχή
Σοβαρή Διαταραχή Διαγωγής
Αντικοινωνική/Παραπτωματική συμπεριφορά
Αγχώδεις Διαταραχές
Μείζων Κατάθλιψη
Συναισθηματικά Προβλήματα
Προβλήματα στις Κοινωνικές Δεξιότητες
Δεν αποδίδει στη σχολική εργασία
Προβλήματα Ανάγνωσης – Δυσλεξία
Προβλήματα Γραπτής Έκφρασης

13 Παπαγεωργίου, Β. (2005). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα. Στο: Β. Παπαγεωργίου
(Εκδ.) Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων, University Studio Press. Θεσσαλονίκη. 142-148.
14 Barkley, R. (2004). Adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: An overview of empirically
based treatments. Journal of Psychiatric Practice. 10. 39–56.
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Η ισορροπημένη ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων οδηγεί στην απεριόριστη ανάπτυξη των μαθητών. Ένα υπόβαθρο
συνεργασίας φαίνεται να είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση ζητημάτων μάθησης
και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μελών της σχολικής κοινωνίας. Από τις
σημαντικότερες θεωρίες επίτευξης στόχου σήμερα αποτελεί το βασικό λόγο που οι
άνθρωποι εμπλέκονται σε συμπεριφορά επίτευξης μέσω μίας δραστηριότητας15. Η θεωρία
αυτή εφαρμόζεται απευθείας στην τάξη και αποτελεί και το βασικό ερευνητικό ερώτημα
της έρευνας αυτής. Βάσει αυτής της θεωρίας στην τάξη οι μαθητές αναπτύσσουν τον
κατάλληλο συλλογισμό εμπλοκής, κατάλληλης συμπεριφοράς, ανάθεσης στόχων και
ικανότητας μάθησης. Η κατά περίπτωση ενσωμάτωση των υποθετικών διλημμάτων στο
πρόγραμμα σπουδών ή η χρήση στρατηγικών για την πρόκληση συζήτησης μπορεί να
επιτευχθεί εφόσον προκαλούνται θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση στο μακρο-επίπεδο
του σχολείου. Οι στρατηγικές διδασκαλίας που έχουν αναπτύξει ο Kohlberg και οι
συνεργάτες του στο πλαίσιο της χρήσης υποθετικών διλημμάτων στην τάξη, ταιριάζουν
απόλυτα με την εφαρμογή τους σε μαθήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
καθιερωμένου προγράμματος σπουδών, όπως είναι τα Μαθηματικά.
Οι στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν είναι ζωτικής σημασίας και σχετίζονται
τόσο με το άτομο όσο και με την τάξη στο σύνολό της. Μέσω της θεωρίας της επίτευξης
στόχων, οι εξατομικευμένοι στόχοι συνδέονται με τον προσανατολισμό του στόχου του
μαθητή. Αυτοί οι στόχοι βασίζονται στην ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα και το
περιβάλλον του μαθητή. Ουσιαστικά, όλοι οι στόχοι, αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς
τρόπους μάθησης του σχεδίου που πλησιάζει, ενσωματώνει και αντιλαμβάνεται τα
αποτελέσματα των έργων. Επομένως οι στόχοι αποτελούν μια εξατομικευμένη διαδικασία
η οποία καλείται να οριοθετηθεί και μετατραπεί σε μετρήσιμο μέγεθος, προκειμένου να
υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των υποκειμένων της έρευνας –μαθητές με ΔΕΠΥ- και
η εξαγωγή συμπερασμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι αναφέρονται στην εστίαση στην
εκμάθηση, στην κατάκτηση ενός έργου σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει ο ίδιος ο
μαθητής ή με κριτήρια βελτίωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, κατανόησης ή βαθιάς
γνώσης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι με μαθησιακούς στόχους προτρέπονται από
το προσωπικό ενδιαφέρον και την περιέργεια να συμμετάσχουν σε ένα έργο και ο στόχος
τους είναι να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να βελτιώσουν τον
εαυτό τους. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα ενός μαθησιακού στόχου είναι η ακόλουθη
δήλωση: << Είναι σημαντικό να καταλάβω πως λύνεται ένα μαθηματικό πρόβλημα>>.
Με την ανάπτυξη της λογικο-μαθηματικής σκέψης, ο μαθητής αναπτύσσει συγκεκριμένες
δεξιότητες στη ζωή του με θετικά αποτελέσματα.
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη έρευνα, οι ψυχολογικές έννοιες που μετρώνται
από την ψυχομετρία αφορούν συνήθως κοινά χαρακτηριστικά των ατόμων (π.χ. γνώσεις,
στάσεις, προσωπικότητα) που η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι έχουν πρακτική σημασία
στην κατανόηση και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ατόμων. Είναι λογικό η
ψυχομετρία να έχει πολλές εφαρμογές και στην εκπαίδευση. Μέσα στα χρόνια έχουν
15 Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. B., Carter, R. A., & Elliot, A. J. (2000). Short-term and longterm consequences of achievement goals: Predicting interest and performance over time. Journal of Educational
Psychology. 75. 183-205.
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επιχειρηθεί πολλοί τρόποι ψυχομετρικής αξιολόγησης διαφόρων χαρακτηριστικών.
Στα μαθηματικά, στην Ελλάδα το πιο διαδεδομένο εργαλείο είναι το Κριτήριο
Μαθηματικής Επάρκειας, το οποίο κατασκευάστηκε το 2007, στο πλαίσιο του έργου
ΕΠΕΑΕΚ «Ψυχομετρική - ∆ιαφορική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων με Μαθησιακές
∆υσκολίες », με στόχο να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της μαθηματικής επάρκειας
παιδιών και εφήβων ηλικίας 7.06 - 15.05 χρονών. Το κριτήριο χορηγήθηκε πιλοτικά και
σταθμίστηκε την περίοδο Δεκεμβρίου 2007 - Ιουνίου 2008. Ο επίκουρος καθηγητής
Γιώργος Μπάρμπας επιμελήθηκε την δημιουργία του συγκεκριμένου εργαλείου, το
οποίο χορηγείται σήμερα ως εργαλείο διάγνωσης σε διάφορα κέντρα όπως το ΚΕΣΥ
(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) και το οποίο χρησιμοποιείται
στη συγκεκριμένη έρευνα για το κομμάτι μέτρησης της μαθηματικής επάρκειας των
μαθητών.
Το Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας, εντοπίζει οκτώ επιμέρους ικανότητες,
οι οποίες συνθέτουν τη γενική επάρκεια ενός μαθητή, χωρίζοντάς τις σε δύο ομάδες.
Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στην ικανότητα να θέτει κανείς ερωτήματα και να δίνει
απαντήσεις μέσα στο πεδίο των μαθηματικών, να σκέφτεται με μαθηματικό τρόπο, να
θέτει και να λύνει μαθηματικά προβλήματα, να αναλύει και να κατασκευάζει μαθηματικά
μοντέλα και να αναπτύσσει τον μαθηματικό συλλογισμό. Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται
στην ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς και να διαχειρίζεται τη μαθηματική γλώσσα
και τα μαθηματικά εργαλεία, να αναπαριστά μαθηματικές οντότητες, να διαχειρίζεται
μαθηματικά σύμβολα και τύπους, να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τα μαθηματικά και
να χρησιμοποιεί τις βοήθειες και τα εργαλεία των μαθηματικών.
Στη συγκεκριμένη υπό εξέλιξη έρευνα στον τομέα της μελέτης διδακτικών
προσεγγίσεων και στρατηγικών που οδηγούν στην επίλυση προβλημάτων ζωής κρίνεται
αναγκαία η μελέτη συγκεκριμένης βασικής παραμέτρου και χρησιμοποιείται στο
ερωτηματολόγιο με την ονομασία ‘Χρήση Στρατηγικών’ της αναπληρώτριας καθηγήτριας
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
κυρίας Γωνίδα και της καθηγήτριας Σχολικής Ψυχολογίας του παιδαγωγικού τμήματος
Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κυρίας Λεονταρή. Το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα επίσημο εργαλείο ψυχομετρικής διατύπωσης, το οποίο
έχει περάσει από τη διαδικασία της στάθμισης στα ελληνικά δεδομένα. Ο ερευνητής
έλαβε την άδεια να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο εργαλείο
από τις προαναφερθείσες καθηγήτριες, προκειμένου να το εφαρμόσει σε δείγμα μαθητών
γυμνασίου με ΔΕΠΥ, γεγονός που καθιστά και την συγκεκριμένη υπό εξέλιξη έρευνα
πρωτότυπη.
Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η μέτρηση της χρήσης
στρατηγικών από τους/τις μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο
αρχικά βασίστηκε σε μια σειρά άλλων εργαλείων στην αγγλική γλώσσα, όπως είναι οι
σχετικές κλίμακες από το Motivated Strategy Learning Questionnaire16, το Learning and
Study Strategies Questionnaire17 και οι σχετικές κλίμακες που χρησιμοποίησαν οι Elliot,
16 Pintrich, P. R., & Schrauben, B. (1992). Student’s motivational beliefs and their cognitive engagement in
classroom academic tasks. In D. Schunk, and J. Meece (Eds.), Student perceptions in the Classroom: Causes
and Consequences. 149-183. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
17 Weinstein, C. E., Shulte, A., & Palmer, D. R. (1987). The Learning and Study Strategy Inventory. Clearwater,
FL: H & H.
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McGregor και Gable18 και οι Harackiewitcz, Barron, Tauer, Carter, και Elliot19. Για τη
διαμόρφωση του τελικού ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις από τα
παραπάνω ερωτηματολόγια αλλά και νέες ερωτήσεις, προηγήθηκε μια σειρά πιλοτικών
εξετάσεων. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 ερωτήσεις οι οποίες οργανώνονται
σε τρεις υποκλίμακες: (α) την υποκλίμακα που μετρά τη χρήση στρατηγικών υψηλού
επιπέδου, όπως είναι οι στρατηγικές βάθους, οι μεταγνωστικές στρατηγικές και οι
στρατηγικές αυτο-ρύθμισης, όπως για παράδειγμα -Όταν μελετώ, προσπαθώ να εξηγήσω
τις κύριες ιδέες με δικά μου λόγια, - Όταν διαβάζω Μαθηματικά, φτιάχνω σχέδια ή
διαγράμματα στα οποία συνδέω τα κύρια σημεία. - Όταν ολοκληρώσω μια άσκηση, την
ξανακοιτάζω από την αρχή για να αποφύγω τα λάθη. (β) την υποκλίμακα που μετρά τη
χρήση στρατηγικών χαμηλού επιπέδου, όπως είναι οι στρατηγικές επιφανείας, όπως Όταν μελετώ, προσπαθώ να αποστηθίσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ, - Όταν
μελετώ, διαβάζω την ύλη των Μαθηματικών πολλές φορές, έτσι ώστε να μπορώ να τη
θυμάμαι. και (γ) την υποκλίμακα που μετρά την απουσία χρήσης στρατηγικών, όπως Ενώ διαβάζω για τα Μαθηματικά, συχνά νομίζω ότι δεν ξέρω σε τι πράγμα αναφέρεται,
- Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω από πού να αρχίσω να διαβάζω.
Οι συμμετέχοντες/ουσες απαντούν στις ερωτήσεις με βάση μια 5βαθμη κλίμακα
τύπου Likert. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων /ουσών
στις ερωτήσεις κάθε υποκλίμακας.
Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας είναι σημαντικοί παράγοντες που
οφείλει ο ερευνητής να εξασφαλίσει για την έρευνα του. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
εξασφαλίζει την εγκυρότητά του, αφού η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες με ορθογώνια
περιστροφή τύπου varimax, η οποία εφαρμόστηκε στα δεδομένα, ανέδειξε την ύπαρξη
των τριών παραπάνω παραγόντων συνεκτιμώντας το κριτήριο του Kaiser (ιδιοτιμή
μεγαλύτερη της μονάδας) και το κριτήριο του Catell (γράφημα του ‘αγκώνα’, scree
plot). Οι φορτίσεις των ερωτημάτων ανά παράγοντα ήταν >.40. Η αξιοπιστία εσωτερικής
συνέπειας (δείκτης α του Cronbach) ήταν α = .82 για την υποκλίμακα που μετρά την
απουσία χρήσης στρατηγικών, α = .80 για την υποκλίμακα των στρατηγικών υψηλού
επιπέδου, και α = .62 για την υποκλίμακα των στρατηγικών χαμηλού επιπέδου.
3. Συμπεράσματα
Παρόμοιες έρευνες διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
χρησιμοποιώντας μόνο μέρος από τις 3 υποκλίμακες που αναλύθηκαν παραπάνω. Η αξία
της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, αφορά δείγμα
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκεκριμένης μαθησιακής διαταραχής – μαθητές
με ΔΕΠΥ-. Αναφέρεται ότι το δείγμα των μαθητών λαμβάνεται από την περιφέρεια Κρήτης
και αποσκοπεί στη βελτίωση των μαθησιακών στόχων των συναδέλφων εκπαιδευτικών,
και πιο συγκεκριμένα Μαθηματικών, που αντιμετωπίζουν συχνά ερωτήσεις από τους
μαθητές/μαθήτριες τους, σε σχέση με τη χρησιμότητα αυτού του αντικειμένου στην
18 Elliot, A. J., McGregor H. A., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam
performance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology. 91. 549-563.
19 Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. B., Carter, R. A., & Elliot, A. J. (2000). Short-term and longterm consequences of achievement goals: Predicting interest and performance over time. Journal of Educational
Psychology. 75. 183-205.
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καθημερινή τους ζωή, που φαντάζει πολλές φορές πολύπλοκο στα μάτια τους.
Η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι η εξειδικευμένη μεταγνωστική γνώση, ένα μεγάλο
ρεπερτόριο των στρατηγικών, και η υψηλού επιπέδου ρύθμιση έχουν αποδειχθεί μεταξύ
των παραγόντων που χαρακτηρίζουν την ανώτερη επίδοση μαθητών με υψηλές επιδόσεις
σε σύγκριση με αυτούς τους μαθητές που έχουν χαμηλή επίδοση20. Οι μεταγνωστικές
διεργασίες έχουν σχέση με τις κατακτήσεις κάποιου στα μαθηματικά21 και στην επίλυση
προβλημάτων22. Η έρευνα βρίσκεται σε φάση συλλογής των δεδομένων. Επομένως ο
ερευνητής δεν έχει εξάγει ακόμα γενικά συμπεράσματα, γεγονός που θα συμβεί εντός
των επόμενων μηνών. Διενεργώντας τη συγκεκριμένη έρευνα και λαμβάνοντας υπόψιν
τις 3 υποκλίμακες που αναλύθηκαν παραπάνω σε συνάρτηση με τη μαθηματική επάρκεια
αναμένεται να εξάγουμε θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Η παιδαγωγική προσέγγιση
άλλωστε κάθε μαθηματικού είναι να μπορεί να συνδέσει τις γνώσεις που αποκτούν τα
παιδιά μέσα στη τάξη του με τις ανάγκες που θα συναντήσουν αργότερα στη ζωή.
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Παράρτημα:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο διερευνά τη σχέση σου και τις αντιλήψεις σου σχετικά με
το μάθημα των Μαθηματικών. Επειδή ο καθένας / η καθεμία μπορεί να έχει διαφορετικές
απόψεις, οι απαντήσεις σας θα είναι διαφορετικές. Σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις δεν
υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές
και ενδιαφέρουσες για μας, γι’ αυτό παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες
τις ερωτήσεις.
Ο εκτιμώμενος χρόνος για να συμπληρωθεί αυτό το ερωτηματολόγιο κυμαίνεται
από 12 έως 15 λεπτά.
Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.
Παράδειγμα
Νομίζω ότι θα έχω καλό βαθμό στα Μαθηματικά
1
2
3
4
5
Δεν ισχύει καθόλου
Ισχύει έτσι κι έτσι Ισχύει αρκετά για Ισχύει
Ισχύει λίγο για μένα
για μένα
για μένα
μένα
μένα
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

πολύ

για

Γιώργος Τσαμπούρης, υποψήφιος διδάκτωρ του
Παιδαγωγικού τμήματος, Πανεπιστήμιο Κόρδοβας
Begoρa E. Sampedro Requena, καθηγήτρια
Παιδαγωγικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κόρδοβας
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Κωδικός: ……………………………………...
Φύλλο: ………………………………………...
Ημερομηνία Γέννησης: ……………………....
Τάξη: ………………………………………….
Σχολείο: ………………………………………
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ:
Ο πατέρας μου τελείωσε:
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΤΕΙ
Πανεπιστήμιο
Άλλο
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΓΟΝΕΩΝ:
Ο πατέρας μου κατάγεται από:
Ελλάδα
Αλβανία
Χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία
Ασία ή Αφρική

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Η μητέρα μου τελείωσε:
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΤΕΙ
Πανεπιστήμιο
Άλλο

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Η μητέρα μου κατάγεται από:
Ελλάδα
Αλβανία
Χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία
Ασία ή Αφρική

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ο βαθμός μου στα Μαθηματικά πέρυσι ήταν:
Κάτω από 10

☐ 15-16

☐

11-12

☐ 17-18

☐

13-14

☐ 19-20

☐

Α1. Έλλειψη Στρατηγικών
1
2
3
4
5
Δεν ισχύει καθόλου Ισχύει λίγο για μένα Ισχύει έτσι κι έτσι Ισχύει αρκετά για Ισχύει
για μένα
για μένα
μένα
μένα
Έλλειψη Στρατηγικών
Α1-1. Όταν έχω διαγώνισμα στα Μαθηματικά, δυσκολεύομαι να μελετήσω με τρόπο που
να με βοηθήσει να μάθω καλά αυτά που πρέπει να μάθω.
Α1-2. Ενώ διαβάζω για τα Μαθηματικά, συχνά νομίζω ότι δεν ξέρω σε τι πράγμα
αναφέρεται.
Α1-3. Μου είναι πολύ δύσκολο να μελετήσω μεθοδικά, έτσι ώστε να μπορέσω να
κατανοήσω το κείμενο που διαβάζω.
Α1-4. Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω από πού να αρχίσω να διαβάζω.
Α1-5. Πολύ δύσκολα μπορώ να καταλάβω ποια είναι κύρια σημεία σε κάτι που
διαβάζω.
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Α1-6. Μου είναι δύσκολο να οργανώσω αποτελεσματικά το χρόνο της μελέτης μου.
Α1-7. Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω πώς να μελετώ σωστά.
Α1-8. Όταν μελετώ για τα Μαθηματικά, παραλείπω τα δύσκολα σημεία.
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A2. Στρατηγικές Βάθους & Αυτο-ρύθμισης
Στρατηγικές Βάθους & Αυτο-ρύθμισης
Α2-1. Όταν διαβάζω κάτι, υπογραμμίζω τις κύριες ιδέες.
Α2-2. Όταν συναντώ μια νέα πληροφορία, σκέφτομαι αν ήδη ξέρω κάτι σχετικό με
αυτή.
Α2-3. Όταν το μάθημα των Μαθηματικών που διαβάζω είναι μεγάλο, το χωρίζω σε
ενότητες.
Α2-4. Όταν μελετώ, προσπαθώ να εξηγήσω τις κύριες ιδέες με δικά μου λόγια.
Α2-5. Όταν διαβάζω Μαθηματικά, φτιάχνω σχέδια ή διαγράμματα στα οποία συνδέω τα
κύρια σημεία.
Α2-6. Λύνω αρκετές ασκήσεις στο σπίτι, παρόμοιες με αυτές που κάνουμε στην τάξη.
Α2-7. Για να μάθω κάτι, προσπαθώ πρώτα να καταλάβω το νόημά του.
Α2-8. Πριν ξεκινήσω να διαβάζω Μαθηματικά, σκέφτομαι τι θα πρέπει να κάνω
προκειμένου να το μάθω καλύτερα.
Α2-9. Πριν απαντήσω μια ερώτηση, προσπαθώ να σιγουρευτώ ότι έχω καταλάβει τι μου
ζητά η ερώτηση αυτή.
Α2-10. Όταν ολοκληρώσω μια άσκηση, την ξανακοιτάζω από την αρχή για να αποφύγω
τα λάθη.
Α2-11. Όταν έχω να λύσω μια άσκηση ή να κατανοήσω ένα κείμενο, προσπαθώ να
θυμηθώ κάποιες παλαιότερες πληροφορίες που μπορεί να έχουν σχέση μ’ αυτά, επειδή
αυτό με βοηθά.
Α2-12. Πριν από ένα διαγώνισμα, οργανώνω το χρόνο μου σε σχέση με την ύλη που έχω
να διαβάσω, προκειμένου να τα πάω καλά.
Α2-13. Όταν έχω να λύσω μια άσκηση, το πρώτο πράγμα που προσπαθώ να κάνω είναι
να καταλάβω καλά τι μου ζητά αυτή η άσκηση.
Α2-14. Κάθε φορά που απαντώ μια ερώτηση σε ένα διαγώνισμα, στο τέλος την
ξαναδιαβάζω, για να βεβαιωθώ ότι έδωσα την απάντηση που ζητούσε η ερώτηση.

A3. Στρατηγικές Επιφανείας
Στρατηγικές Επιφανείας
Α3-1. Όταν μελετώ Μαθηματικά, προσπαθώ να εντοπίσω τις κυριότερες ιδέες και τις
μαθαίνω απ’ έξω.
Α3-2. Όταν μελετώ, προσπαθώ να αποστηθίσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ.
Α3-3. Προσπαθώ να αποστηθίσω οτιδήποτε νομίζω ότι θα με ρωτήσουν στις εξετάσεις.
Α3-4. Όταν μελετώ, διαβάζω την ύλη των Μαθηματικών πολλές φορές, έτσι ώστε να
μπορώ να τη θυμάμαι.
Α3-5. Όταν έχω διαγώνισμα, προσπαθώ να τα μάθω όλα απ’ έξω.
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Κοινωνικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιθετική Συμπεριφορά των
Παιδιών
Νικολάτος Ιωάννης - Καλτσή Ειρήνη

Περίληψη
Η επιθετικότητα είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του
εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλές έρευνες έχουν εστιάσει σε θεωρίες της Κοινωνικής
Ψυχολογίας, προκειμένου να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της βίας και της επιθετικότητας.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να καταγράψουμε όλους εκείνους τους
κοινωνικούς και όχι μόνο παράγοντες που επηρεάζουν την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών. Με την ανάλυση των παραγόντων (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι,
Μ.Μ.Ε., κ.λπ.) αναζητήσαμε τα αίτια εμφάνισης βίαιων ενεργειών και συμπεριφορών
που παρουσιάζουν τα παιδιά από την πρώιμη παιδική ηλικία έως και την εφηβεία τους.
Συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε επιθετικά πρότυπα συμπεριφοράς
μιμούνται την αρνητική συμπεριφορά, καθώς και ότι μιμούνται τη συμπεριφορά του
προτύπου του ίδιου φύλου, ενώ υποστηρίζεται ότι τα αγόρια εκδηλώνουν κυρίως σωματική
επιθετικότητα. Τέλος, σύγχρονες μελέτες εστιάζουν στους γενετικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την επιθετικότητα των παιδιών σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικοί παράγοντες, βία, επιθετικότητα, εκφοβισμός, αποκλίνουσα
– παραβατική συμπεριφορά.
Social Factors Affecting Aggressive Behavior of Children
Abstract
Aggression is a timeless phenomenon, which has been appearing for decades. Many
researches have focused on theories of social psychology in order to interpret the
phenomenon of violence and aggression. In the present work we are trying to capture all
those social factors and not just factors that influence the aggressive behavior of children.
By analyzing the factors (family, school, peers, media, etc.) Looked for the causes of
occurrence of violent actions and behaviors that show children from early childhood
through adolescence. We conclude that children who are exposed to aggressive behavior
patterns mimic the negative behavior, and that mimic the behavior of the same gender
pattern, while supported that boys exhibit mainly physical aggression. Finally, modern
studies focus on the genetic factors that affect the aggression of children in relation to the
environment in which they live.
Keywords: social factors, violence, aggression, bullying, divergent - offending
behavior.
1. Εισαγωγή
Η βία και η επιθετικότητα αποτελούν ένα καθολικό φαινόμενο στη σημερινή κοινωνία.
- 265 Νικολάτος, Ι., Καλτσή, Ε. (2018), Κοινωνικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιθετική Συμπεριφορά
των Παιδιών. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική,
Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8
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Καθημερινά παρατηρούνται σκηνές βίας στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, στην
τηλεόραση. Τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του φαινομένου, αφού αποτελούν
τους πρωταγωνιστές νέων μορφών βίας.
«Οι δύο με κρατούσαν. Μου είχαν βάλει τα χέρια πίσω από την πλάτη και με
είχαν ακινητοποιήσει. Οι άλλοι δύο με χτυπούσαν παντού. Με κλωτσιές και μπουνιές
στην κοιλιά, στο στήθος, στα πόδια, με κρατούσαν κάτω. Κι όταν έκανα να σηκωθώ με
χτυπούσαν πίσω στον αυχένα, με συγκεκριμένο τρόπο. Όπως έλεγαν, ήξεραν καράτε.
Η σκηνή δεν διαδραματίστηκε στον δρόμο, ούτε σε κάποια πλατεία ούτε καν έξω από
νυχτερινό κέντρο. Και τα λόγια δεν ανήκουν σε ενήλικο. Ο Κωνσταντίνος είναι μόλις 9
χρονών. Όσα περιγράφει από το δωμάτιο στον τέταρτο όροφο του Νοσοκομείου Αγλαΐα
Κυριακού, έγιναν πριν από λίγες ημέρες στην αυλή του σχολείου του. Σε χρονικό διάστημα
λίγων λεπτών. Από τη στιγμή που τα παιδιά κατέβηκαν στην αυλή, έως ότου έρθει η
δασκάλα της γυμναστικής. «Δράστες» δεν ήταν καν παιδιά από μεγαλύτερες τάξεις.
Ήταν τέσσερις συμμαθητές του από τη Δ’ Δημοτικού, σε σχολείο της Καλλιθέας»1.
Το παραπάνω άρθρο της εφημερίδας αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα της
σχολικής βίας και επιθετικότητας στη χώρα μας μπορεί να μην είναι τόσο οξύ όσο σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν είναι αμελητέο, καθώς εμφανίζονται ολοένα και
περισσότερα κρούσματα βίας και επιθετικότητας που είχαν περιορισμένη έκταση τα
προηγούμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα αναλύσουμε
τους κοινωνικούς, κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την
επιθετική συμπεριφορά των παιδιών.
2. Αποσαφήνιση Όρων
2.1. Επιθετικότητα
Η προσπάθεια για μια εννοιολογική προσέγγιση της επιθετικότητας προσκρούει σε
πολλές δυσκολίες. Όλοι γνωρίζουμε τη λέξη επιθετικότητα αλλά είναι δύσκολο να την
ορίσουμε. Σύμφωνα με τον Bandura ο χαρακτηρισμός μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς
ως επιθετικής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι:
α) τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματά
της στο δέκτη, β) ο βαθμός έντασης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, γ) η έκφραση
του πόνου ή η σωματική βλάβη ή η διαφυγή του δέκτη της επιθετικής συμπεριφοράς, δ)
οι προθέσεις του ατόμου που επιτίθεται, ε) τα χαρακτηριστικά του παρατηρητή και του
ατόμου που επιτίθεται. Τα ατυχήματα ή άλλες ενέργειες που πραγματώνονται χωρίς να
υπάρχει πρόθεση από το άτομο να προκαλέσει ζημιά ή πόνο δε συγκαταλέγονται στις
επιθετικές ενέργειες2.
2.2. Βία
Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου βία και η αποδοχή ενός ενιαίου ορισμού είναι
εξίσου δύσκολη όσο εκείνη της επιθετικότητας.
1 Ρούτση, Κ., Η βία πηγαίνει…σχολείο. Στο: https://www.tanea.gr/2002/01/28/greece/i-bia-pigainei-sxoleio/
(προσπελάστηκε στις 27-10-2018)
2 Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, (1990), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 2018.
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Σύμφωνα με την ετυμολογική της σημασία, η βία παραπέμπει στην έννοια της
κατάχρησης της εξουσίας, δηλαδή σε μια έννοια εξαναγκασμού3. Βία σημαίνει «δύναμη
που χρησιμοποιείται για καταναγκασμό ή καταπίεση»4. Ο Toch ορίζει τη βία «σαν φυσική
επιθετικότητα»5. Πιστεύοντας και εμείς το ίδιο θα χρησιμοποιούμε τις έννοιες βία και
επιθετικότητα ως συνώνυμες.
2.3. Εκφοβισμός
Μια άλλη σχετική έννοια με το υπό εξέταση θέμα είναι και ο εκφοβισμός ή η θυματοποίηση.
Ο Olweus (1996) ορίζει ως εκφοβισμό (bullying) ή θυματοποίηση (victimization) την
κατάσταση στην οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένως και για κάποιο χρονικό
διάστημα σε αρνητικές πράξεις, από άλλον ή από άλλους μαθητές6.
2.4. Αποκλίνουσα – Παραβατική Συμπεριφορά
Η αποκλίνουσα συμπεριφορά (deviance) αφορά την παρέκκλιση από τους κανονισμούς,
ενώ η παραβατικότητα (delinquency) αφορά πράξεις που παραβαίνουν το νόμο7.
3. Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιθετική Συμπεριφορά των Παιδιών
3.1. Η Οικογένεια
Η σημασία και ο ρόλος της οικογένειας για την ομαλή ψυχοσωματική εξέλιξη του
παιδιού είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς αυτή αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο
θα στηριχθεί η συγκρότηση της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Η «οικογενειακή ατμόσφαιρα» περιλαμβάνει τους τρόπους και τα μέσα με τα
οποία οι γονείς μεταδίδουν στα παιδιά τις αρχές τους, τα οικογενειακά και κοινωνικά
πρότυπα. Οι γονείς, με τη στάση τους ο ένας απέναντι στον άλλο και στα παιδιά, τους
δίνουν τις πρώτες εμπειρίες για τις ανθρώπινες σχέσεις8.
Η αδυναμία των γονέων να πείσουν τα παιδιά τους να αναγνωρίσουν και να
ενστερνισθούν τις παραδοσιακές αξίες της δικής τους νιότης και η ταύτιση των παιδιών
με σύγχρονα, απαράδεκτα γι’ αυτούς πρότυπα, μπορούν να δώσουν αφορμή για επιθετική
συμπεριφορά9.
Το μέγεθος της οικογένειας και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της μπορούν να
3 Μπεζέ, Λ. (1998), Βία στο σχολείο…, βία του σχολείου… . Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 19.
4 Καβάζης, Γ. & Παπαλαζάρου, Μ. (1995), Κακοποίηση παιδιών – Παιδική εγκληματικότητα. Σύγχρονη
Εκπαίδευση, τεύχ.85, σ. 62.
5 Βουιδάσκης, Β. (1992), Η τηλεοπτική βία και επιθετικότητα και οι επιδράσεις τους στα παιδιά και στους νέους.
Αθήνα: Γρηγόρη, σ. 22.
6 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2000), Προκλήσεις στη σχολική κοινότητα (Έρευνα και παρέμβαση).
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 116.
7 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 71.
8 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Η οικογένεια. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ. 2, σ. 73.
9 Βουιδάσκης, Β. (1987), Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα:
Γρηγόρη, σ. 89.
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αποβούν σοβαρές αιτίες δημιουργίας επιθετικότητας. Διαφορετικά είναι τα ψυχολογικά
και κοινωνικά δεδομένα σε μια πολυμελή οικογένεια και εκείνα σε μια ολιγομελή. Αυτό
σημαίνει ότι σε μια ολιγομελή οικογένεια, οι γονείς μπορούν να διαθέσουν περισσότερο
χρόνο για κάθε παιδί και καθώς συμμετέχουν περισσότερο και ενεργητικότερα στην
αγωγή των παιδιών τους, κατανοούν ευκολότερα τα προβλήματά τους και γίνονται
λιγότερο αυταρχικοί, απότομοι και επιθετικοί.
Η προσπάθεια του παιδιού να διεκδικήσει τη θέση που νομίζει πως του αξίζει
μεταξύ των αδελφών του μέσα στην οικογένεια, γίνεται πολλές φορές σοβαρή προϋπόθεση
για το ξέσπασμα έντασης και επιθετικότητας στον οικογενειακό χώρο10.
Νέες μορφές οικογένειας, όπως οι μονογονεϊκές, φαίνεται να αποτελούν
παράγοντα εμφάνισης βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς. Τα παιδιά διαλυμένων
οικογενειών αισθάνονται κατάθλιψη, μοναξιά και γενικότερες διαταραχές στην κοινωνική
τους συμπεριφορά. Αυτές οι διαταραχές εντείνονται ακόμη περισσότερο, όταν οι γονείς
χρησιμοποιούν το παιδί σαν σύμμαχο στη διαμάχη τους με την άλλη πλευρά11.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που έχει σχέση με τη στάση της οικογένειας
απέναντι στο παιδί, είναι η οικονομική κατάσταση. Το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα,
η αδυναμία των γονέων να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους και τα
οικονομικά αδιέξοδα έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση επιθετικού δυναμικού στην
οικογένεια12.
Η ύπαρξη αυταρχικών, δημοκρατικών, εξουσιαστικών ή υπερπροστατευτικών
γονέων μέσα στην οικογένεια επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας
των παιδιών και στην εκδήλωση βίαιων και επιθετικών ενεργειών εκ μέρους τους13.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποφεύγονται οι αυταρχικές μορφές ανατροφής που
συνοδεύονται από τη χρήση βίας. Οι πολλοί αυστηροί γονείς τιμωρούν το παιδί συχνά
και αυτή η τιμωρία συνήθως μεταφράζεται σε ξύλο ή υπερβολική στέρηση προνομίων
και λεκτική επιθετικότητα. Από την άλλη, οι υπερβολικά ανεκτικοί γονείς αδυνατούν να
βοηθήσουν το παιδί να αποδεχτεί τους κανόνες της κοινωνικής πραγματικότητας και να
υιοθετήσει μια συμμετοχική δράση στα πλαίσια των αξιών, των στερεοτύπων και των
κανόνων του οικογενειακού συστήματος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι οικογενειακές
επιδράσεις αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση επιθετικών πράξεων και
συμπεριφορών14.
Εκτός από τα αίτια που αναφέραμε, πολλές φορές άλλες εξωτερικές αιτίες ή
ατομικά προβλήματα όπως π.χ. η μη επαγγελματική ικανοποίηση των γονέων, διάφορες
ψυχικές ασθένειες, μια γονεϊκή απόρριψη ή το μίσος για ένα ανεπιθύμητο παιδί, μπορούν
να προκαλέσουν επιθετικότητα και ποικίλων μορφών ξεσπάσματα προς το παιδί15.
Η ίδια λοιπόν η επιθετική συμπεριφορά των γονέων, η συνεχής προσπάθειά τους
10 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Η οικογένεια. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.2, σ.σ. 74-75.
11 Giddens, Α. (2002), Κοινωνιολογία, (μτφρ.) Δ. Τσαούσης. Αθήνα: Gutenberg, σ.σ. 224-225.
12 Βουιδάσκης, Β. (1987), Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα:
Γρηγόρη, σ. 116.
13 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 30.
14 Καΐλα, Μ. (1995), Η σχολική αποτυχία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 171-173.
15 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Η οικογένεια. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.2, σ. 76.
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για κηδεμονία και εξάρτηση, καθώς και η ενοχλητική ανάμειξη στις υποθέσεις και την
προσωπική ζωή των παιδιών τους, μπορεί να προκαλέσει τελικά επιθετικότητα εναντίον
τους.
Παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο, ένας γονιός να τιμωρεί αυστηρά το παιδί
του για πράξεις που αφυπνίζουν μέσα του θαμμένες παρορμήσεις, για τις οποίες ένιωθε
ένοχος στην δική του παιδική ηλικία16.
Βέβαια, υπάρχουν και απόψεις που τονίζουν ότι η χρήση βίας υπό προϋποθέσεις,
δεν δημιουργεί τόσο βλαβερές και επιζήμιες για το παιδί συνέπειες. Υποστηρίζουν
λοιπόν, ότι μια τιμωρία μπορεί να αποδώσει όταν το παιδί είναι σε θέση να ξεχωρίσει τη
γενική και πάγια αγάπη, από τα προσωρινά αισθήματα του γονιού την ώρα της τιμωρίας,
όταν ο λόγος της τιμωρίας γίνεται κατανοητός από το παιδί και τέλος, όταν ο γονιός
τιμωρεί ενσυνείδητα και όχι κάτω από την επίδραση της απώλειας της ψυχραιμίας και
της οργής17.
Εν κατακλείδι, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η οικογένεια δεν λειτουργεί
ανεξάρτητα και αυτόματα από τον κοινωνικό περίγυρο. Η οικογένεια είναι μια κοινωνική
ομάδα που αντικατοπτρίζει τις αξίες και τα ήθη του κοινωνικού συνόλου, το οποίο
τελικά καθορίζει πότε η επιθετική συμπεριφορά είναι επιτρεπτή, προς ποιον μπορεί να
κατευθύνεται, από ποιον και με ποια ένταση18.
3.2. Το Σχολείο
Μετά την οικογένεια το σχολείο αποτελεί το δεύτερο περιβάλλον όπου το παιδί περνά
ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Τόσο ο ρόλος όσο και η αποστολή του σχολείου έχει
αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Βασικοί παράγοντες κοινωνικοποίησης, όπως το
πλαίσιο της οικογένειας, η γειτονιά, η θρησκεία έχουν διαβρωθεί και δεν αποδεικνύονται
πλέον λειτουργικά, γι’ αυτό αναδεικνύεται η σημασία του σχολείου και του ρόλου που
έχει να επιτελέσει ως καθοριστικός παράγοντας της ομαλής εξέλιξης και ολοκλήρωσης
της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Το σχολείο εκπροσωπεί μια μικρή κοινωνία, η οποία διαμορφώνεται σε ένα
συγκεκριμένο χώρο και η λειτουργία της στηρίζεται σε κανόνες και αρχές.
Η ένταση που παράγεται στα σχολεία εμπλέκει συνήθως πολλά υποκείμενα
και ρόλους, μπορεί να πάρει απρόσμενες μορφές και να συντελεστεί σε διάφορους
χώρους19.
Οι μαθητές μέσω της επιθετικότητας θέλουν να επικρατήσουν έναντι των
άλλων παιδιών, αφού αποδεικνύεται ότι κατά την κοινωνικοποίησή τους στα πλαίσια της
οικογένειας και της κοινωνίας στην παιδική ηλικία, θεωρούσαν ότι η επίδειξη δύναμης
αποτελεί κοινωνική επιτυχία. Τα παιδιά συνηθίζουν να αναμετρούνται με λεκτική και
σωματική επιθετικότητα, όχι μόνο στα διαλείμματα αλλά και την ώρα του μαθήματος,
με σκοπό την απόκτηση μιας καλύτερης θέσης στην ιεραρχία της τάξης, αλλά και στην
συνείδηση του εκπαιδευτικού.
16 Atkin, Ε. (1979), Παιδική επιθετικότητα, (μτφρ.) Μ. Πασιαρδή. Αθήνα: Ταμασός, σ. 48.
17 Μάνου, Κ. (1986), Ψυχολογία του εφήβου. Αθήνα: Γρηγόρη, σ. 55.
18 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Η οικογένεια. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.2, σ. 80.
19 Πανούση, Γ. (1995), Η βία στα σχολεία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 84, σ. 79.
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Η σωματική δύναμη, ωστόσο, δεν αποτελεί το μοναδικό μέσο για δύναμη και
εξουσία στο σχολικό χώρο. Η σχολική επιτυχία, για παράδειγμα, αποτελεί ένα μέσο
απόκτησης κύρους και αποδοχής από το σχολικό περιβάλλον.
Η αξιολόγηση των μαθητών που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό με
αποκλειστικό κριτήριο τη σχολική επίδοση, αγνοώντας την προσωπικότητα του μαθητή,
εκμηδενίζει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών και οδηγεί σε
βίαιες και επιθετικές αντιδράσεις από την πλευρά των μαθητών20.
Οι μαθητές επιτίθενται και αντιστέκονται στη συνεχή πίεση που ασκείται
από την κοινωνία μπροστά στην παραδοσιακή, αυταρχική και υποτιθέμενη γνώση που
επιδιώκεται να αποκτήσουν. Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους διαπληκτίζονται μεταξύ
τους για πολιτικά, φορολογικά, συνταξιοδοτικά και εκπαιδευτικά θέματα21. Επομένως, η
αγωγή που προσφέρεται στο σχολείο προκαλεί εντάσεις και συγκρούσεις άλλοτε μεταξύ
μαθητών, άλλοτε μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, άλλοτε μεταξύ εκπαιδευτικών –
διευθυντών και άλλοτε μεταξύ εκπαιδευτικών22.
Οι συγκρούσεις αυτές ενισχύονται, λόγω του καθορισμένου προγράμματος του
σχολείου, το οποίο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή. Επομένως,
φυσική στάση απέναντι στην αυταρχική διαδικασία της εκπαίδευσης, είναι η απειθαρχία
και η επιθετικότητα23.
Τα επιθετικά παιδιά δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν σε κανόνες, ακόμα
και να συμμορφωθούν στις δικές τους απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν
προβλήματα προσαρμογής24.
Η εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, όπως είναι το
μουντζούρωμα των τοίχων ή η καταστροφή σχολικών αντικειμένων25, μπορεί να αποτελεί
μια απεγνωσμένη προσπάθεια των παιδιών να κερδίσουν την αποδοχή της ομάδας.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι εκτός από τις προαναφερόμενες αιτίες
πρόκλησης επιθετικής συμπεριφοράς στα παιδιά, σημαντικό μέρος της ευθύνης για
τη δημιουργία αποκλινόντων μορφών συμπεριφοράς φέρει και το ίδιο το σχολείο και
συγκεκριμένα το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.
Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι:
α) Η πρόωρη είσοδος των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. Ένας σημαντικός
αριθμός παιδιών της πρώτης τάξης εγγράφεται στο σχολείο πρόωρα, χωρίς να έχει
αποκτήσει την ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οργανωμένης
μάθησης και της οργανωμένης σχολικής ζωής και αυτό έχει δυσάρεστες συνέπειες στην
παιδική συμπεριφορά.
β) Η δυσκολία προσαρμογής στην οργανωμένη σχολική μονάδα. Στην ηλικία
των πέντε ή έξι ετών το παιδί αφήνει το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται
ασφάλεια και στοργή και εισέρχεται σε μια διαφορετικά οργανωμένη κοινωνία μέσα
20 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Το σχολείο. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.6-7, σ.σ. 340-341.
21 Πανούση, Γ. (1995), Η βία στα σχολεία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 84, σ. 79.
22 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 13.
23 Κούτη, Ν. (1983), Αυταρχική και αντιαυταρχική εκπαίδευση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 10, σ. 17.
24 Χαραλαμπόπουλου, Β. (1987), Η ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αθήνα: Gutenberg, σ. 236.
25 Νικολάου, Σ. Μ., Η βία, η επιθετική συμπεριφορά και η τηλεοπτική επίδραση. Στο: http://www.uoa.gr/ptde/
journal (προσπελάστηκε στις 4/11/2018)
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στην οποία πρέπει το ίδιο να αγωνιστεί. Η αλλαγή που συντελείται στη ζωή του πολλές
φορές διοχετεύεται προς ανεπιθύμητες εκδηλώσεις, όπως αδιαφορία, επιθετικότητα,
ονειροπόληση κ.ά.
γ) Η δυσκολία προσαρμογής στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος. Στο
χώρο της οικογένειας τα παιδιά μαθαίνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν και όπως θέλουν.
Στο χώρο του σχολείου αναγκάζονται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σχολικού
προγράμματος και διακατέχονται από το φόβο της σχολικής αποτυχίας ή της σχολικής
καθυστέρησης26.
Έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των
επιθετικών μαθητών και των επιθετικών πράξεων είναι μεγαλύτερος σε μεγάλα σχολεία
από ότι σε μικρότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι τα μεγάλα σχολεία λειτουργούν
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μεγάλων πόλεων, όπου η κοινωνική συμβίωση
χαρακτηρίζεται από μαζικότητα, ανωνυμία και συνωστισμό.
Οι δάσκαλοι συμβάλλουν κατά ένα μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της
συμπεριφοράς των μαθητών τους, γιατί το πώς μαθαίνει ένας μαθητής τους να
συμπεριφέρεται, εξαρτάται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όταν
αυτοί διδάσκουν τους μαθητές τους ή όταν επικοινωνούν μαζί τους27. Έτσι από αυτούς
θα εξαρτηθεί κατά ένα μεγάλο βαθμό, η εντύπωση που θα σχηματίσει το παιδί για το
σχολείο, η ικανότητα προσαρμογής του στη σχολική κοινότητα, η θέλησή του ή η άρνησή
του για συνεργασία28.
Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής τάξης και αποτελεί πηγή
άντλησης πληροφοριών, γνώσεων αλλά και εμπειριών. Αναγνωρίζεται στο δάσκαλο η
ικανότητα να επηρεάζει το «κοινό», που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μαθητές
του29.
Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί τιμωρούν την επιθετική
συμπεριφορά των παιδιών, ο αριθμός των παραβατών αυξάνεται. Αντίθετα, όταν οι
δάσκαλοι μειώνουν τις επιπλήξεις τους, ο αριθμός των ταραξιών μειώνεται. Το πρόβλημα
της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών μπορεί να επιλυθεί, όταν οι εκπαιδευτικοί
επαινούν τους παραβάτες για τις μαθησιακές τους δραστηριότητες30.
Η επιθετική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με
την κοινωνική τους προέλευση. Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί κατάγονται από
αγροτικές ή μικροαστικές οικογένειες. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι διδάχτηκαν την επιθετική
συμπεριφορά από επιθετικά πρότυπα, που πιθανώς ήταν οι γονείς και οι δάσκαλοι.
Έχοντας κοινωνικοποιηθεί με βάση αυτά τα επιθετικά πρότυπα, είναι φυσιολογικό
ερχόμενοι να διδάξουν στο σχολείο, να προσφέρουν με τη σειρά τους επιθετικά πρότυπα
στους μαθητές31.
26 Χαραλαμπόπουλου, Β. (1987), Η ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αθήνα: Gutenberg, σ.σ. 250-251.
27 Χατζηδήμου, Δ. (1983), Θεωρίες για την προέλευση της επιθετικότητας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ.11,
σ. 71.
28 Γκόρου, Π. (1992), Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής
επιθετικότητας. Εκπαιδευτικά, τόμ. 27-28, σ. 163.
29 Κανελλοπούλου, Ν. (1995), Η τάξη μορφή βίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 85, σ. 87.
30 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Το σχολείο. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.6-7, σ.σ. 344-345.
31 Βουιδάσκης, Β. (1987), Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα:
Γρηγόρη, σ.σ. 114-115.
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Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, οι δυσκολίες εκπλήρωσης του διδακτικού
προγράμματος, εξαιτίας ίσως της έλλειψης διδακτικών μέσων ή ακόμα και η δική του
ελλιπής επιστημονική κατάρτιση, είναι μερικά από τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς
του εκπαιδευτικού32.
Η διαίσθηση της μειονεκτικής θέσης του δασκάλου με το λιγότερο κοινωνικό
γόητρο σε σύγκριση με άλλα ακαδημαϊκά επαγγέλματα, μπορεί να οδηγήσει επίσης το
δάσκαλο σε επιθετική συμπεριφορά.
Εκτός από τις καταστάσεις όξυνσης και σύγκρουσης μεταξύ δασκάλου και
μαθητών ή μεταξύ μαθητών, υπάρχουν και οι ευπρεπείς διαλογικές μικροσυγκρούσεις,
που δεν είναι τελείως απαράδεκτες στην κοινωνία του σχολείου, γιατί συντελούν στην
ανάπτυξη του πνεύματος και της εγρήγορσης33.
Η επιθετικότητα μπορεί να είναι μια υγιής αντίδραση του παιδιού, όταν αποτελεί
απάντηση σε μια άσχημη προς αυτό συμπεριφορά και δείχνει πως το παιδί δεν έχει χάσει
ακόμα το ηθικό και την αυτοπεποίθησή του34.
3.3. Οι Συνομήλικοι
Το ενδιαφέρον για τους συνομηλίκους εκδηλώνεται στα τέλη του δεύτερου έτους και με
την πάροδο του χρόνου γίνεται εντονότερο, με αντίστοιχη μείωση της προσκόλλησης
προς τους ενήλικες. Από το έκτο έτος της ηλικίας του παιδιού παρουσιάζεται η τάση του
να εμπλακεί σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και να συμμετέχει σε δραστηριότητες από
κοινού με άλλα παιδιά.
Η παραπάνω άποψη γίνεται κατανοητή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η κοινωνική
ζωή της ηλικίας των τριών ή τεσσάρων ετών είναι υποτυπώδης και διακρίνεται από την
εγωκεντρική τάση του παιδιού να προβάλλει το εγώ του πάνω στους άλλους, πράγμα που
το εμποδίζει να συνυπάρξει με άλλα άτομα σε μια ομάδα και να πειθαρχήσει σε κανόνες.
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορεί να συνυπάρχουν, ωστόσο δεν επικοινωνούν μεταξύ
τους. Μόνο όταν εισαχθεί στο σχολικό περιβάλλον αρχίζει να αναπτύσσει διαπροσωπικές
σχέσεις και να συμμετέχει ενεργά σε ομάδες συνομηλίκων.
Οι συνομήλικοι έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μέσω του παιχνιδιού, το οποίο
αποτελεί μια σημαντική εμπειρία για κάθε παιδί, αφού μέσα απ’ αυτό ισχύουν κανόνες
και αρχές που μπορούν να αποτελέσουν και σημεία σύγκρουσης35. Συνήθως τα παιχνίδια
με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά έχουν επιθετικό περιεχόμενο (π.χ. κλέφτες και
αστυνόμοι)36.
Η ομάδα των συνομηλίκων εκτός από ομάδα παιχνιδιού, αποτελεί και μια ομάδα
στην οποία το παιδί αναζητά πρότυπα συμπεριφοράς. Θεωρείται ότι το παιδί επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των συνομηλίκων. Ο Hall θεωρεί ότι η επιθετική
32 Βουιδάσκης, Β. (1987), Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα:
Γρηγόρη, σ. 118.
33 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Το σχολείο. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.6-7, σ.σ. 346-347.
34 Μαρκατάτου, Π. (1992), Η παιδική επιθετικότητα στο δημοτικό σχολείο. Σύγχρονο Σχολείο, τεύχ. 12, σ.
227.
35 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Η ομάδα των συνομηλίκων. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.8, σ.σ. 399-400.
36 Στορ, Α. (1979), Ανθρώπινη επιθετικότητα, (μτφρ.) Μ. Λώμη. Αθήνα: Γλάρος, σ. 74.
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συμπεριφορά ενός παιδιού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιθετικότητα ενός
άλλου παιδιού. Σύμφωνα με έρευνες οι συνομήλικοι μπορούν να χρησιμεύσουν ως
κοινωνικά μοντέλα, όπως για παράδειγμα οι μεγαλύτεροι στους μικρότερους.
Η σημερινή κοινωνία έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο που τα παιδιά
διαμορφώνουν τις αξίες και τα ιδανικά έξω από την οικογένεια. Οι ραγδαίες κοινωνικές
αλλαγές στην εποχή μας, έχουν συμβάλλει ώστε οι συνομήλικοι να υποκαθιστούν τους
γονείς σε θέματα τήρησης κανόνων και διαμόρφωσης της γενικότερης συμπεριφοράς.
Η αποξένωση γονέων και παιδιών ενισχύει το ρόλο των συνομηλίκων στη διαδικασία
κοινωνικοποίησης. Βέβαια, τόσο οι γονείς όσο και οι συνομήλικοι συνδέονται μεταξύ
τους και βοηθούν στην προσαρμογή του παιδιού στο περιβάλλον.
Η ύπαρξη κακών σχέσεων μεταξύ των ενήλικων μελών της οικογένειας και
συγκεκριμένα η άσκηση βίας και οι καυγάδες, οδηγούν στην δημιουργία κακών σχέσεων
μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την εκδήλωση
αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά και τη δημιουργία προβληματικών σχέσεων του
παιδιού με τους συνομηλίκους, τους συμμαθητές και τους δασκάλους του, στο χώρο του
σχολείου.
Επομένως, στην περίπτωση που η οικογένεια προκαλεί και αναπτύσσει
επιθετικές τάσεις, οι συνομήλικοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και την
τροποποίηση της επιθετικής συμπεριφοράς. Καθοριστικός λοιπόν είναι ο ρόλος της
ομάδας των συνομηλίκων για την ανάπτυξη της επιθετικής συμπεριφοράς, αφού οι
συνομήλικοι ενεργούν άλλοτε ως ενισχυτικοί παράγοντες, άλλοτε ως δημιουργοί, άλλοτε
σαν στόχοι εχθρότητας και άλλοτε σαν κοινωνικά μοντέλα.
Ο κύκλος των συνομηλίκων εκτός του ότι μπορεί να τροποποιήσει την επιθετική
συμπεριφορά είτε θετικά, είτε αρνητικά, μπορεί να προσφέρει και τις προϋποθέσεις για
την οικειοποίηση αυτής της επιθετικότητας από μη επιθετικά παιδιά, ειδικά αν αυτά είναι
θύματα, τα οποία δικαιολογημένα θα αντεπιτεθούν με επιθετικές ενέργειες.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ομάδες των συνομηλίκων διέπονται
από ένα «ομαδικό πνεύμα», εννοώντας ότι το παιδί που βρίσκεται σε μια ομάδα υποτάσσει
τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συνολική του συμπεριφορά στη δυναμική της37.
3.4. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Αναζητώντας το ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην ανάπτυξη
και διάδοση της παιδικής βίας και επιθετικότητας στην σύγχρονη κοινωνία, οφείλουμε
να σημειώσουμε πως μεταξύ των διαφόρων μέσων, όπως είναι το βιβλίο, ο ημερήσιος
και περιοδικός τύπος, τα διάφορα έντυπα, το θέατρο, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο,
περισσότερο μας απασχολούν η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και το διαδίκτυο. Αυτό
συμβαίνει εξαιτίας της μεγάλης τους διείσδυσης και επίδρασης που έχουν και ασκούν
στην καθημερινή ζωή των παιδιών.
Το φαινόμενο της βίας στην τηλεόραση φαίνεται να αποκτά υπερβολικές
διαστάσεις με την πάροδο του χρόνου και είναι γεγονός ότι παρουσιάζονται στην
τηλεόραση πιο συχνά και σε πιο έντονο βαθμό από ότι στην πραγματικότητα38.
37 Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την επιθετική συμπεριφορά
των παιδιών, Η ομάδα των συνομηλίκων. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ.8, σ.σ. 400-402.
38 Δουλκέρη, Ι. (1997), Η εικόνα του παιδιού στην ελληνική τηλεόραση και στον ελληνικό τύπο. Αθήνα:
- 273 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την εύρεση της σχέσης μεταξύ των
βίαιων τηλεοπτικών προγραμμάτων και της επιθετικής συμπεριφοράς δεν οδήγησαν σε
καθολικά συμπεράσματα γι’ αυτό και το θέμα συνεχίζει να είναι αμφιλεγόμενο. Πολλές
και διαφορετικές είναι οι απόψεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς σχετικά με το θέμα
της επίδρασης των Μ.Μ.Ε. στην εμφάνιση βίαιων και επιθετικών μορφών συμπεριφοράς
από τα παιδιά. Στην αρχή, υπήρχε η άποψη ότι η παρουσίαση βίαιων σκηνών από τα
Μ.Μ.Ε. συντελεί στην εκτόνωση των επιθετικών τάσεων των θεατών. Υποστήριζε,
δηλαδή, ότι η βία που προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. ασκεί ευεργετική επίδραση στους θεατές,
γιατί ενεργεί ως μια κάθαρση με την αριστοτελική έννοια του όρου και τους επιτρέπει να
βιώσουν την επιθετικότητά τους στο πεδίο του φανταστικού και να «καθαριστούν» από
τις επιθετικές τους παρορμήσεις. Η παραπάνω άποψη έχει εγκαταλειφθεί σήμερα ύστερα
από σοβαρές και εμπεριστατωμένες έρευνες39.
Τα συμπεράσματα των περισσότερων ερευνών τείνουν στην κοινή διαπίστωση
ότι η έκθεση των παιδιών σε σκηνές βίας που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. στην εποχή
μας μπορούν να ενισχύσουν τη βίαιη, αντικοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά των
παιδιών, κάτω όμως από ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις (π.χ. προσωπικότητα
των θεατών, οικονομικό-κοινωνικές συνθήκες, οικογενειακές σχέσεις κ.λπ.)40.
Όπως είναι λοιπόν λογικό και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω την επιρροή της
τηλεόρασης και του διαδικτύου την δέχονται περισσότερο τα παιδιά. Μέχρι το δεύτερο
έτος της ηλικίας του το παιδί δυσκολεύεται να κάνει διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό
και φανταστικό. Έτσι, η έκθεση του παιδιού σε βίαιες σκηνές μπορεί να οδηγήσει στη
δημιουργία τραυματικών εμπειριών στην ψυχή των παιδιών. Επιπλέον, είναι γνωστό
ότι τα παιδιά παθιάζονται με την τηλεόραση και το διαδίκτυο και είναι συνηθισμένο
φαινόμενο να μιμούνται τους εκάστοτε ήρωες, θέτοντας την ψυχική τους ισορροπία
σε κίνδυνο, όταν οι ήρωες έχουν βίαιη και επιθετική συμπεριφορά. Όσο περισσότερες
σκηνές βίας παρακολουθεί το παιδί, τόσο περισσότερο εξοικειώνεται με τη βία, η οποία
κατά κάποιο τρόπο γίνεται πρότυπο για τη δική του συμπεριφορά. Νομίζει ότι αυτός ο
τρόπος συμπεριφοράς είναι αποδεκτός από την κοινωνία. Κατά κάποιο τρόπο το παιδί
αναπτύσσει αντικοινωνική συμπεριφορά και μπορεί να οδηγηθεί σε αποκλίνουσα παραβατική συμπεριφορά. Σε ένα βίαιο πρόγραμμα δεν έχει τόσο πολύ σημασία η σκηνή
της βίας αποκλειστικά, όσο ο χρόνος μετάδοσης, η χρήση κατάλληλης μουσικής, η
διάρκεια, η χροιά της φωνής των ηθοποιών, η σχέση τους με το θέμα της ιστορίας και το
πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να επηρεαστούν και να τρομάξουν τα παιδιά41.
3.5. Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός
Ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκεκριμένων ατόμων, εξαιτίας της κοινωνικής τους
τάξης, της φυλετικής ή μειονοτικής τους ταυτότητας και της εθνικής τους προέλευσης,
Gutenberg, σ. 89.
39 Παπαδάτος, Π. (1980), Η επιθετικότητα, η βία και η καταστροφικότητα στην κοινωνική διαβίωση. Αθήνα
– Κομοτηνή: Α. Ν. Σακκουλά, σ.σ. 122-123.
40 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 33.
41 Δουλκέρη, Ι. (1997), Η εικόνα του παιδιού στην ελληνική τηλεόραση και στον ελληνικό τύπο. Αθήνα:
Gutenberg, σ.σ. 91-93.
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πυροδοτεί εστίες βίαιων επεισοδίων στο χώρο του σχολείου. Είναι γνωστό ότι η σύνθεση
του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα αλλάζει συνεχώς εδώ και αρκετά χρόνια, αφού η
συνεχής προσέλευση μεταναστών έχει προκαλέσει τη σημαντική συμμετοχή αλλοδαπών
μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόκειται συνήθως για μαθητές που
παραμένουν απομονωμένοι στο κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον.
Η είσοδος αυτών των μαθητών στη σχολική αίθουσα έχει ως αποτέλεσμα,
την πρόκληση ισχυρών εντάσεων και συγκρούσεων, οι οποίες απορρέουν από την
προκατάληψη και τις ξενοφοβικές τάσεις της πλειοψηφίας των μαθητών.
Το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον καλλιεργεί στους
μαθητές την προκατάληψη και την ξενοφοβία. Έτσι, δυσχεραίνεται η ομαλή ένταξη
των αλλοδαπών μαθητών στη σχολική κοινότητα και δημιουργούνται επιθετικές τάσεις
μεταξύ αλλοδαπών και γηγενών μαθητών. Η σχολική βία και επιθετικότητα μπορεί να
θεωρηθεί τόσο ως αιτία όσο ως σύμπτωμα του κοινωνικού αποκλεισμού42.
3.6. Άλλοι Παράγοντες
Η επιθετική συμπεριφορά δεν είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό ούτε του είδους,
ούτε της προσωπικότητας. Ωστόσο, μπορούν να μεταβιβασθούν γενετικώς κάποιοι
παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάζουν την επιθετική συμπεριφορά. Ένας
τέτοιος παράγοντας είναι το σωματικό μέγεθος43. Οι μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι στο
σώμα έχουν τις υψηλότερες αρχικές πιθανότητες να γίνουν επιθετικοί πάνω από το μέσο
όρο. Ενδοκρινικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά είναι οι μεταβολές του
επιπέδου του σακχάρου του αίματος, η εισαγωγή ορισμένων ναρκωτικών και φαρμάκων
στον οργανισμό, το επίπεδο διαφόρων ορμονών44. Η κατανάλωση οινοπνεύματος,
η ύπαρξη επιληψίας ή αυτισμού και άλλων σωματικών ασθενειών ή ψυχοσωματικών
νοσημάτων συνδέονται με την επιθετικότητα και βία των ατόμων45.
Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του
δημοτικού σχολείου αρχίζουν να μπαίνουν στην περίοδο της εφηβείας, η οποία
χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές στο βιοσωματικό, νοητικό, συναισθηματικό,
ψυχολογικό και κοινωνικό τομέα της προσωπικότητας των παιδιών46.
4. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η επιθετικότητα όλα αυτά τα χρόνια επιχειρείται να αποσαφηνιστεί και να ερμηνευτεί
μέσα από τις θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Πολλοί ερευνητές, όπως ο Bandura
εστιάζουν στο γιατί τα παιδιά συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και κυρίως πώς
επηρεάζονται μέσω της μίμησης και της παρατήρησης47.
42 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.
90.
43 Ζαχάρης, Δ. (1994), Επιθετικότητα και Αγωγή. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 53.
44 Ζαχάρης, Δ. (1994), Επιθετικότητα και Αγωγή. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ.σ. 55-58.
45 Ζαχάρης, Δ. (1994), Επιθετικότητα και Αγωγή. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ.σ. 58-61.
46 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 24.
47 Allan, J., Aggression. Στο: https://www.taylorfrancis.com/books/9781351350136 (προσπελάστηκε στις
10/11/2018)
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Ο Bandura υποστηρίζει ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε επιθετικά πρότυπα
συμπεριφοράς μιμούνται την αρνητική συμπεριφορά, καθώς και ότι μιμούνται τη
συμπεριφορά του προτύπου του ίδιου φύλου, ενώ υποστηρίζεται ότι τα αγόρια
εκδηλώνουν κυρίως σωματική επιθετικότητα48. Τα παιδιά μιμούνται την επιθετική
συμπεριφορά ατόμων που εντυπωσιάζουν για την επιτυχία τους και που αμείβονται για
την επιθετικότητά τους, την αυθαιρεσία τους49.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως κυρίως κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών και τα οδηγούν στην παραβατική – αποκλίνουσα
συμπεριφορά.
Ωστόσο, νέες μελέτες εστιάζουν και στα γενετικά χαρακτηριστικά τα οποία
πιθανόν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών και εξετάζουν το αν η βίαιη
συμπεριφορά των γονέων τους στην πρώιμη παιδική ηλικία συσχετίζεται με την εκδήλωση
επιθετικότητας στα παιδιά50.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε μελλοντικές έρευνες να ασχοληθούν
τόσο με τους κοινωνικούς όσο και με τους γενετικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
την επιθετική, βίαιη συμπεριφορά των παιδιών.
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Προτάσεις Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Επιθετικότητας
Νικολάτος Ιωάννης - Καλτσή Ειρήνη

Περίληψη
Η βία και η επιθετικότητα είναι κοινωνικά φαινόμενα που έχουν κάνει την εμφάνισή
τους τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρατηρούνται
συχνά και στο σχολικό περιβάλλον με ανυπολόγιστες συνέπειες. Στην παρούσα εργασία,
αρχικά, επιχειρείται μια αποσαφήνιση των όρων προς αποφυγήν συγχύσεων και στη
συνέχεια αναλύονται οι μορφές σχολικής βίας και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης σε
διάφορα επίπεδα. Στόχος είναι να γίνει κατανοητό προς όλους ότι για να αντιμετωπιστεί
και να εξαλειφθεί η επιθετικότητα στο σχολείο, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση
που θα περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, την πολιτεία, κ.λπ.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι αν όλοι οι κοινωνικοί φορείς συνεργαστούν και ενημερωθούν
καταλλήλως γι’ αυτό το ζήτημα, θα πετύχουμε τη σταδιακή μείωση εμφάνισης των
παραπάνω κοινωνικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την υλοποίηση
ερευνών, οι οποίες θα αναδεικνύουν τα αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της βίας,
της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της αποκλίνουσας παραβατικής συμπεριφοράς
των παιδιών και των εφήβων.
Λέξεις-κλειδιά: προτάσεις αντιμετώπισης, βία, επιθετικότητα, εκφοβισμός, κακοποίηση,
βανδαλισμός, εκπαιδευτικός, σχολείο, μαθητές, οικογένεια, κοινότητα, πολιτεία.
Proposals to Address School Violence and Aggression
Abstract
Violence and aggression are social phenomena that have emerged in recent years in Greece
and abroad. They are often seen in the school environment with incalculable consequences.
In the present paper, initially, a clarification of the terms to avoid confusion is attempted
and then the forms of school violence are analyzed and ways of dealing at different levels
are proposed. The aim is to understand that in order to tackle and eliminate aggression in
school, a holistic approach involving family, school, community, state, etc. is needed. We
conclude, therefore, that if all social actors co-operate and are properly informed about
this issue, we will achieve a gradual reduction of the above-mentioned social phenomena.
That is why we propose that research be carried out to highlight effective measures to
tackle violence, aggression, intimidation and the diverging delinquency of children and
adolescents.
Keywords: counseling suggestions, violence, aggression, bullying, abuse, vandalism,
teacher, school, students, family, community, state.
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1. Εισαγωγή
Το φαινόμενο της βίας και επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον παρουσιάζει έξαρση
τα τελευταία χρόνια. Νέες μορφές βίας και επιθετικότητας, όπως είναι η ψυχική ή η
λεκτική βία κάνουν την εμφάνισή τους. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κοινωνικό
πρόβλημα, θα πρέπει όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, πολιτεία
κ.λπ.) να συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.
Η εμφάνιση βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό
περιβάλλον. Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα που ακολουθεί:
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική:
Μαθαίνει να κατακρίνει
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα:
Μαθαίνει να καυγαδίζει
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία:
Μαθαίνει να είναι ντροπαλό
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή:
Μαθαίνει να είναι ένοχο
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση:
Μαθαίνει να είναι υπομονετικό
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο:
Μαθαίνει να εκτιμά
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη:
Μαθαίνει να είναι δίκαιο
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια:
Μαθαίνει να πιστεύει
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία:
Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και φιλία:
Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο
R.RUSSELL1
Και αν τιμωρούμε τα παιδιά, αυτά μαθαίνουν να τιμωρούν.
2. Αποσαφήνιση Όρων
2.1. Επιθετικότητα
Η προσπάθεια για μια εννοιολογική προσέγγιση της επιθετικότητας προσκρούει σε
πολλές δυσκολίες. Όλοι γνωρίζουμε τη λέξη επιθετικότητα αλλά είναι δύσκολο να την
ορίσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις μορφές
1 Βερνάδος, Μ., Η επιθετικότητα του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια. Στο: http://www.specialeducation.
gr (προσπελάστηκε στις 11/11/2018)
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της επιθετικής συμπεριφοράς που όλοι καταδικάζουμε και σ’ εκείνες που δείχνουμε κατά
περίσταση κοινωνική ανοχή. Πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο περιστατικό μπορεί από
άλλους να θεωρηθεί ως επιθετικότητα και από άλλους όχι.
Σύμφωνα με τον Bandura ο χαρακτηρισμός μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς
ως επιθετικής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι:
α) τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματά
της στο δέκτη, β) ο βαθμός έντασης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, γ) η έκφραση
του πόνου ή η σωματική βλάβη ή η διαφυγή του δέκτη της επιθετικής συμπεριφοράς, δ)
οι προθέσεις του ατόμου που επιτίθεται, ε) τα χαρακτηριστικά του παρατηρητή και του
ατόμου που επιτίθεται. Τα ατυχήματα ή άλλες ενέργειες που πραγματώνονται χωρίς να
υπάρχει πρόθεση από το άτομο να προκαλέσει ζημιά ή πόνο δε συγκαταλέγονται στις
επιθετικές ενέργειες2.
2.2. Βία
Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου βία και η αποδοχή ενός ενιαίου ορισμού είναι
εξίσου δύσκολη όσο εκείνη της επιθετικότητας.
Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την έννοια της λέξης βία. Σύμφωνα με την
ετυμολογική της σημασία, η βία παραπέμπει στην έννοια της κατάχρησης της εξουσίας,
δηλαδή σε μια έννοια εξαναγκασμού3. Βία σημαίνει «δύναμη που χρησιμοποιείται για
καταναγκασμό ή καταπίεση»4.
Μια προσεκτική ματιά στους παραπάνω ορισμούς της επιθετικότητας και της
βίας οδηγεί στη διαμόρφωση της άποψης, ότι οι περισσότεροι από αυτούς μοιάζουν τόσο
πολύ μεταξύ τους στην εννοιολογική τους διατύπωση, ώστε να οδηγείται κανείς στο
συμπέρασμα, ότι μεταξύ της επιθετικότητας και της βίας δεν υπάρχει σημασιολογικά
μεγάλη διαφορά. Μάλιστα ο Toch ορίζει τη βία «σαν φυσική επιθετικότητα»5. Πιστεύοντας
και εμείς το ίδιο θα χρησιμοποιούμε τις έννοιες βία και επιθετικότητα ως συνώνυμες.
2.3. Εκφοβισμός
Μια άλλη σχετική έννοια με το υπό εξέταση θέμα είναι και ο εκφοβισμός ή η θυματοποίηση.
Ο Olweus (1996) ορίζει ως εκφοβισμό (bullying) ή θυματοποίηση (victimization) την
κατάσταση στην οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένως και για κάποιο χρονικό
διάστημα σε αρνητικές πράξεις, από άλλον ή από άλλους μαθητές6.
2.4. Κακοποίηση
Με τον όρο κακοποίηση εννοούμε το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο ένας ή περισσότεροι
2 Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, (1990), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 2018.
3 Μπεζέ, Λ. (1998), Βία στο σχολείο…, βία του σχολείου… . Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 19.
4 Καβάζης, Γ. & Παπαλαζάρου, Μ. (1995), Κακοποίηση παιδιών – Παιδική εγκληματικότητα. Σύγχρονη
Εκπαίδευση, τεύχ.85, σ. 62.
5 Βουιδάσκης, Β. (1992), Η τηλεοπτική βία και επιθετικότητα και οι επιδράσεις τους στα παιδιά και στους νέους.
Αθήνα: Γρηγόρη, σ. 22.
6 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2000), Προκλήσεις στη σχολική κοινότητα (Έρευνα και παρέμβαση).
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 116.
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ενήλικες που έχουν την ευθύνη φροντίδας ενός παιδιού προκαλούν ή επιτρέπουν να
προκληθούν στο παιδί σωματικές κακώσεις ή συνθήκες στέρησης σε τέτοιο βαθμό, ώστε
να επιφέρουν σοβαρές διαταραχές κοινωνικής, σωματικής, συναισθηματικής ή νοητικής
μορφής7.
2.5. Βανδαλισμός
Ο βανδαλισμός είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία επιθετικότητας και ο ορισμός του
απασχόλησε πολλούς μελετητές. Ο Feshbach ορίζει τον βανδαλισμό ως εμπρόθετη
επιθετική συμπεριφορά με σκοπό να καταστραφούν αντικείμενα του περιβάλλοντος8.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα βανδαλισμού από μαθητές είναι η καταστροφή επίπλων του
σχολείου (καρέκλες, θρανία), το σκίσιμο ή το κάψιμο βιβλίων, η αναγραφή συνθημάτων
ή υβριστικών φράσεων με σπρέι ή μπογιές στους τοίχους9.
3. Το Παιδί και η Επιθετικότητα
Το παιδί είναι ένα «ζωντανό ασυνείδητο». Επιθυμεί να επιβάλλει τη ζωή του γι’ αυτό
και αφήνει ελεύθερα τα ένστικτά του. Αυτό που θέλει είναι να ασφαλίσει τη ζωή του
με τη μεγαλύτερη δυνατή ευεξία, ευχαρίστηση και ασφάλεια. Για το παιδί η εκδήλωση
ενός ενστίκτου ισοδυναμεί με την άμεση ικανοποίησή του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη
του ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες, αφού αυτοί είναι άγνωστοι σ’ αυτό10. Αυτή η
συμπεριφορά αποτελεί την ομαλή επιθετικότητα, που ωθεί τα παιδιά να μεγαλώσουν,
να μάθουν και να κυριαρχήσουν στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Το νεογέννητο βρέφος
ψάχνει για τροφή, το βρέφος μόλις μαθαίνει να περπατά αγγίζει ότι του κινεί την
περιέργεια, το κοριτσάκι μαθαίνει πατίνι και το αγόρι παίζει ποδόσφαιρο. Όλες αυτές οι
περιπτώσεις παρουσιάζουν υγιή επιθετικότητα, ακόμα και το παιδί που θα πετάξει μακριά
το πιάτο με το φαγητό του, συμπεριφέρεται με ένα φυσιολογικά επιθετικό τρόπο11.
3.1. Πότε Χαρακτηρίζουμε ένα Παιδί Επιθετικό
Για να χαρακτηρίσουμε ένα παιδί επιθετικό, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τα εξής
στοιχεία:
• Τη διάρκεια της επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού, δηλαδή αν είναι μια συμπεριφορά
που κρατά καιρό ή αν είναι τελείως παροδικό φαινόμενο.
• Το βαθμό εχθρότητας, μίσους και εκδίκησης προς τους άλλους, που μπορεί να έχουν
μέσα τους οι επιθετικές ενέργειες του παιδιού. Αν οι επιθετικές ενέργειες του παιδιού
συνοδεύονται από τέτοια συναισθήματα, τα οποία εκδηλώνονται φανερά, τότε
7 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 31.
8 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 20.
9 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 92.
10 Daco, P. (1970), Ψυχανάλυση και ψυχική ισορροπία, (μτφρ.) Κ. Εμμανουήλ. Αθήνα: Δίπτυχο, σ. 151.
11 Αtkin, E. (1979), Παιδική επιθετικότητα, (μτφρ.) Μ. Πασιαρδή. Αθήνα: Ταμασός, σ. 10.
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μπορούμε να πούμε ότι το παιδί είναι «επιθετικό».
• Τη δύναμη που έχει το παιδί να ελέγξει τον εαυτό του και να σταματήσει να προκαλεί
πόνο στους άλλους, νιώθοντας πως κινδυνεύει η ασφάλειά τους.
• Την ηλικία και το φύλο του παιδιού: Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επιθετικότητα
του παιδιού κορυφώνεται, ως προς τη συχνότητα, στα δύο πρώτα χρόνια και από τα
τρία ή τέσσερα χρόνια μειώνεται βαθμιαία, καθώς το παιδί κοινωνικοποιείται και
συνειδητοποιεί πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, για να γίνει αποδεκτό από το κοινωνικό
σύνολο. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας ή η έφηβοι δεν
εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά. Όσον αφορά τον παράγοντα «φύλο», οι ειδικοί
υποστηρίζουν ότι στα αγόρια η επιθετική συμπεριφορά είναι συχνότερη απ’ ότι στα
κορίτσια.
Επομένως η προβληματική επιθετική συμπεριφορά ενός παιδιού είναι αυτή που
διαρκεί πολύ καιρό (μήνες, χρόνια), περιέχει τα στοιχεία της παράλογης εχθρότητας, του
μίσους και της εκδίκησης ή της σκληρότητας απέναντι στους άλλους (ανθρώπους ή ζώα)
και δεν ελέγχεται εύκολα από το παιδί12.
4. Βία και Επιθετικότητα στο Σχολείο
Παρατηρούνται τέσσερα είδη βίας και επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον:
1. Βία μεταξύ των μαθητών.
2. Βία από τους δασκάλους προς τους μαθητές.
3. Βία από τους μαθητές προς τους δασκάλους.
4. Βία μεταξύ των δασκάλων ή διευθυντών της σχολικής κοινότητας13.
Στα πλαίσια της βίας μεταξύ των μαθητών εντάσσονται οι δυναμικές αναμετρήσεις
με λεκτική ή σωματική επιθετικότητα που παρατηρούνται στα διαλείμματα, αλλά και
μέσα στην τάξη. Οι μαθητές βιώνουν καταστάσεις ανταγωνισμού για την καλύτερη θέση
στην ιεραρχία της τάξης και στη συνείδηση του εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα οι σχέσεις
των μαθητών να μην είναι πάντα φιλικές και αρμονικές. Μάλιστα, συχνά, η επίδοση και
μόνο του μαθητή παίζει καταλυτικό ρόλο για την αποδοχή ή την απόρριψή του από τους
συμμαθητές του στις διαπροσωπικές τους σχέσεις14.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι εύκολη υπόθεση,
καθώς ο δάσκαλος καλείται να επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις του για να αποσπάσει
την υψηλότερη δυνατή επίδοση των μαθητών. Χαμηλή επίδοση του μαθητή, ακόμα και
παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του, μπορεί να παρεξηγηθεί από το δάσκαλο. Ειδικότερα
ο εκπαιδευτικός μπορεί να θεωρήσει ότι οφείλεται όχι στην αδυναμία του αλλά στην
ελεύθερη επιλογή του μαθητή και στην περιφρόνησή του να δεχθεί το «μορφωσιογόνο»
αγαθό με το οποίο εκείνος τον τροφοδοτεί. Δυστυχώς, η πικρία του εκπαιδευτικού μπορεί
να εκδηλωθεί με ξεσπάσματα θυμού, με λεκτική ή σωματική επιθετικότητα εναντίον του
μαθητή. Ταυτόχρονα, η επιθετική συμπεριφορά των μαθητών εναντίον του εκπαιδευτικού,
12 Βερνάδος, Μ., Η επιθετικότητα του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια. Στο: http://www.specialeducation.
gr (προσπελάστηκε στις 11/11/2018)
13 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο ( Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.
13.
14 Νέστορος, Ι. (1992), Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, σ. 64.
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η απείθεια που μπορεί να εκληφθεί ως επιθετικότητα, οι συνεχείς ερωτήσεις και αντιρρήσεις
στις απαντήσεις του δασκάλου και με άλλα λόγια, η αμφισβήτηση του ρόλου του,
γίνεται αντιληπτή ως προσωπική προσβολή, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να απαντά
με επιθετικότητα. Τέλος, οι δάσκαλοι που έχουν βιώσει ένα αυταρχικό στυλ αγωγής
παρουσιάζουν περισσότερη επιθετικότητα συγκριτικά με άλλους συναδέλφους τους15.
Η αδυναμία ή και η άρνηση του μαθητή να πειθαρχήσει στις σχολικές εντολές
και να αποδεχθεί τη σχολική κουλτούρα (την οποία βρίσκει ξένη προς τα ενδιαφέροντά
του), εξαιτίας της κοινωνικής προέλευσης ή του πνευματικού του επιπέδου, πυροδοτεί τον
εκρηκτικό μηχανισμό για να εκδηλωθεί επιθετικά εναντίον του δασκάλου του. Συγχρόνως,
η αξιολόγηση των μαθητών από το δάσκαλο και η κατηγοριοποίησή τους σε «καλούς»
και «κακούς» με μοναδικό κριτήριο τη σχολική τους επίδοση και το βαθμό ανταπόκρισής
τους στο σχολικό πρόγραμμα, προκαλεί την επιθετική αντίδραση των μαθητών προς το
δάσκαλο. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των μαθητών ακολουθείται συχνά και από την
απονομή στερεοτύπων στους μαθητές, όπως «βλάκας», «τεμπέλης» κ.λπ. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, οι μαθητές συσπειρώνονται σε ομάδες και κινητοποιώντας τους
μηχανισμούς άμυνας επιδίδονται σε πράξεις απόκλισης και επιθετικότητας εναντίον του
δασκάλου16.
Επιθετική συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και μεταξύ των πρωταγωνιστών
της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας στο σχολείο, δηλαδή μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Οι σπουδαιότερες αιτίες της επιθετικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι οι
διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά την κοινωνική τους προέλευση, το φύλο, την ηλικία,
τις ιδεολογικές και κοσμοθεωριακές τους αντιλήψεις, τις πολιτικές τους απόψεις. Σε αυτή
την κατηγορία εντάσσεται και η επιθετικότητα μεταξύ των δασκάλων και των διευθυντών
ή γενικότερα της διοίκησης του σχολείου17.
4.1. Μορφές Σχολικής Βίας και Επιθετικότητας
Σε κάθε χώρο του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος ασκείται βία. Στο σχολείο
εμφανίζονται διάφορες μορφές βίας μεταξύ των μαθητών, οι πιο συνήθεις είναι:
1. Η βία που ασκείται έναντι αντικειμένων (βία κατά της περιουσίας, βανδαλισμοί): Οι
βανδαλισμοί περιλαμβάνουν περιπτώσεις, όπως είναι το γράψιμο (μουντζούρωμα
των τοίχων), η καταστροφή αντικειμένων (καθρέπτες, νιπτήρες, καρέκλες, θρανία)
ή η καταστροφή οπτικοακουστικών μέσων (τηλεόραση, κασετόφωνο, ηλεκτρονικός
υπολογιστής).
2. Η σωματική βία: Τέτοιου είδους βία ασκείται σε ένα άτομο, όταν π.χ. το κλειδώνουν
στην τουαλέτα ή του τραβούν τα μαλλιά ή του φορούν στο κεφάλι μια πλαστική
σακούλα ή του λερώνουν το μπουφάν του ή το χτυπούν, το τραυματίζουν με μαχαίρι
ή το βασανίζουν ή ακόμα το σκοτώνουν18.
15 Νέστορος, Ι. (1992), Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, σ.σ. 61-62.
16 Νέστορος, Ι. (1992), Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, σ.σ. 62-63.
17 Νέστορος, Ι. (1992), Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, σ.σ. 63-64.
18 Νικολάου, Σ. Μ., Η βία, η επιθετική συμπεριφορά και η τηλεοπτική επίδραση. Στο: http://www.uoa.gr/ptde/
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3. Η ψυχική βία: Η ψυχική βία μπορεί να ασκηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους,
για παράδειγμα κοροϊδεύοντας ή πειράζοντας τους άλλους για την εξωτερική τους
εμφάνιση ή την εθνικότητα19.
4. Η βία που δεν εκφράζεται: Αναφερόμαστε σε περιπτώσεις, όπου κάποιος παρακούει
κάτι, παραβλέπει, σιωπά, κοιτάζει με απειλητικό βλέμμα ή παίρνει μια απειλητική
στάση του σώματος.
5. Η βία που ασκείται μέσω της γλώσσας (λεκτική βία): Η γλώσσα είναι το αποκλειστικό
ανθρώπινο χαρακτηριστικό, που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε, να σκεφτόμαστε
δημιουργικά και να αλλάζουμε κοινωνικά. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και
για την άσκηση δύναμης. Η γλώσσα είναι ένα μέσο δύναμης και μπορεί να γίνει
μέσο βίας. Όταν δεν αρκούν τα λόγια για την ταπείνωση ενός ανθρώπου, τότε
χρησιμοποιείται ως δεύτερο βήμα η σωματική βία. Η πιο συχνή μορφή άσκησης βίας
τόσο στο περιβάλλον των παιδιών, όσο και σε αυτό των ενηλίκων είναι η λεκτική βία.
Διάφορες μορφές αυτής είναι: όταν κάποιος ειρωνεύεται, χλευάζει, ενοχλεί, βρίζει,
απειλεί, εξαναγκάζει, ταπεινώνει, πιέζει αλλά και διαρρέει διάφορες φήμες, κ.ά.20.
5. Προτάσεις Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Επιθετικότητας
Όσο δύσκολο είναι να ανιχνεύσουμε τα αίτια της παιδικής επιθετικότητας, άλλο τόσο
δύσκολο είναι να κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς, για να αντιμετωπίσουμε τις
παιδικές εκρήξεις21. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως η καλύτερη θεραπεία των
φαινομένων της επιθετικότητας και της βίας στο χώρο του σχολείου είναι η πρόληψη, η
οποία πρέπει να λάβει υπόψη της την τροποποίηση ή την εξάλειψη των παραγόντων που
γεννούν τη συγκεκριμένη αυτή συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό, παρατίθενται κάποιες
προτάσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της σχολικής βίας και
απευθύνονται στους μαθητές, στην οικογένεια, στο σχολείο, στον εκπαιδευτικό, στην
κοινότητα και στην Πολιτεία. Βέβαια, θεωρούμε αυτονόητο ότι σε καμία περίπτωση
πρόληψη δε σημαίνει αγνόηση της βίας22.
5.1. Παρέμβαση σε Επίπεδο Μαθητών
Οι μαθητές προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα καλούνται:
α. να «εκπαιδευτούν» με νέες κοινωνικές δεξιότητες (όπως για παράδειγμα ο αυτοέλεγχος,
η ενσυναίσθηση,
η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η συναισθηματική και
κοινωνική πληρότητα)23,
β. να αποκτήσουν ικανότητες κριτικής σκέψης, προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο
αναισθητοποίησής τους απέναντι στη βία που προβάλλεται από το διαδίκτυο, την
journal (προσπελάστηκε στις 11/11/2018)
19 Λαθύρης, Δ. (2005), Η επιθετικότητα. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ. 6-7, σ. 351.
20 Νικολάου, Σ. Μ., Η βία, η επιθετική συμπεριφορά και η τηλεοπτική επίδραση. Στο: http://www.uoa.gr/ptde/
journal (προσπελάστηκε στις 11/11/2018)
21 Βερνάδος, Μ., Η επιθετικότητα του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια. Στο: http://www.specialeducation.
gr (προσπελάστηκε στις 11/11/2018)
22 Μπεζέ, Λ. (1998), Βία στο σχολείο…, βία του σχολείου… . Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 102.
23 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.
155.
- 285 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τα άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας24,
γ. να συμπεριφέρονται ως μεγάλος αδερφός, ως δάσκαλος ή μέντορας σε παιδιά
μικρότερης ηλικίας και όχι να επιβραβεύουν βίαιες ή «κακές» συμπεριφορές,
δ. να ενθαρρύνουν τους γονείς τους να επισκέπτονται το σχολείο και να εμπλέκονται σε
σχολικές δραστηριότητες,
ε. να συνεργάζονται με τους δασκάλους, τους διευθυντές και τους συμμαθητές τους για
να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κοινοτικής βοήθειας,
στ. να επιλύουν τις συγκρούσεις με ειρηνικό τρόπο,
ζ. να ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου καθώς και τις συνέπειες της παραβίασης
αυτών των κανόνων,
η. να καταγγέλλουν την κατοχή όπλου, ναρκωτικών, ή αντικοινωνικές συμπεριφορές
(θυματοποίηση, βανδαλισμός) στις αρχές του σχολείου και τους γονείς25,
θ. να καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης με τους συμμαθητές τους26,
ι. να συμμετέχουν σε προγράμματα εκμάθησης διαφόρων τεχνικών αποφόρτισης του
θυμού τους,
κ. να ικανοποιούν τις ηγετικές τους ανάγκες στο πλαίσιο της νομιμότητας,
λ. να συζητούν θέματα που απασχολούν την μαθητική κοινότητα,
μ. να υποστηρίζουν την πραγματοποίηση «ανοικτών συνελεύσεων», όπου θα υπάρχει
συμμετοχή όλων, ακόμα και των μαθητών με αντικοινωνική συμπεριφορά27.
Ο Peter Coleman και ο Morton Deutsche καθηγητές του Διεθνούς Κέντρου
για τη Συνεργασία και την Επίλυση Συγκρούσεων του Πανεπιστημίου Columbia της
Νέας Υόρκης προτείνουν ένα μαθητικό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων το λεγόμενο
«σύστημα διαμεσολάβησης συμμαθητών». Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, σε κάθε
σχολείο συστήνεται ένα σώμα εκπαιδευμένων μαθητών, που έχει την επιμέλεια και την
ευθύνη, να παρεμβαίνει σε συγκρούσεις συμμαθητών του και να προτείνει λύσεις. Αυτό
βέβαια γίνεται μετά από συζήτηση και προσπάθεια εξεύρεσης των αιτιών. Ερευνητικά
αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η ύπαρξη του συγκεκριμένου θεσμού στα σχολεία έχει
φέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στους διαμεσολαβητές (μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση,
αυτοεκτίμηση, θετική στάση απέναντι στο σχολείο) όσο και στο σχολείο (μείωση των
προβλημάτων συμπεριφοράς)28.
5.2. Παρέμβαση σε Επίπεδο Οικογένειας
Η οικογένεια είναι ένας από τους καθοριστικούς κοινωνικούς παράγοντες της παιδικής
επιθετικότητας. Γι’ αυτό και οι γονείς στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτό το
φαινόμενο πρέπει:
24 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ.σ. 190-191.
25 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.
160.
26 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2000), Προκλήσεις στη σχολική κοινότητα (Έρευνα και παρέμβαση).
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 346.
27 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ.σ. 191-192.
28 Βάρβογλη, Λ., Ο πόλεμος αρχίζει από τα θρανία. Στο: https://www.tovima.gr/2008/11/24/science/opolemos-arxizei-apo-ta-thrania/ (προσπελάστηκε στις 12/11/2018)
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να γνωρίζουν ότι η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών δεν μεταβάλλεται προς
το καλύτερο από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά χρειάζεται υπομονή, επιμονή και
αγάπη,
να δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να ηρεμήσει μετά από ένα ξέσπασμα θυμού, και
αφού ηρεμήσει να του εξηγούν γιατί η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη. Αν δεν
τηρηθεί αυτή η τακτική, τους διαιωνίζουν την ακολουθία απογοήτευση – πικρία –
θυμός – επιθετικότητα – αντεπίθεση,
να τα εκπαιδεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να λειτουργούν στην κοινωνία
με ικανοποιητικό τρόπο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικού
αυτοσυναισθήματος στα παιδιά,
να γνωρίζουν ότι η ανεπιθύμητη συμπεριφορά μπορεί να προληφθεί με το χιούμορ,
το χάδι και άλλους τρόπους φροντίδας του παιδιού, χωρίς ωστόσο να είναι ακραίοι
(υπερβολική ενασχόληση με το παιδί). Η υπερβολική ενασχόληση οδηγεί σε παιδιά
που χαρακτηρίζονται ως «κακομαθημένα» και εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά
για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους,
να ανταμείβουν τη μη επιθετική συμπεριφορά και να τιμωρούν τις επιθετικές
ενέργειες,
να ενθαρρύνουν το παιδί τους να κάνει παρέα με φιλήσυχα παιδιά. Αυτό μπορεί να
αποδειχθεί αποτελεσματικό, ιδιαίτερα όταν το παιδί ανταμείβεται γι’ αυτή του τη
συμπεριφορά,
να ελέγχουν τα μηνύματα που δέχονται τα παιδιά από τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας,
να ελέγξουν την συμπεριφορά τους, γιατί ενδέχεται να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα
επιθετικής συμπεριφοράς29,
να αγνοούν την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών σε μερικές περιπτώσεις. Γιατί,
αν αρχίσουν να συμβουλεύουν, ιδίως τα μικρά παιδιά, με τα «πρέπει» και τα «μη»,
ή να τα τιμωρούν, μπορεί να συνεχίσουν να φέρονται πιο επιθετικά. Μορφές ήπιας
επιθετικότητας, π.χ. βρισιές, βλαστήμιες (που αρέσουν αρκετά στα μικρά παιδιά) ή
μικροσυγκρούσεις, μπορεί να μειωθούν, αν τις αγνοήσουν. Τα παιδιά βλέπουν ότι δεν
καταφέρνουν τους στόχους τους με αυτές τις συμπεριφορές και τις εγκαταλείπουν30,
να συζητούν με τα παιδιά τους για τους κανόνες του σχολείου και τις πολιτικές
της πειθαρχίας που εφαρμόζονται, να ενδυναμώνουν την πεποίθηση ότι οι κανόνες
του σχολείου προφυλάσσουν το δικαίωμα όλων των μαθητών να ζουν σε ασφαλές
περιβάλλον χωρίς ουσίες και αλκοόλ,
να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συζητούν για το σχολείο, τις δραστηριότητες, τα
προβλήματα και τα ενδιαφέροντα, ακόμα και τη διαδρομή τους από και προς το
σχολείο,
να δημιουργήσουν ένα δίκτυο με άλλους γονείς και να συζητούν για την ασφάλεια
στο σχολείο,
να συνεργαστούν με το σχολείο για να φτιάξουν ένα σχέδιο του ασφαλούς σχολείου,

29 Κοντού, Μ. (2002), Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας.
Το σχολείο και το σπίτι, τόμ. 8, σ.σ. 427-428.
30 Βερνάδος, Μ., Η επιθετικότητα του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια. Στο: http://www.specialeducation.
gr (προσπελάστηκε στις 11/11/2018)
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που θα είναι ταυτόχρονα και δήλωση των ίδιων των μαθητών, των γονέων, των
δασκάλων και της κοινωνίας, με έμφαση σε προγράμματα πρόληψης της βίας, των
ναρκωτικών και του αλκοόλ,
• να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες και
άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα31.
Βέβαια, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η οικογένεια δεν λειτουργεί ανεξάρτητα
και αυτόνομα από τον κοινωνικό περίγυρο. Η οικογένεια είναι μια κοινωνική ομάδα που
αντικατοπτρίζει τις αξίες και τα ήθη του κοινωνικού συνόλου, το οποίο καθορίζει πότε η
επιθετική συμπεριφορά είναι επιτρεπτή, προς ποιον μπορεί να κατευθύνεται, από ποιον
και με πόση ένταση32.
5.3. Παρέμβαση σε Επίπεδο Σχολείου
Το σχολείο οφείλει να υιοθετήσει μια ευρεία πολιτική κατά της βίας και του εκφοβισμού,
διαμορφωμένη με τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών και η οποία θα μπορεί να
χαρακτηρίζεται ως μία μη στιγματιστική πολιτική για τα θύματα και τους θύτες της
σχολικής βίας33.
Τα σχολεία λοιπόν θα πρέπει:
α. να δημιουργήσουν μια ομάδα δασκάλων, μαθητών, γονέων, επαγγελματιών της
υγείας, της δικαιοσύνης και άλλων μελών της κοινότητας για να φτιάξουν ένα σχέδιο
δράσης για ασφαλές σχολείο, χωρίς βία και ουσίες,
β. να εξασφαλίζουν την ομαλή ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και να
ελέγχουν την απόδοση τους,
γ. να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ελκυστικό για τους γονείς και άλλους ενηλίκους
για να επισκέπτονται το σχολείο και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του,
δ. να παραμένουν ανοικτά πολύ μετά τη λήξη των μαθημάτων καθημερινά, ώστε να
γίνονται κέντρα συζήτησης, ενημέρωσης και συνάντησης μεταξύ των γονέων, των
μαθητών και των δασκάλων,
ε. να εμπλέκουν τους νέους στα προγράμματα αντιμετώπισης της σχολικής βίας,
στ. να δημιουργήσουν προγράμματα για τη μη βίαιη επικοινωνία και την ειρηνική επίλυση
των διαφορών για τους γονείς και τους μαθητές,
ζ. να μάθουν για τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης της
σχολικής βίας, να τα εφαρμόσουν στην περιοχή τους και να τα μοιραστούν με τους
υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη σχολική διαδικασία (γονείς, μαθητές)34.
5.4. Παρέμβαση σε Επίπεδο Εκπαιδευτικού
Το ερώτημα που προκύπτει είναι, πώς μέσα στην τάξη αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός ένα
31 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.σ.
159-160.
32 Κοντού, Μ. (2002), Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας.
Το σχολείο και το σπίτι, τόμ. 8, σ. 428.
33 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.
156.
34 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.
161.
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επιθετικό παιδί. Συνταγές στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν. Τα αίτια που δημιουργούν
την επιθετικότητα είναι πολλά, ποικιλότροπη πρέπει να είναι και η αντιμετώπισή της. Ο
εκπαιδευτικός πρέπει να στοχεύει στην εξάλειψη της επιθετικότητας, χρησιμοποιώντας
τεχνικές και μεθόδους ανάλογες για την κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση βέβαια που σταθεί
αδύνατη η εξάλειψή της, ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιδιώξει την ελαχιστοποίησή της.
Για την αντιμετώπιση λοιπόν της επιθετικότητας ο εκπαιδευτικός θα πρέπει:
α. να γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού και τα πιθανά αίτια που του δημιουργούν
επιθετικότητα35,
β. να αγνοεί την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού σε μερικές περιπτώσεις. Η
αγνόηση της επιθετικής συμπεριφοράς βοηθά στη μείωσή της, γιατί το παιδί βλέπει
ότι δεν καταφέρνει τους στόχους του (π.χ. πρόκληση ενδιαφέροντος) με αυτές τις
συμπεριφορές και τις εγκαταλείπει36,
γ. να έχει ρόλο καθαρά παιδαγωγικό, βοηθητικό, συμβουλευτικό, καθοδηγητικό,
συνεργατικό, αντιαυταρχικό και κοινωνικό,
δ. να προτρέπει, ενθαρρύνει, προκαλεί την ομαδική συζήτηση και συμμετοχή των
μαθητών στη λήψη των αποφάσεων,
ε. να δείχνει εμπιστοσύνη στη δημιουργικότητα του μαθητή,
στ. να διακρίνεται από πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας37,
ζ. να συνεργάζεται με τους γονείς του μαθητή, ώστε να εφαρμόζεται κοινό θεραπευτικό
πρόγραμμα,
η. να συζητά με το παιδί για τα προβλήματα που το απασχολούν,
θ. να δείχνει ενδιαφέρον και να επιβραβεύει τις σχολικές επιδόσεις του μαθητή,
ι. να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή,
κ. να εφαρμόζει εξατομικευμένη διδασκαλία για κάθε μαθητή38,
λ. να ενημερωθεί ο εκπαιδευτικός σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης39.
5.5. Παρέμβαση σε Επίπεδο Κοινότητας
Η πρόληψη και παρέμβαση στο επίπεδο της κοινότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από την ίδρυση πολιτιστικών κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης (π.χ.
διδασκαλία θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής, ανέβασμα θεατρικών έργων, μουσικές
εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις), Συμβουλευτικών Σταθμών για εφήβους (όπου
οι έφηβοι θα μπορούν να βρουν απαντήσεις και στήριξη σε προσωπικά προβλήματα)
και Κέντρων Νεότητας, όπου οι νέοι θα μπορούν να διασκεδάζουν και να βρίσκουν
πληροφορίες για θέματα που απασχολούν τους πολίτες (π.χ. προβλήματα βίας, οικολογικά
θέματα κ.λπ.)40.
35 Λαθύρης, Δ. (2005), Η επιθετικότητα. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ. 6-7, σ. 353.
36 Βερνάδος, Μ., Η επιθετικότητα του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια. Στο: http://www.specialeducation.
gr (προσπελάστηκε στις 11/11/2018)
37 Παπαχαραλάμπους, Τ. (1995), Η βία δεν έχει θέση στο νέο σχολείο, Ο ρόλος του δασκάλου. Σύγχρονη
Εκπαίδευση, τεύχ. 84, σ. 92.
38 Λαθύρης, Δ. (2005), Η επιθετικότητα. Το σχολείο και το σπίτι, τόμ. 6-7, σ. 353.
39 Αρμακόλας, Σ. Αλιμήσης, Δ. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Το ψηφιακό σύστημα τηλεδιάσκεψης Flashmeeting:
Η περίπτωση του Προγράμματος «I am not Scared». Στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/
openedu/article/view/540 (προσπελάστηκε στις 13/11/2018)
40 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
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Εξίσου απαραίτητη είναι και η βούληση της κοινότητας να δικτυωθεί με τα
προγράμματα πρόληψης της σχολικής βίας και η ύπαρξη συνεργασίας ανάμεσα στην
κοινότητα και τους διάφορους φορείς υγείας και εκπαίδευσης, την αστυνομία, την
δικαιοσύνη και τις υπηρεσίες κοινωνικο-ψυχολογικής στήριξης των νέων41. Συγχρόνως, η
δημιουργία χώρων άθλησης και Σχολών Γονέων στα πλαίσια της κοινότητας προσφέρουν
τη δυνατότητα βελτίωσης της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών αφενός
και αφετέρου την ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων,
ανατροφής των παιδιών και επικοινωνίας.
Η κοινότητα που αποτελεί άμεσο χώρο δράσης μετά το σπίτι και το σχολείο
προσφέρει πολλές δυνατότητες και προκλήσεις έκφρασης, υποστήριξης και φροντίδας
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολίτη42.
5.6. Παρέμβαση σε Επίπεδο Πολιτείας
Η πολιτεία καλείται να μεριμνήσει για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και των
Προγραμμάτων Σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
σε συνεργασία με ειδικούς της ψυχικής υγείας (π.χ. σχολικούς, γνωστικούς, κοινωνικούς
ψυχολόγους) και κοινωνικούς επιστήμονες (π.χ. κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης).
Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο:
α. η αναμόρφωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ικανότητες των παιδιών,
β. η προώθηση του θεσμού της λειτουργίας των Σχολών Γονέων43,
γ. η διοργάνωση προγραμμάτων πρόληψης από τις Διεπιστημονικές ομάδες που θα
στελεχώσουν τα Κ.Ε.Σ.Υ.44,
δ. η απασχόληση Διεπιστημονικών ομάδων (παιδοψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού
λειτουργού κ.λπ.), στο επίπεδο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας για την ενημέρωση, πρόληψη και παρέμβαση σε θέματα που αφορούν τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς προϊσταμένους γύρω από την
ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών,
ε. η απάλειψη των διαφορών μεταξύ των σχολείων, στους άξονες της αστικότητας
(επαρχίας αστικών κέντρων) και της οικονομικής ευμάρειας (αναπτυγμένων περιοχών
– υποβαθμισμένων περιοχών),
στ. οι αλλαγές στα πρότυπα διδασκαλίας που επικρατούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα: π.χ. μέσα από τη συνεργατική μάθηση ο μαθητής αναπτύσσει δράση
από διάφορες θέσεις (του αρχηγού ή του συνεργάτη) και αυτό τον κινητοποιεί να
συμμετέχει περισσότερο στις διεργασίες, να μοιράζεται με τους συμμαθητές του
εμπειρίες και να γίνεται περισσότερο κοινωνικός,
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 187.
41 Αρτινοπούλου, Β. (2001), Βία στο σχολείο (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.
158.
42 Πετρόπουλος, Ν. & Παπαστυλιανού, Α. (2001), Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 188.
43 Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν
την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη των παιδιών τους, το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, αλλά
και θέματα αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης.
44 Κ.Ε.Σ.Υ.: Κέντρα Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
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ζ. η καλύτερη οργάνωση δραστηριοτήτων έκφρασης των καλλιτεχνικών, αθλητικών
δεξιοτήτων των μαθητών στο Πρόγραμμα Σπουδών από ειδικά εκπαιδευμένους
εκπαιδευτικούς45.
6. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Διαπιστώνουμε ότι στο κοινωνικό φαινόμενο της σχολικής βίας και επιθετικότητας ο
ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βαρύνουσας σημασίας, μιας και αναμένεται από αυτόν
και να τον διαγνώσει και να τον αντιμετωπίσει, όπως και ο ρόλος του γονιού που
είναι απαραίτητο να είναι κοντά στο παιδί του, να συζητά μαζί του και να ακούει τους
προβληματισμούς και τις ανησυχίες του. Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο πολλές
φορές είναι πολύ χρήσιμη και η παρουσία του ειδικού, ο οποίος θα συμβουλέψει και
θα καθοδηγήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς. Γι’ αυτό το λόγο είναι
απαραίτητη η στελέχωση των σχολείων από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
παιδοψυχιάτρους, κ.λπ.
Η οργάνωση ημερίδων, συζητήσεων στα πλαίσια του σχολείου με θέμα τη βία
και την αντικοινωνική συμπεριφορά αλλά και την ανάδειξη των συνεπειών της θα ήταν
πολύ χρήσιμη και θα έδινε αφορμή και κίνητρα για ενεργοποίηση στους εκπαιδευτικούς,
στους γονείς και στα παιδιά.
Η αγαστή συνεργασία και εμπλοκή όλων των κοινωνικών φορέων μέσα από
μια ολιστική προσέγγιση θα βοηθούσε στην σταδιακή μείωση εμφάνισης αυτού του
κοινωνικού φαινομένου.
Προτείνουμε η πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της
σχολικής βίας, πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και στην χώρα μας, όπως συμβαίνει
στο εξωτερικό.
Τέλος, μελλοντικές έρευνες πρέπει να εστιάσουν στην ανάδειξη εκείνων των
μέτρων που είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων
της βίας, της επιθετικότητας, του εκφοβισμού και της αποκλίνουσας παραβατικής
συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων.
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Ο ρόλος της Συμβουλευτικής και της Εκπαίδευσης στη βελτίωση των υπηρεσιών
στέγασης, για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
Ελένη Σιούλα - Νίκη Σταμούλη - Μαρία Βλαχάδη

Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής έρευνας ήταν η ανάδειξη του ρόλου της
Συμβουλευτικής και της Εκπαίδευσης στην πρόληψη της αστεγίας και της ευαλωτότητας
και στην βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης.
Για την προσέγγιση του θέματος ασχοληθήκαμε με την μετα-ανάλυση δύο
ερευνών1 με θέμα την αστεγία, μέσω των οποίων θελήσαμε να εντοπίσουμε τα καθημερινά
προβλήματα του άστεγου ανθρώπου και να αναδείξουμε την συναισθηματική και
ψυχολογική του κατάσταση. Το υπόβαθρο των μετα-αναλύσεων το χρησιμοποιήσαμε
για να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής υποστήριξης και να
αναδείξουμε την κατάλληλη Συμβουλευτική προσέγγιση για την προσωπική ανάπτυξη
αλλά και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό του ευάλωτου ατόμου.
Επίσης, ασχοληθήκαμε με μια βιβλιογραφική έρευνα, σχετικά με την
Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Δία Βίου Μάθηση και παρουσιάσαμε τον ρόλο τους ως
μέσα ανάπτυξης του ενήλικου ατόμου. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Εκπαίδευση
μαζί με την Συμβουλευτική θα απαρτιώσουν την προσωπικότητα του ευάλωτου ατόμου
και θα το οδηγήσουν στην αυτοαντίληψή του και στην εξέλιξή του, τα οποία αποτελούν
τον πυρήνα της συνολικής αλλαγής στη ζωή του.
Η έρευνά μας κατέληξε στην πορεία της κοινωνικής πολιτικής της τελευταίας
εικοσαετίας και στις σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης. Σκοπός μας ήταν να ολοκληρωθεί
η ανάδειξη του ρόλου της Συμβουλευτικής και της Εκπαίδευσης για τα ευάλωτα άτομα,
με την βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης, μέσω των ολοκληρωμένων προγραμμάτων
διαχείρισης της αστεγίας και των μετρήσιμων αποτελεσμάτων τους.
Λέξεις κλειδιά: ευαλωτότητα, στέγαση, αστεγία, Συμβουλευτική διαδικασία,
Εκπαίδευση, κοινωνική πολιτική, πολιτικές διαχείρισης.
The role of Counseling and Education in improving housing services for socially
vulnerable groups.
Abstract
The purpose of this bibliographic research was to highlight the role of Counseling and
Education in the prevention of homelessness and vulnerability and the improvement of
housing services.
1 έρευνες: Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: «Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των
αστέγων του Δήμου Καλλιθέας»
ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ) - Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, με θέμα:
«Κοινωνική επισφάλεια και έλλειψη στέγης στην Αθήνα - Διαδρομές αποκλεισμού και ένταξης» σχετικά με τις
συνθήκες στέγασης των προσφύγων.
- 293 Σιούλα, Ε., Σταμούλη, Ν., Βλαχάδη, Μ. (2018), Ο ρόλος της Συμβουλευτικής και της Εκπαίδευσης στη
βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης, για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή
Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή,
Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 293-310.
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To approach this issue, we dealt with the meta-analysis of two surveys2 on
homelessness, through which we wanted to identify the daily problems of the homeless
and to highlight his emotional and psychological condition. We used the background of
meta-analyzes to understand the necessity of Counseling and to highlight the appropriate
Counseling approach for personal development but also for the professional orientation
of the vulnerable person.
We also dealt with a bibliographic research on Adult Education and Jupiter’s
Learning and we have shown their role as a means of adult development. We have come
to the conclusion that Education along with Counseling will compose the personality of
the vulnerable person and will lead to his self-perception and evolution, which are the
core of the overall change in his life.
Our research has resulted in the course of social policy of the last twenty years
and in modern management policies. Our goal was to complete the role of Counseling and
Education for vulnerable people through the improvement of housing services through
integrated homelessness management programs and their measurable results.
Key words: vulnerability, housing, homelessness, Counseling, Education, social policy,
management policies.
1. Εισαγωγή
Η έλλειψη στέγης είναι μία από τις πιο αρνητικές συνέπειες της κρίσης που αντιμετωπίζει
η ελληνική κοινωνία, καθώς ο αριθμός των αστέγων και αυτών που δυσκολεύονται να
βρουν κατοικία (γυναίκες, νέοι, μετανάστες, πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες),
αυξάνεται δραματικά3.
Με στόχο να αποσαφηνίσουμε τις συνθήκες της αστεγίας και τα υπαρκτά
προβλήματα των ευάλωτων άστεγων ατόμων αλλά και να αναδείξουμε το πλαίσιο
υποστήριξης και αποκατάστασής τους, εστιάσαμε την έρευνά μας στη διαμόρφωση του
προφίλ του αστέγου και στον ρόλο της Συμβουλευτικής και της Εκπαίδευσης για την
πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η εργασία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται να
κατανοηθεί η κατάσταση της ευαλωτότητας των αστέγων και το πλαίσιο υποστήριξης
μέσα από ορισμούς, οι οποίοι επεξηγούν όλες τις παραμέτρους της αστεγίας, όπως την
ευαλωτότητα, το ποιος θεωρείται άστεγος, το τι είναι στέγαση, ποια είναι τα σύγχρονα
μοντέλα στέγασης για ολοκληρωμένη διαχείριση του θέματος όπως προτείνονται από τις
προσεγγίσεις με την φιλοσοφία του Housing First, με ποιες υπηρεσίες συνδέονται και
τέλος ποιοι είναι οι βασικοί κοινωνικοί πόροι που υποστηρίζουν τις παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση της αστεγίας.
Στην δεύτερη ενότητα καταρχή,ν αποδίδεται το προφίλ του αστέγου με την βοήθεια
της μετανάλυσης δύο υπαρχόντων ερευνών και κατόπιν παρουσιάζεται το υποστηρικτικό
2 Surveys: Panteion University on: “Victimization, insecurity and registration of the needs of the brothers
of the Municipality of Kallithea” GSEE INSTITUTE OF INSTITUTE - Observatory of Economic and Social
Development, entitled: “Social insecurity and homelessness in Athens - Exit and integration routes” on refugee
housing conditions.
3 ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ)
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πλαίσιο με εστίαση στην Συμβουλευτική προσέγγιση για την προσωπική ανάπτυξη
και επαγγελματική αποκατάσταση ευάλωτων ατόμων. Το κύριο μέρος της ενότητας
καταλαμβάνει η Συμβουλευτική διαδικασία μέσω των υπηρεσιών που αφορούν στην
έλλειψη στέγης και παρουσιάζονται τα σταδιακά βήματα εμπλοκής της Συμβουλευτικής
στις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με έλλειψη στέγης
αλλά και η Εκπαίδευση μέσω της οποίας τα ευάλωτα άτομα ενδυναμώνονται ώστε να
αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητά τους και να αποδεσμευτούν από την ευαλωτότητα.
Στην τρίτη ενότητα αναλύονται τα βήματα των κοινωνικών πολιτικών της
τελευταίας εικοσαετίας, με έμφαση στην τελευταία πενταετία, όπου εφαρμόζονται
ολοκληρωμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης. Μέσω των
παρεμβάσεων των σύγχρονων πολιτικών διαχείρισης αναδύεται ο σημαντικός ρόλος της
Συμβουλευτικής ως υποστηρικτικό πλαίσιο και ως μέσο αποτελεσματικότητας για την
ενδυνάμωση του ευάλωτου ατόμου και την επανένταξή του.
2. Αποσαφηνίσεις όρων
Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από συνθετότητα, πολυπλοκότητα και
πολιτισμική ανομοιογένεια. Ωστόσο χαρακτηρίζονται και από βαθιά κρίση σε επίπεδο
οικονομικό, πολιτικό, προσωπικό και αξιών4. Έτσι, καθώς σήμερα οι κοινωνίες
μεταβάλλονται και μετασχηματίζονται με ταχύτατο ρυθμό, δημιουργούνται πολλά και
σοβαρά και οξυνόμενα προβλήματα όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο,
με επίπτωση στην αλλαγή της δομής των κοινωνικών ομάδων όπου διαφοροποιούνται
πια οι κοινοί στόχοι, η συλλογική ταυτότητα και η αίσθηση του «εμείς»5.
Σε ατομικό επίπεδο, η κρίση στη ζωή ενός ανθρώπου προκαλείται από την ανεργία,
την μετανάστευση, την προσφυγιά, την επαγγελματική υποβάθμιση και την απομόνωση
από το κοινωνικό δίκτυο. Κατ΄επέκταση οι ευρύτεροι παράγοντες της βαθύτερης
κοινωνικής κρίσης είναι η φτώχεια, οι πολιτικές διώξεις, ο πόλεμος, οι ανισότητες
μεταξύ των κοινωνιών, η τεχνολογική πρόοδος, ο υπέρμετρος καταναλωτισμός, η
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η προσβολή των προσωπικών ελευθεριών και
η αποδυνάμωση υπαρχουσών θρησκευτικών πεποιθήσεων6.
Σήμερα, μιλάμε για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θέλοντας τόσο να αναδείξουμε
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, όσο και να
τονίσουμε ταυτόχρονα, την αναγκαιότητα παρεμβάσεων στην σύγχρονη κοινωνία, με
στόχο να διασφαλιστεί η συνοχή της, η συνέχεια της και η εξέλιξη της. 7
2.1 Eυάλωτες κοινωνικές ομάδες
«Ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού
4 Παπαδόπουλος, Ρ., Ψυχοκινητική διαχείριση της κρίσης. Στο https://youtu.be/x2wwFGiSrbI
(προσπελάστηκε στις 15/06/2018)
5 Νικολάου, Γ. (2011), Διαπολιτισμική Διδακτική. ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Αθήνα:
Πεδίο.
6 Ναυρίδης, Κ. & Χρηστάκης, Ν. (2011), Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος. Αθήνα: Πεδίο
7 Λιαλούτη, Ζ. & Γεωργιάδου, Β. & Γαλαριώτης, Γ. & Καφέ Α. (2017), Η ξενοφοβία στην Ελλάδα ως ερευνητικό
πρόβλημα. Εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Στο Επιστήμη και Κοινωνία, Επιθεώρηση πολιτικής και
ηθικής θεωρίας, Τόμος 35.
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που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και
δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα
ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη,
κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια
άνεργους, άτομα με αναπηρία, πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές
ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών,
οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, ρομά / τσιγγάνους,
μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα
εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από
θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς).»8
2.2 Στέγαση
Aποτελεί ένα εννοιολογικό σύνολο, το οποίο διευκρινίζεται ικανοποιητικά από τον
ορισμό του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Housing First του προγράμματος
Hero9:«Στέγαση και υπηρεσίες υποστήριξης• η υποστήριξη είναι έντονη, ανοικτή
και ευέλικτη• οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία είναι χρόνια άστεγοι•
χρησιμοποιείται προσέγγιση μείωσης των επιβλαβών συνεπειών. και• οι άνθρωποι
έχουν την επιλογή και αυτό γίνεται σεβαστό.»10
2.3 Συμβουλευτική
Συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημα του και τον διευκολύνω να αναζητήσει τη λύση
του (σκέφτομαι, κάνω σχέδια ή αποφασίζω μετά από σύσκεψη με κάποιο άλλο πρόσωπο,
συσκέπτομαι).11
2.4 Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύμφωνα με την UNESCO: «Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία,
κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι,
είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα
σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που
θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές
τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους
προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό επιφέρουν
αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους

8 Συνήγορος του Πολίτη, Ευάλωτες/Ευπαθείς Ομάδες. Στο http://www.synigorossolidary.gr/452/evalotesefpatheis-omades
(προσπελάστηκε στις 05/05/2018)
9 Πρόγραμμα HERO “Housing and mental health. Quality Indicators Toolkit for local communities”
«Πρακτικός Οδηγός με Παραδείγματα Δεικτών Ποιότητας Στέγασης για τις Τοπικές Κοινότητες».
10 Pleace N., & Bretherton, J., (Crisis Skylight: Final Report of the University of York Evaluation. Στο https://
www.crisis.org.uk/
(Προσπελάστηκε στις15/06/2018)
11 Μπαμπινιώτης, Γ. (2002), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα:Kέντρο Λεξιλογίας
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προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.»12
2.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή
δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα,
για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να
πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την
ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η
εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές,
γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει
συλλογικό κοινωνικό σκοπό.»13
2.6 Δία Βίου Μάθηση14
«Περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα -τυπική, μη τυπική ή άτυπη- η
οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχιζόμενη βάση και έχει στόχο
τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η ΔΒΜ
μπορεί να πραγματοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, εντός ή εκτός των τυπικών
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ΔΒΜ επενδύει στον άνθρωπο και στη γνώση,
προάγει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, περιλαμβανομένου του
ψηφιακού γραμματισμού, και διευρύνει τις ευκαιρίες για καινοτόμες και ευέλικτες μορφές
μάθησης. Στόχος είναι η ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές
ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας.»15
2.7 Κοινωνική πολιτική
«Κοινωνική πολιτική είναι η οργανωτική, διαρθρωτική, ή προληπτική παρέμβαση
των πολιτικών φορέων στη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα. Εφαρμόζεται
δε, με τη σύλληψη, μελέτη και εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην άμβλυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς έχει πάντα ως στόχο την απονομή απόλυτης και
αδιάβλητης κοινωνικής δικαιοσύνης.» 16
2.8. Πολιτικές Διαχείρισης
Οι πολιτικές διαχείρισης των ευάλωτων ομάδων αποτελούν μέρος της κοινωνικής
πολιτικής μιας χώρας, έχουν ως στόχο την βελτίωση των σχετιζόμενων υπηρεσιών με την
12 Αθανασίου, Α., Μπαλντούκας, Α., & Παναούρα, Ρ. (2014), Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Βασικές
αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Λευκωσία: Εκδ. Πανεπιστημίου Frederik.
13 Αθανασίου, Α., Μπαλντούκας, Α., & Παναούρα, Ρ. (2014), Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Βασικές
αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Λευκωσία: Εκδ. Πανεπιστημίου Frederik.
14 ΔΒΜ
15 Αθανασίου, Α., Μπαλντούκας, Α., & Παναούρα, Ρ. (2014), Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Βασικές
αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Λευκωσία: Εκδ. Πανεπιστημίου Frederik.
16 Καφφές, Γ. (2012), Κοινωνιολογία (Μαθήματα). Αθήνα: Παπαζήση.
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ευαλωτότητα, με σκοπό την άρση των δυσμενών συνθηκών και τάσεων.17 Ουσιαστικά,
είναι παρεμβάσεις που οφείλουν να έχουν ως μοναδικό στόχο, την εξάλειψη των
παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμαìτων και των διακρίσεων από τη μία και την
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, τόσο σε υλικό (έλλειψη στέγης, υλικά
αγαθά) όσο και σε ψυχικό επίπεδο, από την άλλη.18
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής ευάλωτων ομάδων
3.1. Συμβουλευτική ευάλωτων ομάδων για την επίτευξη προσωπικής ανάπτυξης
Ο όρος Συμβουλευτική συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία
μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική,
καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων. Η Συμβουλευτική έχει σκοπό
να δίνει στον ‘πελάτη’ μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει
τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική».19
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια Συμβουλευτική προσέγγιση η
οποία θα ήταν ενδεδειγμένη στην περίπτωση ευάλωτων ατόμων. Κύριος στόχος της
διαδικασίας αυτής, είναι να βοηθήσει το ευάλωτο άτομο να αποδεχθεί το πρόβλημα
του και τα συναισθήματα του, σε σχέση με την αλλαγές της ζωής του και να ενισχύσει
τις ικανότητες του, ώστε να οργανώσει τη ζωή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
καθώς όλοι οι άνθρωποι έχουν δυνάμεις και εφόδια που μπορούν να εντοπιστούν και να
ενισχυθούν.20
Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε την ρεαλιστική συμβουλευτική
διαδικασία, επιλέξαμε καταρχήν ως πρότυπο την Προσωποκεντρική μέθοδο
Συμβουλευτικής προσέγγισης, η οποία γενικότερα προτείνεται ως η καταλληλότερη σε
περιπτώσεις κρίσεων.21 Η Προσωποκεντρική προσέγγιση εντάσσεται υπό την ομπρέλα της
ανθρωπιστικής ψυχολογίας που επικεντρώνεται στην ποιότητα ζωής, την εξέλιξη και την
ανάπτυξη των ανθρώπων, καθώς δίνεται έμφαση στα καλύτερα στοιχεία του ανθρώπου
και στις ικανότητες του να αναπτύσσει το δυναμικό του. Στην Προσωποκεντρική
προσέγγιση, η συμβουλευτική διαδικασία δίνει έμφαση σε μια σχέση που χαρακτηρίζεται
από ενσυναίσθηση, σεβασμό και άνευ όρων αποδοχή του συμβουλευόμενου καθώς ο
βασικός στόχος της προσωποκεντρικής θεραπείας είναι να βοηθηθεί το άτομο ώστε να
γίνει πλήρως λειτουργικό.22
Τα ευάλωτα άστεγα άτομα βρίσκονται σε κρίση και τα συνήθη θέματα που
αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες αυτές ομάδες είναι τα προβλήματα υγείας και ψυχικής
υγείας, η δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών, τα προβλήματα στην καθημερινότητα
(π.χ. μετακίνηση, πρόσβαση σε υπηρεσίες), η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασία, οι
περιορισμένες δυνατότητες στην κοινωνικοποίηση, η αποξένωση, η περιθωριοποίηση. 23
17 Κουραχάνης, Ν. (2017), Κοινωνικές πολιτικές στέγασης .Αθήνα: Παπαζήση.
18 ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών). Συλλογικό έργο. (2012), Διαστάσεις του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Ελλάδα. Τόμος Α. Αθήνα:ΕΚΚΕ.
19 Mc Leod, J. (2005), Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο
20 Jones, R.N. (2009). Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής. Αθήνα:Πεδίο.
21 Corey, G. (1999). Θεωρία και Πρακτική της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας. Aθήνα: Έλλην
22 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2012). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
23 Ζαραφωνίτου, Χ. (2012) Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων του Δήμου
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Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι συνήθως δεν υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο
μεταξύ τους. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, η απομόνωσή τους αιτιολογείται κυρίως
λόγω του φόβου της θυματοποίησής τους από τους άλλους άστεγους και άλλες ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού. Η καθημερινή μετακίνηση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για αυτούς
γιατί τους εξουθενώνει, καθώς διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ιδιαίτερα για να μαζέψουν
αντικείμενα από το δρόμο και να τα πουλήσουν, να κάνουν κάποια μεροκάματα και να
αναζητήσουν τροφή μέσω συσσιτίων και σε άλλες περιοχές.
Η παρουσία του συμβούλου και η ύπαρξη ουσιαστικής σχέσης μπορούν να
προσφέρουν πολλά στην διαδικασία αλλαγής της ζωής τους καθώς τα ευάλωτα άτομα
αισθάνονται άγχος , κατάθλιψη, απογοήτευση, έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό
τους, χαμηλή αυτοεκτίμηση και διακατέχονται από συναισθήματα απαξίωσης.24
Συνεπώς, ο στόχος της συμβουλευτικής είναι να αποδεσμεύσει τα άτομα από τα
δυσάρεστα και αρνητικά συναισθήματα και να τους βοηθήσει να οργανωθούν ώστε να
επαναφέρουν την ζωή τους πάλι σε ισορροπία.25
3.2. Συμβουλευτική επαγγελματικής αποκατάστασης ευάλωτων ομάδων
Η Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού ευάλωτων ατόμων, δίνει τη
δυνατότητα στο άτομο μέσω αυτής της διαδικασίας, να εντοπίσει τα δυνατά χαρακτηριστικά
του αλλά ταυτόχρονα και τις αδυναμίες του, να θέσει επαγγελματικούς στόχους που
μπορεί να υλοποιήσει, ώστε να σχεδιάσει με τον Σύμβουλο ένα ολοκληρωμένο πλάνο
για αναζήτηση εργασίας, βασιζόμενος στα ιδιαίτερα ταλέντα και στα προσόντα του26. Η
Συμβουλευτική για να έχει θετικά αποτελέσματα, αφενός πρέπει να προσαρμοστεί στην
ανάγκες των ατόμων που απευθύνεται και αφετέρου να προνοήσει ώστε όλα τα ευάλωτα
άτομα να έχουν την ικανότητα πρόσβασης στη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα αυτά που
βρίσκονται απειλούμενα από καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.27
Κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής διαδικασίας, το ευάλωτο άτομο μπορεί
να συνειδητοποιήσει ότι ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του έχει την δυνατότητα
να ενισχύσει την αυτοαντίληψη του, γεγονός που θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει
οποιοδήποτε γεγονός ακόμη και την ενδεχόμενη απόρριψη. Απόρριψη είτε λόγω
έλλειψης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, είτε
λόγω προκαταλήψεων του πιθανού εργοδότη, καθώς
οι εργοδότες κάποιες φορές
απορρίπτουν τα ευάλωτα άτομα γιαυτό που είναι κι όχι γιαυτό που δεν μπορούν να
κάνουν. Επομένως η Συμβουλευτική επαγγελματικής ανάπτυξης ουσιαστικά αποτελεί
Συμβουλευτική ανθρώπινης ανάπτυξης εφόσον περικλείει όλο το φάσμα των εμπειριών
της ζωής και αναπτύσσει τις δεξιότητες του ατόμου.28
Καλλιθέας. Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοικωνικών Επιστημών.
24 Αθανασίου, Α., Μπαλντούκας, Α., & Παναούρα, Ρ. (2014), Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Βασικές
αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Λευκωσία: Εκδ. Πανεπιστημίου Frederik.
25 Corey, G. (1999). Θεωρία και Πρακτική της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας. Aθήνα: Έλλην
26 ΔΑΣΤΑ, Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και Απασχόληση.Στο https://
dasta.auth.gr/uploaded_files/635192593917528311.pdf (Προσπελάστηκε 10/05/18)
27 Καραντζή, Π. (2017), Συμβουλευτική με κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς. Αθήνα: Π.Ε.ΣΥ.Π.
28 Amundson, N.E.& Bowlsbey, J.H.& S.G.Niles. (2008),Επιστημονική Επιμέλεια Αδαμοπούλου Α.&
Βλαχάκη Φ.& Δουλάμη Σ., Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Διαδικασίες και Τεχνικές. Αθήνα:
ΕΚΕΠ
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Η Συμβουλευτική Διαδικασία έρχεται να καλύψει τα κενά μεταξύ της Νομοθεσίας
και της αδυναμίας της κοινωνικής πολιτικής, να προστατεύσει το άτομο από την
ευαλωτότητα του. Στόχος της Συμβουλευτικής είναι να αποκαταστήσει την κοινωνική
ανισότητα με το να ενδυναμώσει το άτομο, να το βοηθήσει στην προσωπική του ανάπτυξη
ώστε να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα του, να εντοπίσει τα δυνατά του σημεία και τις
δεξιότητες του και να θέσει σε εφαρμογή ένα πλάνο επαγγελματικής αποκατάστασης.
Επίσης, η Συμβουλευτική διαδικασία παρέχει ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα
που διευκολύνουν την αναζήτηση παροχής βοήθειας και την είσοδο του ατόμου στην
αγορά εργασίας (πχ. ΜΚΟ και φορείς που ασχολούνται με την στέγαση και επανένταξη
τους όπως και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ, προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης, επιδότησης κ.α.).29
4. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δία Βίου
Μάθησης
4.1. Εκπαίδευση Ενηλίκων
Οι κοινωνίες αλλάζουν, εξελίσσονται, μετασχηματίζονται και χαρακτηρίζονται από
ταχύτατες αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό πλαίσιο. Αντίστοιχα και
τα άτομα που ζουν μέσα στις κοινωνίες πρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές,
να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες που θα τα καταστήσουν ικανά να
ανταποκριθούν όχι μόνο στα νέα δεδομένα, αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις
της ζωής. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση και η ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των ατόμων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και
προκλήσεις.30
Διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, η Εκπαίδευση Ενηλίκων κρίνεται
αναγκαίο να επεκταθεί εξαιτίας των αναγκών που προέκυψαν στο κοινωνικό επίπεδο
(μετακινήσεις πληθυσμών εξαιτίας πολέμων και κλιματικών αλλαγών, ανησυχητική
αύξηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ευάλωτων
ομάδων πληθυσμού, κρίση της οικογένειας και άλλων παραδοσιακών κοινωνικών δομών
και αξιών) και στο οικονομικό επίπεδο (η ανησυχητική αύξηση της παγκοσμιοποίησης
και των τεχνολογικών ανακαλύψεων οδήγησαν μεγάλο αριθμό ατόμων στην ανεργία).31
Οι ομάδες που αποκλείονται από την άμεση πρόσβαση στα βασικά αγαθά,
δυσκολεύονται να πετύχουν μια ομαλή μετάβαση σε εργασιακό περιβάλλον που θα τους
δώσει την δυνατότητα να αποκτήσουν σταθερότητα στη ζωή τους και γιαυτό βρίσκονται
σε μειονεκτική θέση. Οι όροι ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χαρακτηρίζονται
ως αόριστοι και «δεν αποτελούν νομικές έννοιες επαρκώς προσδιορισμένες». Οι
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού προσδιορίζονται λοιπόν, ως οι ομάδες που βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνία στην οποία ζουν .32
29 Κουραχάνης, Ν. (2017), Κοινωνικές πολιτικές στέγασης .Αθήνα: Παπαζήση.
30 Μήτσου, Ε. (2013), Εκπαίδευση Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας Από Εκπαιδευτές Μικρότερης Ηλικίας.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
31 Αθανασούλα–Ρέππα, Α., Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στο http://www.moec.gov.cy/aethee/synedria/2014_
teliko/2014_06_25_reppa_anastasia.pdf (προσπελάστηκε στις 05/05/2018)
32 OECD (Organization for Economic Co-Operation and Develeopment), (2005), From Education to Work: a
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Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται, απαιτούνται
νέες γνώσεις, απόκτηση προσόντων, εξειδίκευση σε νέες ειδικότητες, κατάρτιση και
επανακατάρτιση των ατόμων. 33Απαιτείται λοιπόν, το ενήλικο άτομο να εφοδιαστεί με
όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, που θα το βοηθήσουν να εξελιχθεί,
να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να επαναπροσδιοριστεί.
Σχεδόν όλοι, αποδέχονται ότι ένα ποσοστό των ενήλικων εκπαιδευομένων
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι ο ενήλικας εκπαιδευόμενος
ως μέλος μιας ευάλωτης ομάδας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συναντήσει δυσκολίες στη
μάθηση καθώς έχει χαρακτηριστικά που τον ακολουθούν και τον επηρεάζουν, όπως
έλλειψη κινήτρων μάθησης, ελάχιστη αυτοπεποίθηση εξαιτίας της περιθωριοποίησης και
της απόρριψης που δέχεται, έχει περιορισμένο χρόνο καθώς πρέπει να καλύψει βασικές
ανάγκες της καθημερινότητας του, μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εξαιτίας
κακής διατροφής και κακής κατάστασης κατοικίας, μαθησιακά προβλήματα που αν δεν
διαγνωστούν και δεν αντιμετωπιστούν τον δυσκολεύουν στη μάθηση.34
Ταυτόχρονα, όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν επιδιώκουν να
έχουν τα ίδια αποτελέσματα με όλους. Επίσης κάποιοι από αυτούς μπορεί να αναπτύξουν
μηχανισμούς άμυνας σχετικά με τις αντιλήψεις και τα πιστεύω τους, απέναντι στα νέα
δεδομένα. Είναι γνωστό πώς οι ενήλικες μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο από ότι οι ανήλικοι μαθητές εξαιτίας
των διαφορετικών αναγκών που έχουν αλλά και του χρόνου που έχουν στη διάθεση
τους. Επίσης, διαφέρουν οι αξίες, οι αντιλήψεις, οι εμπειρίες τους, οι ανάγκες και τα
κίνητρα τους. Η προσπάθεια, αφενός να διατηρήσουν υφιστάμενες στάσεις, νέα πρότυπα
συμπεριφοράς και αφετέρου η ταυτόχρονη προσπάθεια να υιοθετήσουν νέες γνώσεις,
στάσεις και συμπεριφορές, τους δημιουργεί άγχος, ένταση κι άλλα συναισθήματα που
προσπαθούν και πρέπει να διαχειριστούν.35
Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος ως μέλος μιας ευάλωτης ομάδας, όπως
προαναφέραμε, έχει να διαχειριστεί όλα τα συναισθήματα που νιώθει όταν εισέρχεται
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο φόβος, η απογοήτευση, το άγχος, η κατάθλιψη
που αισθάνεται, η επιθετικότητα που μπορεί να τον διακρίνει (ίσως προέρχεται από
προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες με άλλους οργανισμού) η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η
έλλειψη αυτοπεποίθησης που σχετίζονται με την αρνητική αυτοεικόνα του είναι κάποια
από τα αρνητικά. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να έχει και θετικά συναισθήματα, όπως
αισιοδοξία, ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, αν μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον θα
σεβαστούν όχι μόνο την ιδιαιτερότητα του αλλά θα πιστέψουν και στις ικανότητες του.
Γι΄ αυτό, ο εκπαιδευτής ενηλίκων εκτός από το ρόλο του δάσκαλου που ασκεί απέναντι
difficult transition for young adults with low levels of education. Paris OECD.
33 Π. Χατζηθεοχάρους, Β. Νικολοπούλου, Ε. Γιοβάννη, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. –ΓΓΔΒΜ – ΙΔΕΚΕ, Εκπαιδευτικό
Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των ΣΔΕ. Στο: www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/epimorfotiko.../
ekpaidevsi_enilikon_2010.doc
(προσπελάστηκε στις 08/04/2018)
34 Παπαϊωάννου, Ε.,Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. «Εκπαίδευση των
Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού». Στο http://www.moec.gov.cy/aethee/
omadiki_mathisi/fev_2014/6_endynamosi_evaloton_enilikon_eleni_papaioannou.pdf
(προσπελάστηκε 10/06/2018)
35 Αθανασούλα–Ρέππα, Α., Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στο http://www.moec.gov.cy/aethee/synedria/2014_
teliko/2014_06_25_reppa_anastasia.pdf (προσπελάστηκε στις 05/05/2018)
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σε άτομα συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων, κάποιες φορές χρειάζεται να ασκήσει
ταυτόχρονα και τους ρόλους του διευκολυντή, του εμψυχωτή, του αρχηγού της ομάδας
κατά τη διαδικασία της μάθησης.36
O εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες τεχνικές,
ώστε ο εκπαιδευόμενος να νιώσει ενεργό μέλος της ομάδας, ευρισκόμενος σε ένα
χώρο που όχι μόνο τον σέβονται αλλά και τον αποδέχονται.37 Οι βασικές δεξιότητες
επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής για να προσεγγίσει άτομα
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες είναι η ενσυναίσθηση (η προσπάθεια να καταλάβουμε
τον συνομιλητή μας βλέποντας μέσα από τα μάτια του), οι ανοικτές και κλειστές
ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον ερωτώμενο να εκφραστεί ελεύθερα, να μοιραστεί
πληροφορίες, η ενεργητική και προσεκτική ακρόαση (γλώσσα του σώματος, ένταση και
χροιά φωνής, οπτική επαφή) και η αντανάκλαση συναισθήματος μέσω της οποίας θα
καθρεπτιστούν τα συναισθήματα.38
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να γνωρίζει επίσημες κι ανεπίσημες
πηγές στήριξης ούτως ώστε να μπορεί να ενημερώνει ή ακόμα και να παραπέμπει τον
εκπαιδευόμενο, όπου κι όταν κρίνεται αναγκαίο, για την κάλυψη των βασικών και
ψυχοκοινωνικών του.39
Για να επιτευχθούν οι στόχοι ης εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει ο
εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τους στόχους του προγράμματος, να αντιληφθεί ότι
η μάθηση έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες του, ότι η διαδικασία διεξάγεται σε κλίμα
σεβασμού, όταν συνειδητοποιήσει ότι τα εμπόδια και τα προβλήματα στη μάθηση
μπορούν να επιλυθούν αφού διευρενηθούν.40
Διαπιστώνουμε, ότι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα
σε διάφορους τομείς της ζωής τους (στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, εργασία) και δεν
προστατεύονται αποτελεσματικά. Αν και το κράτος προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά
τα προβλήματα, τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες συνεχίζουν να υφίστανται
τον αποκλεισμό, τη περιθωριοποίηση, την αποξένωση, την διάκριση. Οι δυνατότητες
που μπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σημαντικές και μπορούν να
συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη, στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού.41Πρέπει λοιπόν, να ενισχυθεί
ως θεσμός από τους αρμόδιους φορείς, για να διασφαλιστεί η ίση συμμετοχή όλων
των ευάλωτων ατόμων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η εκπαίδευση συμβάλλει
στην κοινωνικοποίηση των μελών των ευάλωτων ομάδων, στο να βρουν εργασία, στο
να επικοινωνήσουν επιτυχώς με άλλα άτομα με αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτά από
όλους.42
36 Rogers, A. (1999), H Εκπαίδευση Ενηλίκων (μτφ. Μ. Παπαδοπούλου & Μ. Τόμπρου). Αθήνα: Μεταίχμιο
37 Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλίππου, Δ. (2003). 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων. Αθήνα:
Καστανιώτης
38 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2012), Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
39 Τσιμπουκλή, Α., & Φίλλιπς, Ν. (2010), Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Διεργασία ομάδας– εκπαίδευση
και υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων (2η διδακτική ενότητα). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης & Θρησκευμάτων, Αθήνα.
40 Courau, S. (2000). Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.
41 Κόκκος, Α. (2011), H Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα Σήμερα. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση
και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων». Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονία
42 Τσιμπουκλή, Α., & Φίλλιπς, Ν. (2010), Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Διεργασία ομάδας – εκπαίδευση
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4.2. Δία Βίου Μάθηση
Η Δία Βίου Μάθηση, είναι ένας ευρύτερος όρος από αυτόν της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
αφού περιλαμβάνει όλες τις τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης που συναντούμε σε
ένα λιγότερο δομημένο και οργανωμένο περιβάλλον.43
Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (2013), ορίζει τη διά βίου μάθηση ως: «όλες
τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που
αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην
επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη
της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη».
«Η βαρύτητα της ΔΒΜ αποτυπώνεται άλλωστε στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία, αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση ως έναν από τους πέντε κεντρικούς
πυλώνες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, «Eυρώπη 2020», έχει θέσει
στρατηγικούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέχρι το 2020.»44
Οι έννοιες της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης συνδέονται μεταξύ
τους, καθώς μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο στην ανάπτυξη αλλά και στην ένταξη των
εκπαιδευόμενων, μειώνοντας τις διακρίσεις, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες
που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός, αν και ως όρος είναι δημοφιλής, δεν έχει προσδιοριστεί
επαρκώς. Μπορεί να οριστεί ως: «η διαδικασία μέσω της οποίας συγκεκριμένα άτομα
περιθωριοποιούνται και εμποδίζονται από την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία λόγω
της φτώχειας, ή της έλλειψης βασικών ικανοτήτων και πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου
μάθησης, ή ως αποτέλεσμα διακρίσεων. Αυτό τους απομακρύνει από την αγορά εργασίας,
από εισοδηματικές πηγές και ευκαιρίες εκπαίδευσης, καθώς και από τη συμμετοχή τους
σε κοινωνικά και κοινοτικά δίκτυα και δραστηριότητες. Έχουν περιορισμένη πρόσβαση
σε όργανα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων οδηγώντας τους σε αίσθημα αδυναμίας και
καθιστώντας τους αδύνατους στο να καθορίζουν τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή
τους».45
Γνωρίζοντας ότι ο όρος «ευάλωτη ομάδα» συνδέεται στενά με την έννοια
του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι η κοινωνία αξιολογεί αρνητικά τα άτομα που
ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, με τελική κατάληξη την περιθωριοποίησή τους, η Δία
Βίου Μάθηση αποτελεί ένα μέσο για την εξέλιξη των ανθρώπων και την αποφυγή της
ευαλωτότητας.46

και υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων (2η διδακτική ενότητα). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης & Θρησκευμάτων, Αθήνα.
43 Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
44 Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»). Στο http://www.gsae.edu.gr/el/european-union/
europe-2020-strategy/812-2020 (προσπελάστηκε 09/07/2018)
45 Αθανασίου, Α., Μπαλντούκας, Α., & Παναούρα, Ρ. (2014), Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Βασικές
αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Frederik.
46 Κυρίδης, Α. (2014), Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση. Αθήνα: Gutenberg
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5. Κοινωνική πολιτική και πολιτικές διαχείρισης
Στις σύγχρονες κοινωνίες, η κατοικία των ατόμων αποτελεί ένδειξη ευημερίας και
συνδέεται με την κοινωνική θέση, το κύρος, το γόητρο κι ότι άλλο αποκαλούμε ευζωία.
Αντίθετα η έλλειψη στέγης συνδέεται με οικονομικά προβλήματα, με την απόρριψη, την
απομόνωση, την περιθωριοποίηση του ατόμου που συνοδεύεται από τον αποκλεισμό σε
κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι η έλλειψη στέγης θεωρείται κοινωνική μειονεξία
που ουσιαστικά εξανεμίζει την οποιαδήποτε προοπτική ευημερίας. Στην Ελλάδα, παρόλη
τη σπουδαιότητα που δίνεται στην απόκτηση στέγης, δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα
ξεκάθαρη εικόνα για τις προοπτικές διαθεσιμότητας στέγης προς αστέγους, τόσο μέσα
από τις υπάρχουσες επί σειρά ετών κοινωνικές πολιτικές όσο και μέσα από τις πολιτικές
διαχείρισης των ευάλωτων ομάδων. Αυτό που ουσιαστικά συνέβη είναι ότι η χώρα μας
ακολούθησε τη νοοτροπία της Νότιας Ευρώπης στην διαχείριση των θεμάτων πρόληψης
και κοινωνικής αποκατάστασης, μέσω της οποίας η οικογένεια ανέλαβε το ρόλο της
κοινωνικής πρόνοιας και κάλυψε την ανάγκη αυτή και στο θέμα της στέγασης. Η
αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών με την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και την
εμφάνιση του φαινομένου της αστεγίας , αναγκάζει την Ε.Ε. το 2008 να υιοθετήσει μια
νέα Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ο τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου της έλλειψης
στέγης, διαφοροποιείται με την νέα Στρατηγική σύμφωνα με την οποία η έλλειψη στέγης
αντιμετωπίζεται ως ζήτημα προτεραιότητας για την κοινωνική πρόνοια. Ως απόρροια
των παραπάνω, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένες πολιτικές για τους
άστεγους, που αλλάζει καθοριστικά τον χαρακτήρα των παρεμβάσεων.47
Σε σχέση με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές για τους άστεγους στην
Ελλάδα καταλαμβάνουν ένα ελαχιστότατο κομμάτι του πεδίου της κοινωνικής πρόνοιας
μέχρι το 2012. Μια σειρά στοχευμένων ενεργειών που θα μπορούσαμε να πούμε ότι
αλλάζει το τοπίο των παρεμβάσεων, αλλά και βελτιώνει τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής
υποστήριξης είναι η εφαρμογή :
 Των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του 2012 με ορίζοντα
το 2020
 τα Κοινωφελή Ιδρύματα
 η Ανάδυση της Κουλτούρας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» του 2013
 το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους48
η Γενικευμένη Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης49
Τα κενά της κοινωνικής πολιτικής του κράτους καλύπτονται από την
δραστηριότητα ιδιωτικών επιχειρήσεων και από την κοινωνία των πολιτών, με πιο φωτεινό
παράδειγμα το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε
συνεργασία με την ΜΚΟ praksis υλοποιεί το πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας «Συν
στο Πλην», μια πρωτοποριακή δράση για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο αποτελεί τη
μεγαλύτερη δράση κοινωνικής πολιτικής που έχει διεξαχθεί στα χρόνια της οικονομικής
κρίσης. Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των καθημερινών αναγκών διαβίωσης,
47 Κουραχάνης, Ν. (2017), Κοινωνικές πολιτικές στέγασης .Αθήνα: Παπαζήση.
48 ΤΕΒΑ
49 ΚΕΑ
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η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του άστεγου πληθυσμού και η ενίσχυση των
προοπτικών κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων με τη βοήθεια κοινωνικών
λειτουργών και εργασιακών συμβούλων εντός των δομών.
Το πιο σημαντικό πρόγραμμα στέγασης της τελευταίας εικοσαετίας, το
ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», προέξυψε από το πρωτογενές
πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2013, που προέβλεπε τη διάθεση 20.000.000 ευρώ
(βάση του Ν. 4254/2014), για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη στέγης στην Ελλάδα. Το
πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που σημειώθηκε στην
χώρα μας, σε ότι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές για τους άστεγους. Η προτεραιότητα
δόθηκε στην άμεση στεγαστική επανένταξη, καθώς οι άστεγοι τοποθετούνται άμεσα
σε αυτόνομες κατοικίες και στη συνέχεια δίνεται για πρώτη φορά έμφαση σε υπηρεσίες
συμβουλευτικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την
επαγγελματική αποκατάσταση.50
Οι υπηρεσίες που θα προσέφεραν οι φορείς υλοποίησης θα αφορούσαν την
στέγαση, την κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την
εργασιακή συμβουλευτική καθώς και την διασύνδεση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Σε
σχέση με τον πυλώνα της Επανένταξης δόθηκε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη ατομικών
δεξιοτήτων μέσω της Συμβουλευτικής, καθώς και στην στήριξη μέσω της πληροφόρησης
και της εργασιακής Συμβουλευτικής. Στόχος των συμβουλευτικών παρεμβάσεων του
πυλώνα είναι να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των ευάλωτων ατόμων
ώστε μέσω των κατάλληλων υπηρεσιών και γνώσεων να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής
τους και την προσωπική τους ανάπτυξη.51
Το ΤΕΒΑ έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν
από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και βασίζεται σε τρείς άξονες: πρώτον
την παροχή τροφίμων με διανομή και με συσσίτια, δεύτερον την αντιμετώπιση υλικών
στερήσεων και τρίτον την ανάπτυξη συνοδευτικών μέτρων, όπως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, συμβουλευτική προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης, λειτουργία
κοινωνικών φροντιστηρίων, υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, διαχείριση οικογενειακού
προϋπολογισμού, διατροφικές συμβουλές κ.α..52
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή Ελάχιστο Κοινωνικό Εισόδημα ή
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι μια σημαντική μορφή παρέμβασης και αποτελεί
δίχτυ ασφαλείας για την κάλυψη σημαντικών αναγκών σε περιόδους κρίσης. Συνδυάζει
την οικονομική ενίσχυση ατόμων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις ακραίας φτώχειας, με
την κατάρτιση , έχοντας ως στόχο την επιστροφή στην απασχόληση και την κοινωνική
επανένταξη τους. Αν και η θεσμοθέτηση του στην Ελλάδα υπήρξε αντικείμενο
έντονων αντιδράσεων από πολιτικούς, τελικά η θεσμοθέτηση του πρόεκυψε από το
πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης 2013-16 (Ν. 4093/2012). Η αρχική πρόβλεψη
ήταν να εφαρμοστεί πιλοτικά από το 2014 σε δύο περιοχές της χώρας και στη συνέχεια
50 Κουραχάνης, Ν. (2017), Κοινωνικές πολιτικές στέγασης. Αθήνα: Παπαζήση
Busch-Geertsema V. (2012), The Potential of Housing First from a European Perspective, European Journal
of Homelessness, 6 (2), pp. 209-216
51 Παπαδοπούλου, Δ. & Κουραχάνης, Ν. (2017), Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της
Κρίσης. Αθήνα:Τόπος
52 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας(2014), Εθνικό Σρατηγικό Πλαίσιο για την
Κοινωνική Ένταξη, Αθήνα.
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πανελλαδικά για να καλυφθούν τα κενά του συστήματος της κοινωνικής προστασίας.
Τελικά εφαρμόστηκε σε 13 δήμους , αντί των αρχικών δύο, με αδιαφανή και ασαφή
κριτήρια επιλογής.53
Η δεύτερη φάση της πιλοτικής εφαρμογής είχε προϋπολογισμό 57.000.000 ευρώ
και αφορούσε 30 δήμους. Τον Φεβρουάριο του 2017 ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του
ΚΕΑ που βασίζεται σε τρείς πυλώνες : Πρώτον την εισοδηματική ενίσχυση (χρηματική
ενίσχυση), δεύτερον την διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης (υπηρεσίες
που έχουν στόχο την προστασία των ωφελούμενων από κοινωνικούς κινδύνους), και
τρίτον την διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή
στην επανένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη (υπηρεσίες που
περιλαμβάνουν επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης, διευκόλυνση στην αναζήτηση απασχόλησης).54
Το έτος 2018 για πρώτη φορά μετά από μακροχρόνιες αλλαγές στην κοινωνική
πολιτική, αποκομίζονται οι καρποί από την βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης και την
σταδιακή αναβάθμιση του πλαισίου στέγασης και επανένταξης αστέγων. «Η ανοικτή
πρόσβαση στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για τη στέγαση είχε ως αποτέλεσμα τα 1,8
δισεκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν από το 2009 έως το 2014. Ένα δυναμικό 6,5 δισ.
Ευρώ μεταξύ 2015 και 2020 για ανακαίνιση υφιστάμενων κοινωνικών κατοικιών αλλά και
νέων κατασκευών»55.
Επίσης, ο ΟΑΕΔ56 με δελτίο τύπου, γνωστοποίησε για πρώτη φορά, τη
δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού, σε ομάδες του πληθυσμού
που, μέχρι τώρα, δεν μπορούσαν να εγγραφούν, λόγω αδυναμίας απόδειξης μόνιμου
τόπου κατοικίας, ενώ πληρούνταν οι λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής.
Παράλληλα, υλοποιείται από το πρόγραμμα «Στέγη και Εργασία για Αστέγους»
(2018) που περιλαμβάνει δράσεις στέγασης και υπηρεσίες εργασιακής επανένταξης. Το
πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 5εκ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και καλύπτει
περίπου 600 άτομα. Τέλος, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 71 παρ. 5 του
Νόμου 4445/2016 (Α΄236) συνεχίζεται το πρόγραμμα ”Στέγαση και Επανένταξη”, μέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου 2019, για περίπου 1.000 ωφελούμενους που ζούσαν στο δρόμο, στους
οποίους καλύπτεται εξ ολοκλήρου το ενοίκιο και τα έξοδα διαβίωσης. Ο μέχρι σήμερα
απολογισμός έχει θετικό αποτύπωμα αφού ήδη, από την θεσμοθέτηση του προγράμματος
περίπου το 40% των δικαιούχων εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας,.
Η αναβάθμιση και η βελτίωση των υπηρεσιών για τις ευάλωτες ομάδες
ενισχύεται μέσα από την Συμβουλευτική διαδικασία, η οποία υιοθετείται ακόμη, από τις
πολυάριθμες ΜΚΟ και τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που επιδιώκουν
την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω της υλικής και της ευρύτερης
κοινωνικής υποστήριξης των ευάλωτων ατόμων.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι, τα προγράμματα της κοινωνικής πολιτικής
γίνονται πιο ολοκληρωμένα από την στέγαση ως την επανένταξη, μέσα από την ενίσχυση
του ρόλου της Συμβουλευτικής διαδικασίας η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην
53 Κουραχάνης, Ν. (2017), Κοινωνικές πολιτικές στέγασης. Αθήνα: Παπαζήση
54 Κουραχάνης, Ν. (2017), Κοινωνικές πολιτικές στέγασης. Αθήνα: Παπαζήση
55 Housing Europe, LOOKING BACK MOVING FORWARD. Στο http://www.housingeurope.eu/section-58/
reports-of-activities (προσπελάστηκε 15/06/2018)
56 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
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βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης και στην αποτελεσματική επανένταξη των ευάλωτων
ομάδων στην κοινωνία. Ειδικότερα μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος της Συμβουλευτικής
διαδικασίας στην ευαλωτότητα, αντικαθιστά το ρόλο του υποστηρικτικού περιβάλλοντος
που ατόνησε, λόγω της διάλυσης του οικογενειοκεντρικού συστήματος το οποίο εν γένει
αποτελούσε την κοινωνική πολιτική της Ελλάδας.57
6. Συμπεράσματα
Το τρίπτυχο «Εργασία, Στέγη, Φαγητό», περιλαμβάνει τις κύριες ανάγκες των αστέγων,
κυρίως όμως οι ίδιοι εστιάζουν στο θέμα της εργασίας, καθώς πιστεύουν ότι η έλλειψη
της ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και ότι είναι ο μοναδικός τρόπος
για να αλλάξει η κατάστασή τους.
Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε ότι το φαινόμενο της έλλειψης στέγης οδηγεί
στην καθημερινή εξαθλίωση του ανθρώπου. Η ευαλωτότητα των άστεγων ατόμων
αντιμετωπίζεται άμεσα και στοχευμένα με τα ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης
της αστεγίας, τα οποία εστιάζουν στην πρόληψη για την βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και της προσωπικής ανάπτυξης των ευάλωτων ατόμων αλλά και στην άμεση
στέγαση και υποστήριξη των ήδη άστεγων.58
Η Συμβουλευτική και Εκπαίδευση Ενηλικών αποτελούν τους δομικούς
λίθους για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών παρεμβάσεων για την αστεγία και
την βελτίωση των υπηρεσιών στέγσης με μόνο στόχο την περίθαλψη και ανάπτυξη των
κοινωνικά ασθενέστερων και φτωχότερων χωρίς περιορισμούς και γραφειοκρατία.
Η ηθική και το αξιακό περιεχόμενο των νέων πολιτικών διαχείρισης θα πρέπει να
προδιαγράψει βήματα προόδου και την μετάβαση σε έναν καλύτερο κόσμο με γνώμονα
μόνο την ανθρώπινη αξία.
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«Μουσικήν Ποίει και Εργάζου»: Διδακτική Πρόταση για την «Καντάτα»
(απόσπασμα) του Τάσου Λειβαδίτη με Άξονες τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, την
Αγωγή Υγείας και τη Μουσική Εκπαίδευση
Παρασκευή Ακριτίδου

Περίληψη
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διδακτική πρόταση για το αντικείμενο της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου. Σκοπός της είναι αφενός να συμβάλει στον εμπλουτισμό
της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας αντλώντας από και διασυνδέοντας ποικίλες γνωστικές
περιοχές, όπως είναι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας με εστίαση στην
ψυχική υγεία και ειδικότερα στη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων, και η Μουσική
Εκπαίδευση, και αφετέρου να αναδείξει τη χρησιμότητά των παραπάνω πεδίων για την
ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των εφήβων μαθητών μιας πολυπολιτισμικής
– ή και όχι απαραίτητα – σχολικής τάξης στο πλαίσιο διδασκαλίας των φιλολογικών
μαθημάτων. Ακολουθώντας την πορεία και τα βήματα ενός συνήθους αλλά και επαρκώς
θεωρητικά τεκμηριωμένου διδακτικού σεναρίου, που δεν έτυχε ακόμη εφαρμογής, ο
αναγνώστης συνειδητοποιεί τη σημασία της Λογοτεχνίας για την αγωγή των νέων σε
επίκαιρα θέματα ατομικής και συλλογικής φύσεως.
Λέξεις-Κλειδιά: διδακτική του λεξικού, διαπολιτισμική αγωγή, Αγωγή Υγείας, μουσική
εκπαίδευση
“Make music and work at it”: A Teaching Proposal for “Cantata” (fragment) by
Tasos Leivaditis based on Cross-Cultural Education, Health Education and Music
Education
Summary
The present announcement constitutes a teaching proposal for the subject of Modern Greek
Literature of the 3rd grade of Senior High School. The aim is on the one hand to contribute
to the enrichment of the teaching of Literature through drawing upon and connecting
various fields of knowledge, such as Cross-cultural Education, Health Promotion, dealing
especially with mental health and particularly with the handling of stressful situations, and
Music Education, and on the other hand to emphasize the usefulness of the above fields
for the manifold development of the personality of the teenage students of a multicultural
– or not necessarily – classroom in the frame of the instruction of philological subjects.
Tracking the course of an average but also adequately theoretically documented teaching
scenario, which is not yet carried out, the reader realizes the importance of Literature for
children’s education on topical issues of personal and collective nature.
Key-Words: dictionary didactic, cross-cultural education, health promotion, music
education
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Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ.
313-329.
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1. Εισαγωγή
Η διδακτική πρόταση που κατατίθεται εδώ θέτει την πρόκληση του κατά πόσον διαθέτει
το διδακτικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας τα φόντα να υπηρετήσει την παιδεία ως
ευρύτερη έννοια και σε τι βαθμό δύνανται τα λογοτεχνικά κείμενα να λειτουργήσουν
ως πηγές διδακτικής αξιοποίησης και συνδυαστικής διαχείρισης διάφορων γνωστικών
πεδίων που συγκροτούν το πολυδιάστατο τοπίο της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της Μουσικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας, της
Διδακτικής της Γλώσσας και της Διδακτικής της Λογοτεχνίας. Το εν λόγω θέμα επελέγη
με αφορμή τη διδασκαλία του προτεινόμενου προς διδασκαλία κειμένου σε συνθήκες
πραγματικής τάξης, καθώς θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που
τέθηκαν για το παραπάνω εγχείρημα. Αρχικά, τεκμηριώνεται θεωρητικά το σκεπτικό της
παρούσας πρότασης με αναφορά στα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία και σε βασικές
τους έννοιες. Έπειτα, περιγράφεται αναλυτικά η διδακτική πρόταση. Τέλος, επιχειρείται
μια κριτική της αξιολόγηση.
2. Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής Πρότασης
2.1. Διδακτική του λεξικού
Η Διδακτική του λεξικού περιλαμβάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση
των λεξικών και με τον κατάλληλο σχεδιασμό εκ μέρους του εκπαιδευτικού συμβάλλει
πολύπλευρα στη γλωσσική παιδεία των μαθητών κάθε εκπαιδευτικού επιπέδου1. Η
παρούσα διδακτική πρόταση παρακολουθεί τις βασικές αρχές της Διδακτικής του
λεξικού, καθώς η χρήση του εν προκειμένω αφενός εντάσσεται σε σύνθετα γλωσσικά
θέματα, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του γλωσσικού δανεισμού και στο ζήτημα της
μεταφορικής επέκτασης των σημασιών, και αφετέρου διενεργείται αυτόνομα από την
πλευρά των μαθητών κατανεμημένων σε ομάδες2.
Η εκπαιδευτική χρήση του λεξικού κρίνεται πρόσφορη στη συγκεκριμένη
περίπτωση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η λειτουργία του ως εργαλείου πολιτισμικού
περιεχομένου. Πράγματι, το γλωσσικό περιεχόμενο ενός ερμηνευτικού λεξικού της
Νέας ελληνικής συντελεί στην κατανόηση του πολιτισμού μας, αφού η γλώσσα είναι
κυρίαρχο τμήμα κάθε πολιτισμού3. Στο πλαίσιο δε της εν λόγω πρότασης στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι πολλαπλές (και κυρίως οι μεταφορικές) σημασίες μιας
λέξης και οι τρόποι με τους οποίους συνδυάζεται αυτή με άλλες, ώστε να καταστούν οι
μαθητές ικανοί να συλλαμβάνουν τα συμβολικά και υπαινικτικά νοήματα που κρύβονται
πίσω από τις προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις ενός λογοτεχνικού κειμένου.
Το δεύτερο σημείο είναι η λειτουργία του λεξικού ως εργαλείου διαπολιτισμικού
περιεχομένου. Αυτό συμβαίνει, διότι η γλώσσα ως κομμάτι του πολιτισμού μιας χώρας
1 Βλ. Χατζηδήμου, Κ. (2015), Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μια
διεπιστημονική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 36.
2 Βλ. Χατζηδήμου, Κ. (2015), Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μια
διεπιστημονική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 37.
3 Βλ. Χατζηδήμου, Κ. (2015), Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μια
διεπιστημονική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ.σ. 75-78.
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δεν παραμένει στατικό, ανέπαφο και ανεξάρτητο από τις κοινωνικοπολιτισμικές εξελίξεις,
όπως προκύπτει από τον πλούτο των γλωσσικών δανείων που έχει κατά καιρούς δεχθεί
η ελληνική γλώσσα και τα οποία βρίσκονται καταγεγραμμένα στα ερμηνευτικά λεξικά
της Κοινής Νεοελληνικής4. Επομένως, το λεξικό μιας δεδομένης γλώσσας δε βοηθά μόνο
προς την κατεύθυνση να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό μιας χώρας όσοι δεν κατέχουν
τη γλώσσα της5 αλλά και αντίστροφα να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς οι
μαθητές αυτής της ίδιας χώρας μέσω των γλωσσικών αποτυπωμάτων της διαπολιτισμικής
επαφής και σύνθεσης. Το αποτέλεσμα είναι να προωθείται η μεταξύ τους προσέγγιση στο
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής τάξης.
2.2. Συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης
Η Συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης, την οποία εισηγήθηκε η Louise M. Rosenblatt
πρόκειται για μια από τις Αναγνωστικές θεωρίες της Λογοτεχνίας, και μάλιστα η μόνη που
αναπτύσσεται εξ αρχής σε σχέση με την εκπαίδευση, με έμφαση στον ενεργητικό ρόλο
του αναγνώστη-μαθητή. Προτείνει μια «ανοιχτή» εναλλακτική διδακτική προσέγγιση
του λογοτεχνικού έργου, η οποία συνίσταται στα εξής ενδεικτικά στάδια6:
1. Προετοιμασία του περιβάλλοντος, η οποία αντιστοιχεί στην αφόρμηση της διδακτικής
πορείας και μπορεί να συντελεστεί μέσα από την επεξεργασία του τίτλου του
κειμένου.
2. Αρχική ανταπόκριση των μαθητών, όπου οι μαθητές καταθέτουν την αισθητική τους
εμπειρία ως αποτέλεσμα της «συναλλαγής» τους με το κείμενο, η οποία δίνει έμφαση
στην ατομικότητα και το προσωπικό βίωμα.
3. Τελειοποίηση της ανταπόκρισης, όπου με τη διακριτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού
οι μαθητές κατευθύνονται στη βάση μιας συλλογικής διερευνητικής και
ανακαλυπτικής επεξεργασίας να αποσυμβολίσουν πιο μεθοδικά και οργανωμένα τα
βασικά του σημεία, ώστε να στοιχειοθετήσουν από κοινού το κοινωνικό, πολιτισμικό
και ιδεολογικό πλαίσιο που συνέχει το εκάστοτε λογοτεχνικό κείμενο. Αποτελεί,
επομένως, ιδανικό έναυσμα για την έναρξη μιας ανοιχτής ανταλλαγής απόψεων, οι
οποίες λόγω των διαφορετικών βιωμάτων των μαθητών προωθούν τον δημιουργικό
διάλογο και την ετερογνωσία σε επίπεδο διαπροσωπικό αλλά και διαπολιτισμικό
εντός μιας πολυπολιτισμικής τάξης.
4. Έκφραση της ανταπόκρισης, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μια ατομική ή
ομαδική δημιουργική εργασία μέχρι ένα πιο εκτεταμένο είδος μελέτης, όπως είναι
για παράδειγμα ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας ή ένα σχολικό πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας.

4 Βλ. Χατζηδήμου, Κ. (2015), Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μια
διεπιστημονική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ.σ. 69-74.
5 Βλ. Χατζηδήμου, Κ. (2015), Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μια
διεπιστημονική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 77.
6 Βλ. Καλογήρου, Τ. & Βησσαράκη, Ε. (2007), Η συμβολή της θεωρίας της L. M. Rosenblatt στον
εμπλουτισμό της διδακτικής της λογοτεχνίας. Στο: Τ. Καλογήρου & Κ. Λαλαγιάννη (επιμ.), Η Λογοτεχνία στο
σχολείο: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω
– Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 58-75.
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2.3. Διαπολιτισμική Αγωγή
Η διαπολιτισμική αγωγή είναι μια πρόσφατη προοπτική της εκπαίδευσης που λαμβάνει χώρα
στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως προκύπτει από τη διαδικασία αλληλοπροσέγγισης
δύο ή περισσότερων πολιτισμών. Στοχεύει στο να μετατρέψει σε περιεχόμενα μάθησης
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών και τρόπων σκέψης7. Βασίζεται στις
αρχές της ισοτιμίας των πολιτισμών, της ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων
διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και της παροχής ίσων ευκαιριών – μάθησης εν
προκειμένω8. Τα μοντέλα διαπολιτισμικής αγωγής είναι το αφομοιωτικό, το ενταξιακό
και το συμπεριληπτικό9.
Μια έννοια που συνδέεται με τη διαπολιτισμική αγωγή είναι ο επιπολιτισμός.
Πρόκειται για τη διαδικασία της μάθησης που συντελείται ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον
διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή επαφή και ασκούν
ή / και δέχονται επιρροή, οδηγούμενες σε αλλαγές στη μία ή σε όλες τις ομάδες των
πολιτιστικών σχημάτων που έχουν αρχικά υιοθετήσει, γεγονός που συντελεί ως κάποιο
βαθμό στην προσαρμογή τους10.
Για τη διενέργεια της διαπολιτισμική αγωγής ή μάθησης προτείνονται
συγκεκριμένα βήματα11, τα οποία ανταποκρίνονται στο συμπεριληπτικό μοντέλο, το
οποίο και προκρίνεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης.
2.4. Αγωγή Υγείας
Η έννοια της Αγωγής Υγείας αφορά ένα σύνολο μορφωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
σχετίζονται με την πρόληψη της ασθένειας ή της βλάβης και με την προαγωγή μιας
θετικής σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής υγείας μέσω της διάχυσης της
γνώσης σχετικά με την υγεία και της επακόλουθης πιθανής αλλαγής συμπεριφοράς και
πεποιθήσεων προς την κατεύθυνση της διασφάλισής της12. Δύο βασικά χαρακτηριστικά
της Αγωγής Υγείας είναι η διεπιστημονικότητα και ο προγραμματισμός13. Ως εκπαιδευτική
διαδικασία επιβεβαιώνει δε τη θέση ότι η υγεία και η εκπαίδευση είναι έννοιες
αλληλένδετες14, εφόσον, άλλωστε, μία από τις διαστάσεις της υγείας, όπως προκύπτει
7 Βλ. Ζωγράφου, Α. (2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος
Δαρδανός, σ. 41.
8 Βλ. Ζωγράφου, Α. (2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος
Δαρδανός, σ. 51.
9 Βλ. Χατζησωτηρίου, Χ. (2013), Αποσαφηνίζοντας την έννοια της διαπολιτισμικότητας: Από την αφομοιωτική
κρατική πολιτική στο συμπεριληπτικό σχολείο. Στο: Π. Αγγελίδης & Χ. Χατζησωτηρίου (επιμ.), Διαπολιτισμικός
διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές. Αθήνα:
Διάδραση, σ.σ. 25-62.
10 Βλ. Χατζηχρήστου, Χ. (επιμ.) (2004α), Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης
κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Γυμνάσιο – Λύκειο. Τεύχος 6: Θεματική ενότητα Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος
Δαρδανός, σ.σ. 9, 23.
11 Βλ. Ζωγράφου, Α. (2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω –
Γιώργος Δαρδανός, σ. 59.
12 Βλ. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005), Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και
βιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 25, 29-31.
13 Βλ. Ιωαννίδη, Β. (2008), Ηθική και Εκπαίδευση για την Υγεία. Βασικά ζητήματα Βιοηθικής, Αγωγής και
Προαγωγής της Υγείας. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης ΕΠΕ, σ. 24.
14 Βλ. Ιωαννίδη, Β. & Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Α. (2010), Αγωγή Υγείας: Σημαντικός παράγοντας
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από τους ορισμούς της15, είναι η ψυχική υγεία και η μάθηση θεωρείται, αντίστοιχα,
ψυχικό φαινόμενο16.
Εδώ ενδιαφέρει η σχολική Αγωγή Υγείας, η άσκηση δηλαδή της Αγωγής Υγείας
σε σχολικό πλαίσιο μέσα από μεθοδικά οργανωμένες δράσεις17 είτε εντασσόμενες σε
παραδοσιακά μαθήματα είτε ως ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες18. Η εν λόγω
διδακτική πρόταση αφορά την ανάληψη πρωτοβουλίας εργαλειακής αξιοποίησης
εκ μέρους του εκπαιδευτικού ενός λογοτεχνικού κειμένου για την εξυπηρέτηση των
σκοπών της Αγωγής Υγείας. Δίνεται όμως η δυνατότητα προέκτασης της δραστηριότητας
με την εκπόνηση σχετικού προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα το άγχος19. Την ιδέα
υποβάλλουν οι συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου και οι οποίες
αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία τους. Αυτές μπορεί να είναι η πίεση
των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφόσον το κείμενο ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο
των Κειμένων Νεοελληνική Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου, η επερχόμενη αποφοίτησή
τους αλλά και, μιλώντας για πολυπολιτισμικές τάξεις, το συναίσθημα απώλειας αλλά και
το επιπολιτιστικό στρες που βιώνουν οι αλλοδαποί ή παλλιννοστούντες μαθητές μέσα σε
ένα νέο σχολικό πλαίσιο αλλά και σε μια νέα πολιτισμική ομάδα, όπου τους επιβάλλεται
μια σχετικά απότομη αλλαγή συνηθειών και προσαρμογή σε νέα δεδομένα20.
2.5. Μουσική Παιδαγωγική
Η Μουσική Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση αφορά την επιστημονική εφαρμογή της μουσικής
για παιδαγωγικούς σκοπούς21. Ο βασικός ρόλος που επιφυλάσσεται στη μουσική σε
για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Νοσηλευτική, 49(2), σ. 116.
15 Βλ. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005), Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και
βιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 17-20.
16 Βλ. Ιωαννίδη, Β. (2008), Ηθική και Εκπαίδευση για την Υγεία. Βασικά ζητήματα Βιοηθικής, Αγωγής και
Προαγωγής της Υγείας. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης ΕΠΕ, σ. 26.
17 Βλ. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005), Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και
βιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ. 32.
18 Βλ. Ιωαννίδη, Β. (2008), Ηθική και Εκπαίδευση για την Υγεία. Βασικά ζητήματα Βιοηθικής, Αγωγής και
Προαγωγής της Υγείας. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης ΕΠΕ, σ. 70.
19 Βλ. Γούμενος, Λ. & Χαραμής, Π. (επιμ.) (1998), Μελέτες. Αναλυτικά προγράμματα και Ενιαίο Λύκειο.
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Αγωγή Υγείας. Αθήνα:
Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, σ. 161; βλ. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005),
Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και βιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ.σ.
34, 305-315; βλ. Χατζηχρήστου, Χ. (επιμ.) (2004β), Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης
κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Γυμνάσιο – Λύκειο. Τεύχος 4: Θεματική ενότητα Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων. Αθήνα: Τυπωθήτω
– Γιώργος Δαρδανός.
20 Βλ. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005), Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και
βιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ. 59; βλ. Χατζηχρήστου, Χ. (επιμ.) (2004β),
Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο
σχολείο. Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο – Λύκειο. Τεύχος 4: Θεματική
ενότητα Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 11-12; βλ.
Χατζηχρήστου, Χ. (επιμ.) (2004α), Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης κοινωνική
και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
– Λύκειο. Τεύχος 6: Θεματική ενότητα Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός,
σ. 23; βλ. Λειβαδίτης, Μ. (2003), Πολιτισμός και Ψυχιατρική. Ανθρωπολογικές και κοινωνικές διαστάσεις των
ψυχοπαθολογικών φαινομένων. Αθήνα: Παπαζήσης, σ.σ. 13-14, 385-386.
21 Βλ. Πρίνου-Πολυχρονιάδου, Λ. (2003), Μουσική και Ψυχολογία. Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία. Αθήνα:
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παιδαγωγικά συμφραζόμενα είναι προληπτικός και ψυχοπροφυλακτικός22. Συνδέεται,
επομένως, άμεσα με την διατήρηση της ψυχικής υγείας, οπότε και ενδείκνυται για
αξιοποίηση στο πλαίσιο εφαρμογής της σχολικής Αγωγής Υγείας, καθώς είναι άλλωστε
παραδεκτή η επιρροή της στον ανθρώπινο ψυχισμό23. Ειδικότερα, επιδρά στην ικανότητα
της ανθρώπινης εργασίας24, οπότε μπορεί να επηρεάσει τη σχολική επίδοση, με αποτέλεσμα
τη μείωση της σχολικής αποτυχίας. Από δε τη σκοπιά της διαπολιτισμικής αγωγής μπορεί
να λειτουργήσει ως μέσον προώθησης της διαπολιτισμικής επαφής, καθώς αφενός μπορεί
να αποτελέσει εργαλείο έρευνας της κοινωνικής ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων25
αφετέρου χάρη στη βιωματική της προσέγγιση26 και τη μη μεσολάβηση του λόγου
επιτρέπει την πιο άμεση και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ τόσο ομόγλωσσων όσο
κυρίως και αλλόγλωσσων. Έπειτα, θα κρινόταν κατάλληλη για προγράμματα Αγωγής
Υγείας με θέμα την αντιμετώπιση του άγχους σε διαπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα,
καθώς λειτουργεί ως «παυσίπονο» έναντι δυσάρεστων, απειλητικών ή τραυματικών
καταστάσεων27. Από άποψη μεθοδολογίας η Μουσική Παιδαγωγική έχει αναπτύξει
τεχνικές, όπως είναι η πολυεκφραστική μέθοδος, οι οποίες όχι μόνο ενδείκνυνται για
παιδιά, και μάλιστα μπορούν να εφαρμοστούν σε ομαδικό επίπεδο, αλλά και φέρνουν τη
μουσική σε επαφή με τον λόγο – και δη τον καλλιτεχνικό – μέσα από την παρείσφρηση της
Δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο σχετικών ασκήσεων-δραστηριοτήτων28. Συνεπώς, θα
μπορούσε κάλλιστα να έχει ισχυρή παρουσία σε μια διδακτική πρόταση όπου εντάσσεται
και η Αγωγή Υγείας, όπως είναι η συγκεκριμένη.
2.6 Η επιλογή του προς διδασκαλία κειμένου
3. Σκοπός της Παρούσας Εργασίας
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι στο πλαίσιο του διδακτικού
αντικειμένου της Λογοτεχνίας μπορούν να βρουν θέση – κι ίσως ακόμη και απαντήσεις
– ποικίλοι προβληματισμοί, οι οποίοι απασχολούν τους νέους των σύγχρονων
πολυπολιτισμικών κοινωνιών, όπως και της χώρας μας, υπό την προϋπόθεση ότι
ο εκπαιδευτικός θα συνδέσει ουσιαστικά τις αναζητήσεις και «καταθέσεις» των
λογοτεχνών κάθε εποχής με τα τεκταινόμενα της σύγχρονης καθημερινότητας, ατομικής
Θυμάρι, σ. 14.
22 Βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση της τέχνης
στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 208.
23 Βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση της τέχνης
στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 205, 232.
24 Βλ. Πρίνου-Πολυχρονιάδου, Λ. (2003), Μουσική και Ψυχολογία. Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία. Αθήνα:
Θυμάρι, σ. 31.
25 Βλ. Πρίνου-Πολυχρονιάδου, Λ. (2003), Μουσική και Ψυχολογία. Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία. Αθήνα:
Θυμάρι, σ. 43.
26 Βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση της τέχνης
στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 203-204.
27 Βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση της τέχνης
στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 235-237.
28 Βλ. Πρίνου-Πολυχρονιάδου, Λ. (2003), Μουσική και Ψυχολογία. Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία. Αθήνα:
Θυμάρι, σ. 69; βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση
της τέχνης στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 240, 217, 242.
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και συλλογικής. Έτσι, αφενός συνάδει με την πρόταση του Κέντρου Μελετών και
Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ να βρεθούν θέματα για κάθε διδακτικό αντικείμενο, τα οποία
μπορούν να συνδυαστούν με θέματα Αγωγής Υγείας29, αφετέρου αναδεικνύει τον ζωτικό
ρόλο του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου και την ανάγκη της αναπόσπαστης παρουσίας
του στο σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Ο παραπάνω σκοπός εξυπηρετείται ικανοποιητικά από το απόσπασμα του
συνθετικού ποιήματος «Καντάτα» του Τάσου Λειβαδίτη, το οποίο επελέγη στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης για τους εξής λόγους: (Μετακίνηση του
κεφαλαίου 2.6 Η επιλογή του προς διδασκαλία κειμένου στο κεφάλαιο 3. Σκοπός
της παρούσας εργασίας)
1. διαθέτει αναντίρρητη λογοτεχνική και παιδευτική αξία, καθώς:
 Συναιρώντας χαρακτηριστικά και της πρώτης και της δεύτερης περιόδου
του έργου του ποιητή, δεδομένης της παραδοσιακής κατάτμησής του
προβάλλει τη συνέχεια της ποιητικής και ιδεολογικής πορείας του
Λειβαδίτη30.
 Ως δημιουργία μιας μελαγχολικής φυσιογνωμίας31, η οποία κατά το
κοινώς αποδεκτό εμπερικλείει με πολυσχιδή και σχεδόν χαμαιλεοντικό
τρόπο στοιχεία διάφορων προσωπικοτήτων, διαθέσεων και τάσεων32,
επιτρέπει σε κάθε μαθητή να εντοπίσει μέσα σε αυτό χαρακτηριστικά
του ίδιου του του εαυτού και να νιώσει μιαν οικειότητα και λυτρωτική
ταύτιση.
 Εμπεριέχοντας γνήσιες ελληνικές αξίες, αρχαιοελληνικές και
χριστιανορθόδοξες, και παγκόσμιες33 ενσωματώνει διάφορα επίπεδα
συλλογικότητας.
 Προβάλλοντας ισόρροπα την ατομική ευτυχία αλλά και οδύνη εκ
παραλλήλου με το συλλογικό δράμα αλλά και όραμα του ποιητή34
καταφάσκει την προσέγγιση και τη συνένωση ανθρώπων – και μέσω
αυτών και πολιτισμών.
2. Κινείται στο πνεύμα της διαπολιτισμικής αγωγής, και μάλιστα του
συμπεριληπτικού μοντέλου, καθώς:
 Το προβαλλόμενο σε αυτό μοτίβο αναψηλάφησης της ταυτότητας του
αυθεντικού προσώπου μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις και την
29 Βλ. Γούμενος, Λ. & Χαραμής, Π. (επιμ.) (1998), Μελέτες. Αναλυτικά προγράμματα και Ενιαίο Λύκειο.
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Αγωγή Υγείας. Αθήνα:
Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, σ. 174.
30 Βλ. Μπλάνας, Γ. (2009), Ας διαβάσουμε πραγματικά τον Τάσο Λειβαδίτη. Το δέντρο, 171-172, σ.σ. 85-86.
31 Βλ. Αγγελής, Δ. (2009), «Συχνά η ψυχή σου σε ζημίωσε πολύ» [Σχόλιο στην Καντάτα]. Το δέντρο, 171-172,
σ. 10.
32 Βλ. Pigeaud, J. (2015), Εισαγωγή. Στο: Pigeaud, J. (μτφρ.), Αριστοτέλης. Μελαγχολία και ιδιοφυΐα. Το 30ο
πρόβλημα (μτφρ.) Α. Σιδέρη. Αθήνα: Άγρα, σ. 15.
33 Βλ. Αγγελής, Δ. (2009), «Συχνά η ψυχή σου σε ζημίωσε πολύ» [Σχόλιο στην Καντάτα]. Το δέντρο, 171-172,
σ. 12; βλ. Κουβαράς, Γ. (1995), Ταυτότητα και ετερότητα. Η λέξη, 130, σ. 827.
34 Βλ. Συλλογικό έργο (2008), Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας: Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι. Αθήνα:
Πατάκης, λ. Λειβαδίτης Τάσος, σ. 1234; βλ. Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σ. (2017), Όταν η ποίηση αναιρεί
τη ματαιότητα της ζωής. Στο: Γ. Δουατζής (επιμ.), Τάσος Λειβαδίτης. Ο ποιητής, το έργο, η ζωή του. Αθήνα:
Στίξις, σ. 81; βλ. Καψωμένος, Ε. (1989), «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Ζωικές και κοινωνικές αξίες
στον Τάσο Λειβαδίτη. Διαβάζω, 228, σ. 32.
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3.

κοινωνική αλληλεπίδραση35 συναρτάται με το αντίστοιχο αίτημα των
εκπροσώπων διαφορετικών πολιτισμικών κεφαλαίων που συνυπάρχουν
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία36.
 Μέσω της σύνδεσης του ποιήματος με τη Μουσική, όπως διαφαίνεται
από τον τίτλο, η διδασκαλία του έχει τα φόντα να παράσχει ίσες
ευκαιρίες μάθησης σε ελληνόγλωσσους και αλλόγλωσσους μαθητές
μιας πολυπολιτισμικής τάξης37.
 Προβάλλει πανανθρώπινες και ευρύτερα και κοινά αποδεκτές αξίες,
όπως είναι η δικαιοσύνη, των οποίων η εμφύσηση και αποδοχή από τους
μαθητές συμβάλλει στη σύνδεση δύο ή περισσότερων πολιτισμών38.
 Ο τίτλος της σύνθεσης αποτελεί άριστη αφετηρία μιας
συμπεριληπτικής διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς ως δάνεια
λέξη μπορεί να πυροδοτήσει την κοινή επεξεργασία διαπολιτισμικών
«συγκρούσεων»39.
 Χαρακτηρίζεται, όπως και η διαπολιτισμική αγωγή, από τον
προσανατολισμό προς την κοινότητα, την ανοιχτότητα και τη συλλογική
δράση40.
 Η ατμόσφαιρα του αποσπάσματος αντιστοιχεί εν πολλοίς και
ποικιλοτρόπως με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί και
παλλιννοστούντες μαθητές και με τις καταστάσεις και τα συναισθήματα
που αυτοί βιώνουν41.
Συνιστάται ιδιαιτέρως ως έναυσμα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής
των μαθητών με έμφαση στην ψυχική υγεία με την άτυπη εφαρμογή του
θεσμού της Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας42, καθώς:

35 Βλ. Κουβαράς, Γ. (1995), Ταυτότητα και ετερότητα. Η λέξη, 130, σ. 826.
36 Βλ. Μπαμπάλης, Θ. & Μανιάτης, Π. (2013), Ενδυναμώνοντας τις ταυτότητες στην πολυπολιτισμική
σχολική τάξη: Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο: Π. Αγγελίδης &
Χ. Χατζησωτηρίου (επιμ.), Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές
πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές. Αθήνα: Διάδραση, σ.σ. 63-104.
37 Βλ. Ζωγράφου, Α. (2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω –
Γιώργος Δαρδανός, σ. 54.
38 Βλ. Ζωγράφου, Α. (2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω –
Γιώργος Δαρδανός, σ. 52.
39 Βλ. Ζωγράφου, Α. (2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω –
Γιώργος Δαρδανός, σ. 34.
40 Βλ. Ζωγράφου, Α. (2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω –
Γιώργος Δαρδανός, σ. 35.
41 Βλ. Μπενάτσης, Α. (2017), Το συντροφικό όνειρο. Στο: Γ. Δουατζής (επιμ.), Τάσος Λειβαδίτης. Ο ποιητής, το
έργο, η ζωή του. Αθήνα: Στίξις, σ. 153; βλ. Κεχαγιόγλου, Γ. (1990-2002), Θεματογραφία της 1ης μεταπολεμικής
ποιητικής γενιάς. Στο: Α. Αργυρίου (επιμ.), Η ελληνική ποίηση: ανθολογία, γραμματολογία. Τόμος 5: Η πρώτη
μεταπολεμική γενιά. Αθήνα: Σοκόλης, σ.σ. 630-633; βλ. Χατζηχρήστου, Χ. (επιμ.) (2004α), Πρόγραμμα
προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο για τον
Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο – Λύκειο. Τεύχος 6: Θεματική ενότητα Διαφορετικότητα
και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 10-11; βλ. Λειβαδίτης, Μ. (2003), Πολιτισμός
και Ψυχιατρική. Ανθρωπολογικές και κοινωνικές διαστάσεις των ψυχοπαθολογικών φαινομένων. Αθήνα:
Παπαζήσης, σ.σ. 407-408.
42 Βλ. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005), Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και
- 320 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

4.

 Επιδιώκει να παρουσιάσει μια πολυμορφία πραγματικών και
ψυχολογικών καταστάσεων43.
 Ειδικότερα, θίγει το ζήτημα των πνευματικών και ψυχικών διαταραχών
και υγείας, όπως ευρύτερα το έργο του Λειβαδίτη44 με ιδιαιτέρως
ευαισθητοποιημένη αντιμετώπιση εκ μέρος του ποιητή45.
 Διέπεται από έναν σοσιαλιστικό προσανατολισμό ως τμήμα του
ποιητικού έργου του Λειβαδίτη, ο οποίος συστοιχεί προς την κοινωνική
διάσταση της Αγωγή Υγείας46.
 Προβάλλει πάμπολλες αξίες με θετικό πρόσημο47, η ιδιαίτερη έμφαση
στις οποίες μπορεί να εντείνει την ευαισθησία των μαθητών και να
ενισχύσει την ψυχική τους υγεία48.
Σε σχέση με την πτυχή της Μουσικής Εκπαίδευσης που υπεισέρχεται στη
διδακτική πρόταση το κείμενο κρίνεται κατάλληλο, καθώς:
 Ως τμήμα του ποιητικού έργου του Λειβαδίτη χαρακτηρίζεται από μια
έντονη μουσικότητα, ρυθμικότητα και διακριτική μελωδικότητα49,
εγγενή χαρακτηριστικά της τέχνης της Μουσικής50.
 Ο τίτλος του έργου («Καντάτα»), που υποδηλώνει την μουσική και
δραματουργική σύνθεση51, υποδεικνύει μια σαφή στενότερη σύνδεσή

βιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 57-87.
43 Βλ. Μπενάτσης, Α. (1991), Η ποιητική μυθολογία του Τάσου Λειβαδίτη. Αθήνα: Επικαιρότητα, σ. 223.
44 Βλ. Κουβαράς, Γ. (1989), Το Περιθώριο στο ποιητικό έργο του Τάσου Λειβαδίτη. Διαβάζω, 228, σ. 80; βλ.
Κουβαράς, Γ. (2008), Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου. Περιδιαβάσεις στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη.
Αθήνα: Καστανιώτης, σ.σ. 84-87.
45 Βλ. Μαρκόπουλος, Γ. (2009), Η ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη. Αθήνα: Εκάτη, σ.σ. 32, 33.
46 Βλ. Γούμενος, Λ. & Χαραμής, Π. (επιμ.) (1998), Μελέτες. Αναλυτικά προγράμματα και Ενιαίο Λύκειο.
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Αγωγή Υγείας. Αθήνα:
Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, σ. 159.
47 Βλ. Μερακλής, Μ. Γ. (1995), Συμβολή στην αποκατάσταση μιας διασπασμένης ενότητας. Η λέξη, 130,
σ.σ. 754-755; βλ. Καρβέλης, Τ. (2001), Η ιστορία και το τίμημά της στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη.
Στο: Τ. Καρβέλης, Δεύτερη ανάγνωση. Κριτικά κείμενα 1984-1991. Τόμος Γ΄. Αθήνα: Σοκόλης, σ. 238; βλ.
Κεχαγιόγλου, Γ. (1990-2002), Θεματογραφία της 1ης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς. Στο: Α. Αργυρίου (επιμ.),
Η ελληνική ποίηση: ανθολογία, γραμματολογία. Τόμος 5: Η πρώτη μεταπολεμική γενιά. Αθήνα: Σοκόλης, σ. 632;
βλ. Αγγελής, Δ. (2009), «Συχνά η ψυχή σου σε ζημίωσε πολύ» [Σχόλιο στην Καντάτα]. Το δέντρο, 171-172, σ.
11; βλ. Μαρκόπουλος, Γ. (2009), Η ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη. Αθήνα: Εκάτη, σ.σ. 9, 21; βλ. Γκότοβος, Α.
Χ. (1999), Τάσος Λειβαδίτης 1950-1966: Από την πίστη την αμφισβήτηση ή Η συνειδητοποίηση της ήττας και
το πέρασμα στην ωριμότητα. Δωδώνη: Φιλολογία, 28, σ. 172; βλ. Ιλίνσκαγια, Σ. (1993). Η βίωση της ιστορίας
στο έργο του Τάσου Λειβαδίτη. Ουτοπία, 7, σ. 113; βλ. Μπενάτσης, Α. (1991), Η ποιητική μυθολογία του Τάσου
Λειβαδίτη. Αθήνα: Επικαιρότητα, σ. 225; βλ. Μπενάτσης, Α. (2017), Το συντροφικό όνειρο. Στο: Γ. Δουατζής
(επιμ.), Τάσος Λειβαδίτης. Ο ποιητής, το έργο, η ζωή του. Αθήνα: Στίξις, σ. 155; βλ. Ιλίνσκαγια, Σ. (1986), Η
μοίρα μιας γενιάς. Συμβολή στη μελέτη της μεταπολεμικής πολιτικής ποίησης στην Ελλάδα. Αθήνα: Κέδρος, σ.σ.
140, 141.
48 Βλ. Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α. & Μαυρικάκη, Ε. (2005), Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και
βιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 90-91.
49 Βλ. Κρεμμύδας, Κ. (2017), Τα προαιώνια ανεξόφλητα χρέη στον άνθρωπο. Στο: Γ. Δουατζής (επιμ.), Τάσος
Λειβαδίτης. Ο ποιητής, το έργο, η ζωή του. Αθήνα: Στίξις, σ. 125; βλ. Μαρκόπουλος, Γ. (2009), Η ποίηση του
Τάσου Λειβαδίτη. Αθήνα: Εκάτη, σ. 67.
50 Βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση της τέχνης
στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 215.
51 Βλ. Συλλογικό έργο (2008), Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας: Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι. Αθήνα:
Πατάκης, λ. Λειβαδίτης Τάσος, σ. 1235.
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του με τη Μουσική.
 Έχοντας, όπως και το ευρύτερο έργο του Λειβαδίτη, ως κεντρικό άξονα
την αίσθηση της ταυτότητας συνδέεται με τα αποτελέσματα πειραμάτων
σχετικών με την πρωταρχική λειτουργία του αυτιού, όπου καταστάσεις
ηχομόνωσης οδήγησαν σε απώλεια της αίσθησης της ταυτότητας52.
4. Διδακτική Πρόταση
4.1. Ταυτότητα της Διδακτικής Πρότασης
Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία του αποσπάσματος από το συνθετικό
ποίημα «Καντάτα» του Τάσου Λειβαδίτη που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο των
Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου53. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής
πρότασης είναι η ισόρροπη καλλιέργεια της αυτογνωσίας και της ετερογνωσίας των
μαθητών και κατ’ επέκταση της ατομικότητας και της συλλογικότητας. Τα προαπαιτούμενα
είναι το σχολικό εγχειρίδιο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου, πίνακας,
λευκά φύλλα όπου θα σημειώνουν οι μαθητές τις ιδέες τους, υλικοτεχνική υποδομή για
την ακρόαση μουσικής, ένα έντυπο ή ηλεκτρονικό λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας
(ή και τα δύο) ανά ομάδα μαθητών και, σε περίπτωση που υπάρχει και το δεύτερο,
υλικοτεχνική υποδομή για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η εν λόγω διδακτική πρόταση διαρκεί έξι διδακτικές ώρες και η μέθοδος
διδασκαλίας επικεντρώνεται κυρίως σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
Ως προς τους στόχους της παρούσας διδακτικής πρότασης οι μαθητές
αναμένεται:
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του λεξικού και μέσω της αναζήτησης λέξεων σε αυτό
να κατανοήσουν τις σχέσεις γλωσσών και κατ’ επέκταση και πολιτισμών που έρχονται
σε επαφή.
 Να γνωρίσουν την προσωπικότητα, την ποιητική και ιδεολογική πορεία του ποιητήστοχαστή Τάσου Λειβαδίτη.
 Να μυηθούν στη συμβολική γλώσσα της Λογοτεχνίας εντοπίζοντας συνέχειες και
αναλογίες μεταξύ της αρχαίας και της νέας ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης καθώς
και της χριστιανικής Ηθικής.
 Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα και την οικουμενικότητα της Λογοτεχνίας ως
προς τις καταστάσεις και τα συναισθήματα που προβάλλονται στα κείμενα.
 Να βρουν τον χρόνο να χαλαρώσουν, να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν
γνώσεις και εμπειρίες μεταξύ τους.
 Να συνηθίσουν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά.
 Να έρθουν σε επαφή με τρόπους διαχείρισης του άγχους και αντιμετώπισης διάφορων
αγχογόνων καταστάσεων που βιώνουν, με απώτερο σκοπό να τους εφαρμόσουν
λειτουργικά στην καθημερινότητά τους και να οπλιστούν με αγωνιστικό πνεύμα

52 Βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση της τέχνης
στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 218.
53 Βλ. Γρηγοριάδης, Ν., Καρβέλης, Δ., Μηλιώνης, Χ., Μπαλάσκας, Κ., Παγανός, Γ. & Παπακώστας, Γ.
(2010), Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος. Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ.σ. 40-41.
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σύμφωνο με εκείνο που μεταδίδει το ποιητικό έργο του Λειβαδίτη.
 Να αναγνωρίσουν την αξία της μουσικής παιδείας και της ευρύτερης μόρφωσης και
καλλιέργειας, μέσω της οποίας μπορούν να διασυνδέονται διάφοροι τομείς γνώσης.
4.2. Δομή της Διδακτικής Πρότασης
4.2.1. 1η διδακτική ώρα: «Ονομάτων επίσκεψις: Καντάτα»
Το κεφάλαιο 4.2.1 αποτελεί την πρώτη διδακτική ώρα και αφορά την προετοιμασία του
περιβάλλοντος για την αλληλεπίδραση των μαθητών με το κείμενο. Αυτή συνίσταται
στην ενασχόληση με τον τίτλο του ποιήματος από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών έως πέντε ατόμων ανάλογα
και με το πλήθος του τμήματος καθώς και με τη διαθεσιμότητα έντυπων ερμηνευτικών
λεξικών ή υλικοτεχνικής υποδομής για πρόσβαση στο διαδίκτυο με σκοπό τη χρήση
ενός αντίστοιχου ηλεκτρονικού λεξικού. Στη συνέχεια ο διδάσκων δίνει οδηγίες για
την ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. Κάθε ομάδα εφοδιασμένη
με ένα ερμηνευτικό λεξικό καλείται να αναζητήσει την ξένη δάνεια λέξη «Καντάτα»
του τίτλου και να καταγράψει την ερμηνεία της καθώς και τις ερμηνείες των άγνωστων
πιθανώς λέξεων που συνδέονται με αυτήν και οι οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν
κατόπιν ξέχωρα η καθεμία. Με βάση το γλωσσικό υλικό που θα συγκεντρωθεί οι
μαθητές οφείλουν να εκθέσουν σε ένα ευσύνοπτο γραπτό δοκίμιο τις προσδοκίες τους
σχετικά με τον χαρακτήρα της ποίησης του Λειβαδίτη καθώς και τα μορφολογικά και
θεματικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ποιήματος. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται
παράλληλα διαθεματική σύνδεση με το αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας, αφού
δίνεται αφορμή για συζήτηση με θέμα τον γλωσσικό δανεισμό και κατ’ επέκταση τις
διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές σχέσεις των χωρών.
4.2.2. 2η διδακτική ώρα: «Ο άνθρωπος με το κασκέτο: Σωκράτης ή Χριστός;»
Το κεφάλαιο 4.2.2 αποτελεί τη δεύτερη διδακτική ώρα και αφορά τον προβληματισμό
των μαθητών σχετικά με την ταυτότητα του ήρωα του αποσπάσματος στη βάση της
αναζήτησης του αυθεντικού προσώπου, ως κομβικού σημείου της ποίησης του Λειβαδίτη54.
Συγκεκριμένα, οργανώνεται από τον εκπαιδευτικό μια διαλογική αντιπαράθεση
μεταξύ δύο ομάδων, στις οποίες θα έχουν χωριστεί οι μαθητές, με ζητούμενο να
επιχειρηματολογήσει η κάθε πλευρά για το αν ο ήρωας του ποιήματος προσεγγίζει
περισσότερο τη μορφή του Χριστού, όπως κυρίως υποδεικνύεται στις σχετικές μελέτες55,
ή του Σωκράτη, με βάση τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, τα συναισθήματα που βιώνει
και την ιδεολογία που εκπροσωπεί. Κάθε ομάδα διεξάγει αρχικά ενδοομαδικό διάλογο
και καταγράφει με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών τις ομοιότητες του ήρωα με
την αντίστοιχη προσωπικότητα. Επικουρικά, οι μαθητές συνιστάται να ανατρέξουν
54 Βλ. Κουβαράς, Γ. (1995), Ταυτότητα και ετερότητα. Η λέξη, 130, σ. 826.
55 Βλ. Μπενάτσης, Α. (1991), Η ποιητική μυθολογία του Τάσου Λειβαδίτη. Αθήνα: Επικαιρότητα, σ.σ. 225; βλ.
Κουβαράς, Γ. (2008), Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου. Περιδιαβάσεις στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη.
Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 108; βλ. Kalfa, V. (2015), The poetics of Tasos Leivaditis: from extroversion to
introversion. Thesis/Dissertation, Birmingham, σ.σ. 67-68.
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και πάλι στο λεξικό για να αναζητήσουν την ερμηνεία συγκεκριμένων λέξεων του
αποσπάσματος («καρδιά», «πρόσωπο»). Σε δεύτερη φάση διενεργείται η διαλογική
αντιπαράθεση και, τέλος, η ολομέλεια της τάξης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό
καταλήγει σε κάποια γενικά συμπεράσματα, τα οποία αναμένεται να σχετίζονται με τον
ιδεολογικό, κοινωνιολογικό, φιλοσοφικό και θρησκευτικό προσανατολισμό του ποιητή
καθώς και με τη σύγκλιση Λογοτεχνίας, Θεολογίας και Φιλοσοφίας. Έτσι η διδασκαλία
συνδέεται διαθεματικά με τα Θρησκευτικά, την Πολιτική Παιδεία και τη Φιλοσοφία.
Στην παραπάνω δραστηριότητα συνενώνονται η φάση της αρχικής ανταπόκρισης με τη
διατύπωση αυθόρμητων υποκειμενικών ιδεών και η τελειοποίηση της ανταπόκρισης των
μαθητών στο κείμενο με την προσφυγή στην αντικειμενική ερμηνεία του λεξικού.
4.2.3 3η διδακτική ώρα: «Το σύμβολο της αράχνης-εργάτριας ή “Macht Arbeit
frei?”»
Το κεφάλαιο 4.2.3 αποτελεί την τρίτη διδακτική ώρα και αφορά τη διερεύνηση από
την ολομέλεια της τάξης της λειτουργίας της αράχνης ως συμβόλου μέσα στο κείμενο
με τη στρατηγική του κατευθυνόμενου διαλόγου. Μέσα από την προαναφερθείσα
δραστηριότητα, πρώτον, γίνεται αναφορά στην ψυχική κατάσταση του ήρωα, στα αίτιά
της (προσωπικά, κοινωνικοϊστορικά) και στη συνέχεια στους παράγοντες ψυχικής υγείας
καθώς και σε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των στρεσογόνων καταστάσεων. Κατά
δεύτερον, κατά τον αποσυμβολισμό αναδεικνύονται συγκεκριμένες αρετές / αξίες56, οι
οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδες θωράκισης της ψυχικής υγείας των μαθητών.
Ως ατομική εργασία για το σπίτι μπορεί να ανατεθεί μια εργασία δημιουργικής γραφής με
θέμα τη διατύπωση προτάσεων-λύσεων για την επανόρθωση της διαταραγμένης ψυχικής
υγείας του ήρωα με τους μαθητές να αναλαμβάνουν τον υποθετικό ρόλο του ειδικού
επαγγελματία ψυχικής υγείας. Οι παραπάνω προτεινόμενες δραστηριότητες συνάδουν με
τη διαμόρφωση πολιτών «που θα αναπτύσσουν τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, οι
οποίοι θα υλοποιούνται μέσα από την πολυεπίπεδη επινοητικότητα, την καινοτομία και
τη διάθεση δημιουργίας»57.
4.2.4. 4η διδακτική ώρα: «Η επί τοίχου κρεμάμενη αράχνη και το “Εκκρεμές”»
Το κεφάλαιο 4.2.4 αποτελεί την τέταρτη διδακτική ώρα και αφορά τη μελέτη παράλληλων
κειμένων. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε εμβόλιμα να φέρει στο προσκήνιο
τη συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Το εκκρεμές» του Τάσου Λειβαδίτη, με σκοπό την
παράλληλη ανάγνωσή της με το ανθολογούμενο κείμενο, αφού επικρατεί η άποψη ότι
τα κείμενα «φωτίζονται» και ερμηνεύονται μόνο με διακείμενα αλλά και από τη στιγμή
που ο ποιητής καταφεύγει στο εύρημα της αράχνης και σε άλλα χωρία του έργου του58.
56 Βλ. Κουβαράς, Γ. (2008), Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου. Περιδιαβάσεις στην ποίηση του Τάσου
Λειβαδίτη. Αθήνα: Καστανιώτης, σ.σ. 114-116, 26; βλ. Μπενάτσης, Α. (1991), Η ποιητική μυθολογία του Τάσου
Λειβαδίτη. Αθήνα: Επικαιρότητα, σ. 211.
57 Βλ. Ιωαννίδη, Β. & Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Α. (2010), Αγωγή Υγείας: Σημαντικός παράγοντας
για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Νοσηλευτική, 49(2), σ. 119.
58 Βλ. Κουβαράς, Γ. (2008), Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου. Περιδιαβάσεις στην ποίηση του Τάσου
Λειβαδίτη. Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 105.
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Το διήγημα που προτείνεται ως παράλληλο κείμενο είναι «Η εσχάτη των ποινών»59 αλλά
η δραστηριότητα θα μπορούσε προαιρετικά να επεκταθεί σε ατομική ή ομαδική μελέτη
ολόκληρης της συλλογής ή άλλων (ποιητικών) συνθέσεων, με σκοπό τον εντοπισμό
των θεματικών αξόνων της ποίησης του Λειβαδίτη ή / και ειδικότερα της παρουσίας της
ψυχικής υγείας συνολικά στο έργο του.
4.2.5. 5η διδακτική ώρα: «Μουσικήν ποίει και εργάζου»
Το κεφάλαιο 4.2.5 αποτελεί την πέμπτη διδακτική ώρα και αφορά την επανεπεξεργασία
του τίτλου του ποιήματος. Έτσι, η ολομέλεια της τάξης οδηγείται μέσα από τη στρατηγική
του κατευθυνόμενου διαλόγου στη σύνδεση της μουσικής με την ψυχική υγεία. Προς αυτήν
την κατεύθυνση συμβάλλει και η ανάγνωση της ατομικής εργασίας δημιουργικής γραφής
που ανατέθηκε κατά την τρίτη διδακτική ώρα. Η διδακτική ώρα μπορεί να κυλήσει με
διάφορες δραστηριότητες που παρεισάγουν τη μουσική, όπως είναι η χαλαρή συζήτηση
μεταξύ των μαθητών σχετικά με τις μουσικές προτιμήσεις τους, η ακρόαση μουσικών
επιλογών των μαθητών, η αναγνώριση, κατονομασία και περιγραφή των συναισθημάτων
που υποβάλλουν αυτές και η σύνδεση του συναισθηματικού τους κλίματος με τον τίτλο
των τραγουδιών, η αναζήτηση της κατάλληλης μουσικής με βάση το θεωρητικό πεδίο
της Μουσικοθεραπείας για την περίπτωση του έγκλειστου ήρωα του αποσπάσματος, η
προσκόμιση για τον σκοπό αυτό μουσικών συνθέσεων διαφόρων ειδών από διάφορους
πολιτισμούς ανάλογα με την καταγωγή των μαθητών, η σύνθεση μουσικών έργων από
τους μαθητές εμπνεόμενων από το κείμενο, μια πιθανή συνέντευξη από έναν ειδικό
επαγγελματία στον χώρο της υγείας με εμπειρία στον κλάδο της Μουσικοθεραπείας και
περαιτέρω η συζήτηση σχετικά με τη μελοποίηση του έργου του Λειβαδίτη και γενικά
της ποίησης. Οι παραπάνω δραστηριότητες εξυπηρετούν τη μείωση του στρες όλων
των κατηγοριών των μαθητών, αλλά ιδιαιτέρως των αλλοδαπών και παλλιννοστούντων,
καθώς υπόκεινται στις σχετικές στρατηγικές που προτείνονται για εφαρμογή από τους
εκπαιδευτικούς60, αφορμώμενες ταυτόχρονα από τις ασκήσεις που προτείνονται στο
πλαίσιο της Μουσικής Παιδαγωγικής61.
4.2.6. 6η διδακτική ώρα: «Προσωπικές “καταθέσεις”»
Το κεφάλαιο 4.2.6 αποτελεί την έκτη διδακτική ώρα και αφορά την αυθόρμητη κατάθεση
εκ μέρους των μαθητών των σκέψεων και των συναισθημάτων τους από την επαφή τους
με το κείμενο. Εναλλακτικά, μπορούν να παρουσιάσουν προφορικά τις εργασίες που
υλοποίησαν ατομικά ή ομαδικά ως έναυσμα για τη σχετική συζήτηση. Η φάση αυτή
ικανοποιεί το αίτημα της έκφρασης της ανταπόκρισης των μαθητών. Η δραστηριότητα
μπορεί να συνοδεύεται από κατάλληλα επιλεγμένη από τον εκπαιδευτικό σε συνεννόηση
59 Βλ. Λειβαδίτης, Τ. (2002), Το εκκρεμές. Αθήνα: Κέδρος, σ.σ. 87-107.
60 Βλ. Χατζηχρήστου, Χ. (επιμ.) (2004β), Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης
κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Γυμνάσιο – Λύκειο. Τεύχος 4: Θεματική ενότητα Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων. Αθήνα: Τυπωθήτω
– Γιώργος Δαρδανός, σ. 23.
61 Βλ. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, Ρ. (1999), Δραματοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία. Η επέμβαση της τέχνης
στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 217.
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με τους μαθητές μουσική υπόκρουση.
5. Κριτική-Αξιολόγηση της Διδακτικής Πρότασης
Η ανωτέρω διδακτική πρόταση κρίνεται αποτελεσματική στο πλαίσιο που εκπληρώνει
τους στόχους που έχουν τεθεί αναφορικά με κάθε εμπλεκόμενο γνωστικό πεδίο
διακριτά αλλά και συνδυαστικά και, συγκεκριμένα, τον βαθμό στον οποίον οι μαθητές
θα κατανοήσουν τις διαγλωσσικές σχέσεις με αφορμή την αναζήτηση στο λεξικό, τον
βαθμό στον οποίον θα «επικοινωνήσουν» με τους συμβολισμούς του κειμένου και θα
εξαγάγουν τις κρυμμένες σε αυτό αξίες, τον βαθμό στον οποίον θα ανταποκριθούν θετικά
στα μηνύματα διατήρησης και ενίσχυσης της ψυχικής υγείας καθώς και τον βαθμό στον
οποίον με έναυσμα και όχημα τη μουσική θα εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματά τους
και θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με στόχο την αποφόρτιση από το πιθανό άγχος που
για διάφορους λόγους τους διακατέχει.
6. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η εν λόγω διδακτική πρόταση, καθώς εμπλέκει διάφορα γνωστικά
πεδία, καθίσταται αρκετά εμπεριστατωμένη και πλούσια αλλά πιθανώς δυσεφάρμοστη,
αφού απαιτεί εξοικείωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού με αυτούς τους τομείς γνώσεις αλλά
και λεπτούς χειρισμούς προς το μαθητικό κοινό62. Επομένως, αποτελεί μια δημιουργική
πρόκληση για τον κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό του φιλολογικού κλάδου να την
προσαρμόσει στα δικά του μέτρα και δεδομένα, αν αποφασίσει να την αξιοποιήσει ως
ιδέα.
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Αρχέτυπο: « Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία»
Βούλγαρη Βαΐα

Περίληψη
Το αρχέτυπο αυτό ασχολείται με τον πολύπλευρο και πολυσύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά στον κοινωνικό του ρόλο, ο οποίος συμβάλλει
στην ομαλή ένταξη των μαθητών στην κοινωνία καθώς και στο οικονομικό και πολιτικό
σύστημα οργάνωσης της. Στις προσδοκίες που θέτει ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές
του, αλλά και στους τομείς που διαφοροποιείται η συμπεριφορά του με βάση αυτές. Στις
προσδοκίες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, αλλά και στην πολυπλοκότητα του.
Στις συγκρούσεις που απορρέουν από τους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει και
μπορεί να τον οδηγήσουν σε αμηχανία, σύγχυση, ανασφάλεια, ταλάντευση. Τέλος γίνεται
αναφορά στα σημεία εκείνα που χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό ως αποτελεσματικό.
Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, προσδοκίες
εκπαιδευτικού, ρόλος εκπαιδευτικού
Archetype: “The role of the teacher in educational process”
Abstract
This archetype deals with the multifaceted and complex role of the teacher in the
educational process. First at social role, which contributes to the smooth integration of
students in society, economical and political organization system. The expectations set
by the teacher for his students, but also in differentiated behavior based on them. The
expectations of the teaching profession and the complexity of them. The conflicts arising
from the roles to be played and can cause him to embarrassment, confusion, insecurity,
swing. Finally reference is made on the points characterizing a teacher as efficient.
Key-Words: Educational process, effective teacher, teacher expectations, teacher role
1. Εισαγωγή
Βασική δομική και λειτουργική μονάδα στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου αποτελεί
η οικογένεια, που τα παλιότερα χρόνια είχε ως κύριο ρόλο να εξασφαλίσει στα μέλη
της τροφή και κατά συνέπεια την επιβίωση τους, αλλά και να προσφέρει αγωγή στα
μικρότερα μέλη της. Με την πάροδο όμως των χρόνων και την τεχνολογική, αλλά και την
πολιτισμική εξέλιξη της κοινωνίας η οικογένεια άρχισε να μην είναι σε θέση να καλύψει
τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Προέκυψε λοιπόν ο θεσμός του σχολείου, που παρέχει
πλέον την δυνατότητα στους νέους να κατακτήσουν την γνώση.
Η εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου έχει ως κύριο στόχο την δημιουργία
του ελεύθερα κριτικά σκεπτόμενου ατόμου. Μεγάλο βάρος στην επιτυχία ή μη αυτού του
έργου έχει ο εκπαιδευτικός. Οφείλει να ανακαλύψει τα προσόντα και τις αρετές του και
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να τα χρησιμοποιήσει στο επάγγελμα – λειτούργημα που επέλεξε να ασκήσει, ώστε να
γίνει αποτελεσματικός και δημιουργικός σύμφωνα βέβαια με τις ιδεολογικές, πολιτικές
και ηθικές πεποιθήσεις της κοινωνίας που ανήκει.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολυσύνθετος, πολύπλευρος, αλλά και πολύ
ουσιαστικός για την εξέλιξη των παιδιών και κατά συνέπεια της κοινωνίας. Σκοπός
λοιπόν του αρχέτυπου αυτού είναι να αναλύσει τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού,
τις προσδοκίες που θέτει για τον εαυτό του αλλά και για τους μαθητές του, πως σε
μερικές περιπτώσεις οι ρόλοι που καλείται να διαδραματίσει συγκρούονται, αλλά και
πως επιτυγχάνει να γίνει αποτελεσματικός μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία που
καλείται νε επιτελέσει.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
Το σχολείο μέσα στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως ένας
σημαντικός κοινωνικός θεσμός, που επηρεάζει ουσιαστικά τον ρόλο του εκπαιδευτικού
και θέτει τα πλαίσια στα οποία μπορεί να κινηθεί. Η προέλευση του τοποθετείται
ιστορικά στο στάδιο εκείνο που η κοινωνικοπολιτιστική εξέλιξη μιας κοινωνικής
ομάδας ή χώρας επιβάλλει μαθητευόμενη και προγραμματισμένη αγωγή και μάθηση.
Προετοιμάζει δηλαδή την νέα γενιά ώστε να αντιμετωπίσει μέσα από την ορθολογική
γνώση τις διαφοροποιημένες συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά και τις αυξανόμενες
απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου. Ο θεσμός του σχολείου λοιπόν είναι ένα προϊόν
κοινωνικοπολιτιστικής εξέλιξης1.
Σταθμός στη νεότερη ιστορία του σχολείου αποτελεί στις αρχές του 20ου αιώνα
η μετάβαση από το «παλιό» στο «νέο» σχολείο που έφερε αλλαγές στην εσωτερική
λειτουργία του σχολείου, στο περιεχόμενο δηλαδή και τη μεθόδευση της διδασκαλίας,
αλλά και στη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή. Στο «παλιό» σχολείο το προκαθορισμένο
πρόγραμμα μαθημάτων αποτελούσε επίκεντρο της σχολικής εργασίας, ενώ στο «νέο»
σχολείο τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των παιδιών αποτελούν αφετηρία, με ζωντανή
αγωγή και μάθηση, προσανατολισμένη στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή
και στην δημιουργία αμφίδρομης εκπαιδευτικής σχέσης με την ενεργό συμμετοχή του.
Το σχολείο λοιπόν γίνεται «παιδοκεντρικό» και βιωματικό»2.
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τονίζεται ο ρόλος του σχολείου
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των βιομηχανικών χωρών και κυρίως η
πραγμάτωση της εκπαιδευτικής ισότητας. Ταυτόχρονα ασκείται έντονη κριτική (κυρίως
από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και μετά) στο σχολικό θεσμό, που επισημαίνει τις
γνωστικές αδυναμίες του σχολείου, με την αποσύνδεση από την ζωή, την τυποποιημένη
παιδαγωγική διδασκαλία και τη γραφειοκρατική διοίκηση του, αλλά και τα προβλήματα
που προκύπτουν από την τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη.
Η παραδοσιακή θεωρία περί σχολείου και η εκπαιδευτική πράξη οδήγησαν το
σχολείο σε ένα αποκλειστικά συντηρητικό θεσμό, με στόχο τη διάπλαση του ατόμου σε μια
αρμονικά συγκροτημένη προσωπικότητα μέσω της οικειοποίησης ενός αναμφισβήτητου
1 Ξωχέλλης Π. (2002), Παιδαγωγική του σχολείου, Θες/κη, Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ. 65
2 Ξωχέλλης Δ.Π. (1990), Παιδαγωγική του σχολείου, Κοινωνιολογία του σχολείου και Γενική διδακτική,
Θεσ/κη, Εκδ. Αφοί Κυριακίδη
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συστήματος αξιών. Ενώ η σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή διαμορφώθηκε σε ένα
κλειστό κύκλωμα επιδράσεων στο οποίο ο δάσκαλος αποτελεί ένα «φίλτρο» για όλες
τις εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται το παιδί από το κοινωνικό περιβάλλον3. Ο L.Lich
στο βιβλίο του «Κοινωνία χωρίς σχολείο» και ο F. Raimer με το «Το σχολείο είναι
νεκρό» υποστηρίζουν ότι το σχολείο δημιουργεί μειονότητες από εκείνους που έχουν
την οικονομική δυνατότητα να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τη σχολική
μάθηση για να καταπιέσουν και να καταδυναστεύσουν τους πολλούς.
Η σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή αποτελεί κίνητρο αναμόχλευσης του
ρόλου που διαδραματίζει το σχολείο μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Σκοπός του
είναι να μεταδίδει γνώσεις, ορισμένη παιδεία (κουλτούρα), αρχές και αξίες που είναι
κυρίαρχες στη κάθε κοινωνία, αλλά και πολιτικές, ηθικές, αισθητικές και φιλοσοφικές
αξίες και αρχές4. Ο εκπαιδευτικός για να πετύχει αυτή την κοινωνικοποιητική λειτουργία
του σχολείου, δηλαδή την ομαλή ένταξη των μαθητών στη κοινωνία, οφείλει να τους
βοηθήσει να γνωρίσουν το παρελθόν, να ασκήσουν κριτική στο παρόν και αν είναι σε
θέση να φανταστούν και να εξελίξουν το μέλλον.
3. Δομή του αρχέτυπου
Το αρχέτυπο ακολουθεί τη δομή που προτείνεται στο πρότυπο αρχέτυπο του Ινστιτούτου
Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης5. Σύμφωνα με την προτεινόμενη δομή το
αρχέτυπο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
i. Την προ-οργάνωση
ii. Το κυρίως θέμα
iii. Προσδοκώμενα αποτελέσματα
iv. Έλεγχος διαδικασίας
v. Αξιολόγηση
vi. Επισημάνσεις
vii. Πηγές
3.1. Περιγραφή του αρχέτυπου
3.1.1. Προ-οργάνωση
Στην προ-οργάνωση απεικονίζεται συνοπτικά η πορεία και τα σημεία που
αναλύονται μέσα στο αρχέτυπο. Αρχικά αναφέρεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προβάλλεται στην συνέχεια ο κοινωνικός του ρόλος.
Παρουσιάζονται οι προσδοκίες που θέτει ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές του, αλλά
και για τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς και οι συγκρούσεις που απορρέουν από αυτές
τις προσδοκίες και τους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει. Τέλος σκιαγραφείται ο
αποτελεσματικός εκπαιδευτικός.

3 Βέλτσος Γ. (1983), Κοινωνιολογία των θεσμών, Αθήνα, σ. 148
4 Φραγκουδάκη Α. (1985), Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα του
σχολείου, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήσης
5 Ι.ΠΟ.Δ.Ε.,(2015), Πρότυπο αρχέτυπο στο: http://inpatra.gr/alearn.index.gr (προσπελάστηκε: 28/9/2015)
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3.1.1.1. Σκοποί και στόχοι
Στην ενότητα αυτή αναλύονται ο σκοπός, ο στόχος, αλλά και οι επιμέρους στόχοι του
συγκεκριμένου αρχέτυπου. Ο σκοπός του λοιπόν είναι να βελτιώσει την εκπαιδευτική
διαδικασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού που γνωρίζει τον ρόλο του μέσα στην
σχολική τάξη. Κύριος στόχος του είναι η αναζήτηση του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού
μέσα από την γνώση του ρόλου που διαδραματίζει. Ως επιμέρους στόχοι, αποτελούν οι
προσδοκίες που θέτει ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές του, αλλά και για τον ίδιο του τον
εαυτό, καθώς και οι συγκρούσεις ρόλων που καλείται να επιλύσει.
3.1.2. Κυρίως Θέμα
Στο αρχέτυπο, το κυρίως θέμα, αποτελείται από 6 αποκαλύψεις, οι οποίες
απεικονίζουν τον πολυσύνθετο, πολύπλευρο και ουσιαστικό ρόλο του εκπαιδευτικού για
την εξέλιξη του μαθητή και κατά συνέπεια της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν:
• 1η αποκάλυψη, εισαγωγική παρουσίαση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην
εκπαιδευτική διαδικασία
• 2η αποκάλυψη, ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού6
• 3η αποκάλυψη, οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού για τους μαθητές του
• 4η αποκάλυψη, οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού για τον εαυτό του
• 5η αποκάλυψη, οι συγκρούσεις ρόλων του εκπαιδευτικού
• 6η αποκάλυψη, ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός
Στόχοι της κάθε αποκάλυψης είναι:
1η Αποκάλυψη
Στόχος της αποκάλυψης αυτής είναι να πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική αναφορά στον
πολύπλευρο και πολυσύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού που γνωρίζει τα προσόντα, τις
αρετές αλλά και τις ελλείψεις του. Μέσα από την αυτογνωσία και την αυτοκριτική του
μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στην απόκτηση της γνώσης και στην δημιουργία νέων
κριτικά σκεπτόμενων ατόμων. Ακολουθώντας βέβαια τις ιδεολογικές, πολιτικές και
ηθικές πεποιθήσεις της κοινωνίας που ανήκει.
2η Αποκάλυψη
Ο ρόλος του σχολείου που οδηγεί τις νεότερες γενιές στο να ενταχθούν ομαλά στην
κοινωνία7, να αποκτήσουν την συναίσθηση της συμμετοχής στο εθνικό σύνολο, να
γνωρίσουν και να οικειοποιηθούν το οικονομικό σύστημα οργάνωσης και καταμερισμού
της εργασίας8, αλλά και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αυτό αποτελούν σκοπό
αυτής της αποκάλυψης.
6 Ξωχέλλης Δ.Π. (1990), Παιδαγωγική του σχολείου, Κοινωνιολογία του σχολείου και Γενική διδακτική, Θεσ/
κη, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη
7 Βέλτσος Γ. (1983), Κοινωνιολογία των θεσμών, Αθήνα
8 Φραγκουδάκη Α. (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο
σχολείο, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήσης
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Ο εκπαιδευτικός καλείται από την πλευρά του να εφαρμόσει στην εκπαιδευτική
του διδασκαλία λειτουργίες της εκπαίδευσης9 που θα οδηγήσουν τους μαθητές να
γνωρίσουν το παρελθόν, να ασκούν κριτική στο παρόν και να μπορούν φανταστούν
και να εξελίξουν το μέλλον. Με τη γνωστική λειτουργία οι μαθητές ανακαλύπτουν
την νέα γνώση. Με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης οι μαθητές μπορούν να θέτουν
στόχους, να αποφασίζουν, να επιλέγουν, να ενεργούν. Με την κοινωνική και οικολογική
ευαισθησία, μαθαίνουν να προστατεύουν το περιβάλλον που ζουν και αναπτύσσονται.
Με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα
μελλοντικά τους καθήκοντα ως μέλη της κοινωνίας. Τέλος με την άσκηση συμβουλευτικής
και επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να οδηγηθούν στην σωστή επιλογή
επαγγέλματος10 που ανταποκρίνεται στις ικανότητες τους.
3η Αποκάλυψη
Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού για τους μαθητές του, αλλά και οι τομείς που
διαφοροποιούνταιαπό την πλευρά του αποτελούν παρουσίαση αυτής της αποκάλυψης. Ο
εκπαιδευτικός οφείλει να εφαρμόσει μέτρα και πρακτικές ομοιογενοποίησης στην τάξη11,
που αποβλέπουν στην διευκόλυνση της μαθησιακής πορείας. Την ενίσχυση των αδύνατων
μαθητών, ώστε να μην εμφανιστείεγκλωβισμός και μαθησιακή στασιμότητα. Την
αποτροπή ανάπτυξης τουκοινωνικο-ψυχολογικού μηχανισμού της «αυτοεκπληρούμενης
πρόβλεψης», που μετατρέπει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους
σε μαθησιακές επιδόσεις.
Βήματα που οδηγούν στην εξέλιξη της αυτοεκληρούμενης πρόβλεψης μέσα
στην σχολική τάξη από το δάσκαλο μπορεί να αποτελέσουν οι πληροφορίες που δέχεται
από συναδέλφους, γονείς, μαθητές και από τις παρατηρήσεις του. Η συμπεριφορά και
οι επιδόσεις του μαθητή,η κοινωνική θέση και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
της οικογένειας του12, μπορεί να ανατροφοδοτήσουν τις αρχικές προβλέψεις του
εκπαιδευτικού. Η θέση που κάθεται ο μαθητής μέσα στην τάξη, αλλά και η ζώνη
δράσης13, που κινείται, ο εκπαιδευτικός και το κατά πόσο ο μαθητής βρίσκεται μέσα
σ’ αυτή μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα του εκπαιδευτικού για τον μαθητή. Το
φύλο, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά,η προσωπικότητα, αλλά και ο τρόπος που κινείται
και αντιδρά ο μαθητής μέσα στο χώρο της τάξης και εκτός αυτής, συμβάλλουν στην
αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Με βάση αυτές τις προσδοκίες που θέτει ο εκπαιδευτικός
διαφοροποιεί σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές του, τα
κριτήρια αξιολόγησης, την στάση ενθάρρυνσης, αλλά και την ανατροφοδότηση που
εφαρμόζει.
4η Αποκάλυψη
Οι προσδοκίες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και η πολυπλοκότητα του αποτέλεσε
9 Πυργιωτάκης Ε. Ι. (2000), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
10 FontanaD. (1996), Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς, Μεταφ. Λιώμη Μ., Αθήνα
11 Ματσαγγούρας Η. (2001), Η σχολική τάξη, Αθήνα
12 Πυργιωτάκης Ε. Ι. (2000), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
13 Πυργιωτάκης Ε. Ι. (2000), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
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αντικείμενο έρευνας σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από το δίκτυο «Ευρυδίκη»14, αλλά
και αντικείμενο της παρούσας ανακάλυψης. Ανεξάρτητα από το που ζει και εργάζεται
ο κάθε εκπαιδευτικός οι προσδοκίες του είναι περίπου ίδιες με των συναδέλφων του. Η
απόκτηση μιας μόνιμης θέσης που μπορεί να του εξασφαλίσει μια καλή ποιότητα ζωής
είναι ο πρωταρχικός του στόχος. Η βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής του
κατάρτισης είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι μέριμνας. Η οργάνωση και η εκτέλεση
ομαδικών δραστηριοτήτων, που τον ενεργοποιούν και του δίνουν την δυνατότητα
ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και λύσεων αποτελεί επιδίωξη του. Μέσα βέβαια
από τις προσδοκίες που διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός είτε για τους μαθητές του, είτε για
τον εαυτό του διαφαίνεται η αυτοεκτίμηση, η αυτοαντίληψη15και η επαγγελματική του
ικανοποίηση στην άσκηση του έργου του.
5η Αποκάλυψη
Ο εκπαιδευτικός δεν έχει μόνο την ιδιότητα του παιδαγωγού, αλλά και του συναδέλφου,
του δημοσιοϋπαλλήλου, του ψυχολόγου, του επιστήμονα, του γονέα. Εμφανίζει ένα
συνονθύλευμα ρόλων16, ένα πλέγμα ρόλων που μπορεί να συγκρούονται και να τον
οδηγούν σε αμηχανία, σύγχυση, ανασφάλεια, ταλάντευση17, αντικείμενο αυτής της
αποκάλυψης. Συγκρούσεις μπορεί να εμφανιστούν ανάμεσα στον παιδαγωγό με τους
γονείς των μαθητών του, που έχουν διαφορετικές αρχές, αξίες, συμπεριφορές και στόχους
για την φοίτηση των παιδιών τους. Συγκρούσεις, προστριβές, αντιπαραθέσεις με τους
συναδέλφους, που πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την κοινωνική στάθμη
του ατόμου, τις αντιλήψεις, τις εμπειρίες, την ανατροφή, το περιβάλλον. Συγκρούσεις
του παιδαγωγού με τον δημοσιοϋπαλληλικό του ρόλο. Το πρότυπο του δασκάλου που
επιδιώκει να ταυτιστεί, με την σχολική νομοθεσία και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα
που του στερεί σε πολλές περιπτώσεις την ελευθερία του.
Επίλυση των συγκρούσεων από τους ρόλους του μπορεί να επέλθει από την
πλευρά του εκπαιδευτικού, με το ζύγισμα των αντιθετικών απαιτήσεων. Δεν μπορεί ο
εκπαιδευτικός να περιμένει ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει εξίσου καλά όλους τους
ρόλους. Οφείλει να εκτιμήσει τις καταστάσεις, να θέσει τις προτεραιότητες και να μην
αναπτύσσει υπερβολικά αισθήματα ενοχής και αυτοκατηγορίας. Οφείλει ως εκπαιδευτικός
να διατηρήσει μέσα στην τάξη, μια αμερόληπτη στάση, ανεξαρτήτου ρόλου, που θα
διδάξει στους μαθητές τις ανθρώπινες αρετές και την ανάγκη αλλαγής ρόλων.
6η Αποκάλυψη
Η παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή
έχει ιδιαίτερη σημασία στην αγωγή του παιδιού. Όσο άριστα καταρτισμένος είναι ένας
δάσκαλος δεν είναι σίγουρο ότι η διδασκαλία του μπορεί να φέρει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην ψυχοσύνθεση του μαθητή και στις
14 Δίκτυο Ευρυδίκη στο:http://www.eurydice.org
15 Μακρή – Μπότσαρη Ε. (2001), Αυτοαντίληψη και αυτοαντίληψης: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός
ρόλος και αξιολόγηση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
16 SegerI. (1977), Εισαγωγή στη κοινωνιολογία, Μεταφ. Μαστοράκη Τ., Αθήνα
17 Πυργιωτάκης Ε. Ι. (2000), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
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απαιτήσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Την σχέση που οφείλει ο εκπαιδευτικός να
αναπτύξει με τους μαθητές του, αλλά και τα στοιχεία που απαιτείται να λάβει ώστε να είναι
αποτελεσματικός στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μέρος αυτής της αποκάλυψης.
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αναπτύξει με τους μαθητές του μια σωστή
παιδαγωγική σχέση, με βάση τα οικογενειακά πρότυπα. Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον
ασφάλειας και μια σχέση εμπιστοσύνης, μια ατμόσφαιρα αμοιβαιότητας, που πηγάζει
από την αγάπη του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές του18. Συνθήκες ανάλογες με
αυτές που επικρατούν στα πλαίσια της οικογένειας. Ένα κλίμα ευαισθησίας19 προς τις
ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, σεβασμού στη φύση του κάθε μαθητή, αλλά
και αισθήματος αυτοαποδοχής. Καλλιέργεια επίσης και κάλυψη του συναισθηματικού
παράγοντα, που σχετίζεται με την προσωπικότητα του ατόμου.
Ο εκπαιδευτικός για να είναι αποτελεσματικός στο έργο που καλείται να
διαδραματίσει χρειάζεται να λάβει υπόψη του, την προσωπικότητα του μαθητή
(εσωστρέφεια, εξωστρέφεια, άγχος, αυτοαντίληψη), την ηλικία, το φύλλο. Να εφαρμόσει
την αλληλεξάρτηση μνήμης και μάθησης, με τεμαχισμό του διδακτικού αντικειμένου
και σύνδεση του άμεσα με εμπειρίες και συναισθήματα. Την διδακτική αρχή της
«επαγωγικότητας»20 δηλαδή την σύνδεση του γνωστού διδακτικού αντικειμένου με
το άγνωστο, το συγκεκριμένο με κάτι αφηρημένο, το απλό με το σύνθετο. Την αρχή
της «εποπτείας», δηλαδή την χρήση διαφόρων εποπτικών μέσων, ώστε ο μαθητής να
συγκρατεί καλύτερα στη μνήμη του την νέα γνώση. Την παροχή κινήτρων (βαθμοί,
δοκιμασίες, διαγωνισμοί, επιδοκιμασία). Την ανάγκη ύπαρξης από την πλευρά του,
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και ψυχοπαιδαγωγικής μόρφωσης. Την επιλογή
ενεργητικής μεθόδου διδασκαλίας και την χρήση οπτικοακουστικών μέσων
την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας 21ή αλλιώς το στυλ αγωγής που
πρόκειται να ακολουθήσει.
3.2. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τις παραπάνω αποκαλύψεις είναι να παρουσιαστεί
ο πολύπλευρος ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να αποτελέσει
αφορμή προβληματισμού στον εκπαιδευτικό για τον ρόλο που διαδραματίζει μέσα στην
σχολική τάξη. Να πραγματοποιηθεί ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό22 για την
στάση και τις προσδοκίες που τρέφει για τους μαθητές του, αλλά και για τον ίδιο του
τον εαυτό. Να προβληθεί ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός και να καταγραφούν οι
συγκρούσεις ρόλων. Να αποτελέσει κίνητρο, ώστε η πολιτεία να στηρίξει το έργο του
εκπαιδευτικού. Τέλος να γίνουν περισσότερες επιμορφώσειςκαι γενικότερα να υπάρξει
ένα νέο πλαίσιο επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

18 Βώρος Κ.Φ. (1997), Η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκπαιδευτικού Συνδέσμου
19 Βώρος Κ.Φ. (2001), Αξιολόγηση του μαθητή και παιδαγωγική ευαισθησία στο: http://www.voros.gr
20 Ματσαγγούρας Η. (1998), Στρατηγικές Διδασκαλίας, Αθήνα, Gutenberg – Παιδαγωγική Σειρά
21 Ασλανίδου Σ. (1992), Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικοακουστική Αγωγή, Θεσ/κη, Εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη
22 Ξωχέλλης Δ. Π. (1979), Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος, Αθήνα, Εκδ. Φιλόλογος, τ.18
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4. Έλεγχος Διαδικασίας
Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος του κατά πόσο
οι εκπαιδευτικοί είναι αποτελεσματικοί στο εκπαιδευτικό τους έργο και πρόθυμοι
να βελτιωθούν. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ενός ερωτηματολογίου σε 100
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ((25) Νηπιαγωγείων,
(25) Δημοτικών, (25) Γυμνασίων, (25) Γενικών Λυκείων και (25) Επαγγελματικών
Λυκείων). Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μπορεί να φανούν χρήσιμα, για το εάν
είναι για παράδειγμα αναγκαία ή μη η επιμόρφωση, η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών,
ώστε να ασκούν καλύτερα τα καθήκοντα τους και το κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει τον
τελικό αποδέκτη που είναι ο μαθητής.
5. Αξιολόγηση
Η δραστηριότητα αξιολόγησης του σχεδίου αποτελείται από τη σύνταξη ενός
ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται προς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, αλλά
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να αξιολογήσει, αλλά και να
προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς για το εάν εφαρμόζουν ή όχι κάποια στοιχεία
στην διδασκαλία τους που μπορεί να τους βοηθήσουν στην διεξαγωγή του μαθήματος
και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της διδασκαλίας τους. Εάν για παράδειγμα
διαφοροποιούν την διδασκαλία με βάση το επίπεδο της τάξης. Εάν χρησιμοποιούν
εποπτικά μέσα και εάν προετοιμάζουν το μάθημα τους από την προηγούμενη μέρα. Με
ποιους τρόπους επιτυγχάνουν να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών τους.
Εάν επικοινωνούν με τους μαθητές, αλλά και με τους γονείς των παιδιών. Εάν έχουν μπει
στην διαδικασία να ενημερωθούν για τις επιδόσεις και την οικογενειακή κατάσταση των
μαθητών τους. Εάν επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
Μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών επιδιώκεται να καταγραφεί
και να αξιολογηθεί παράλληλα, το πώς ενεργούν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Ποιους ρόλους διαδραματίζουν μέσα στο χώρο του σχολείου, αλλά και έξω
από αυτό. Η πρόθεση αυτοβελτίωσης που τους χαρακτηρίζει μέσα από επιμορφώσεις
και εξειδικεύσεις και καθημερινή προετοιμασία. Στοιχεία που σκιαγραφούν έναν
αποτελεσματικό ή μη εκπαιδευτικό.
6. Επισημάνσεις
Μέσα από αυτό το αρχέτυπο, προκύπτει, ότι ο τρόπος που ο εκπαιδευτικός συμπεριφέρεται
μέσα στην σχολική τάξη είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως της ιδιοσυγκρασίας
του, της σχέσης του με τα παιδιά και τους συναδέλφους, τα αισθήματα του για το μάθημα
που καλείται να διδάξει, της κατάσταση στην ιδιωτικής του ζωής (εκτός σχολείου), αλλά
και ακόμα της καθαρά σωματικής κόπωσης που μπορεί να αισθάνεται.
Η αυτοαντίληψη καθώς και η αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού για το άτομο
του23, αποτελούν σημαντικά και κρίσιμα στοιχεία για την ποιότητα της διδασκαλίας,
23 Μακρή – Μπότσαρη Ε. (2001), Αυτοαντίληψη και αυτοαντίληψης: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός
ρόλος και αξιολόγηση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
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αλλά και για την γενικότερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή του μαθητή μέσα στο σχολικό
περιβάλλον. Στους επιμέρους τομείς της αυτοαντίληψης συμπεριλαμβάνονται η
νοημοσύνη, η δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αίσθηση χιούμορ και η
επαγγελματική ικανότητα. Η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, αλλά και οι σχέσεις
με τους μαθητές και τους γονείς τους.
Η ρεαλιστική εικόνα που ο εκπαιδευτικός σχηματίζει για τους μαθητές του
συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας καλής παιδαγωγικής σχέσης μαζί τους, αλλά και σε καλές
διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς τους24. Βασισμένος στην εικόνα αυτή μπορεί να
επέμβει για την επίλυση προβλημάτων, αλλά και στην καθοδήγηση των μαθητών για να
βιώσουν μια ήρεμη σχολική ζωή, αλλά και μια ομαλή κοινωνική ένταξη.
10. Πηγές
Στο τέλος του αρχέτυπου αναφέρονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία
του. Σκοπός τους είναι να χρησιμοποιηθούν από τον κάθε εκπαιδευτικό για να αναζητήσει
περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία.
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Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες:
Παράδειγμα θεματικής ενότητας «Ο χρόνος κυλά... »
Ζάχου Σοφία

Περίληψη
Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στο αρχέτυπο διδασκαλίας του σεμιναρίου «Η
διδακτική της ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες» και αφορά την
εισαγωγική ενότητα «Ο χρόνος κυλά..». Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες μεσαίου
επιπέδου οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και βασίζεται στη διδακτική σειρά
«Γεια σας» τόμος 3-4.
Το αρχέτυπο δημιουργήθηκε με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
αλλόγλωσσων μαθητών με απώτερο στόχο την γλωσσική ικανότητα και εξέλιξη του
προφορικού και γραπτού τους λόγου. Το σχέδιο δεν αποτελεί πανάκεια αλλά αποτελεί
ένα εναλλακτικό μορφωτικό αγαθό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να
χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα χωρίς την χρήση κάποιας επικουρικής.
Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, γλωσσική ικανότητα,
εξέλιξη προφορικού και γραπτού λόγου
The teaching of Greek as a second foreign language to children and adults: “Time is
flowing ...” them unit as an example
Abstract
The paper is based on the teaching archetype of the seminar “The teaching of Greek as
a second foreign language to children and adults” and concerns the introductory section
“Time is flowing ..”. It is aimed at middle-aged children and adults who are taught the
Greek language and based on the teaching series “Hallo”volume 3-4.
The archetype was created on the basis of the special educational needs of the
non-scholarly students with the ultimate goal of linguistic competence and development
of their oral and written speech. The plan is not a panacea but is an alternative educational
asset that can help students use the Greek language without the use of an auxiliary.
Keywords: Teaching Greek as second -foreign language ,language skills, development of
spoken and written language
1. Εισαγωγή
Αφορμή για τη δημιουργία του αρχέτυπου διδασκαλίας με τίτλο ««Ο χρόνος κυλά »
στάθηκε το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερη ξένη γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες». Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής
ενότητας έγινε διότι η αφομοίωση της χρονικής ακολουθίας στην καθημερινή ζωή
αλλά και η κατανόηση των μαθηματικών και της γεωμετρίας καθίστανται ιδιαίτερα
- 340 Ζάχου, Σ. (2018), Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες: Παράδειγμα
θεματικής ενότητας «Ο χρόνος κυλά... ». Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική,
Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς
Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 340-351.
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πολύτιμες στις επικοινωνιακές περιστάσεις και στην πλήρη ένταξη τους στην ελληνική
πραγματικότητα.
Κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία του αρχέτυπου αποτελεί η σύσταση του
μαθητικού πληθυσμού στο ελληνικό σχολείο το οποίο έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία
χρόνια λόγω της προσέλευσης ενός μεγάλου αριθμού αλλοδαπών και παλιννοστούντων.
Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, οι οποίες επιτάσσουν τη δημιουργία νέων μεθόδων διδασκαλίας αλλά και
αναμόρφωση του διδακτικού υλικού με σκοπό της πλήρη ένταξη αυτών των μαθητών
στο σχολείο αλλά και στην κοινωνία.
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο αποκλεισμός τους από το σχολείο αλλά και
από την κοινωνία.Ας μην ξεχνάμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές εκτός από τα προβλήματα
ένταξης που αντιμετωπίζουν στην γενικότερη ελληνική πραγματικότητα έρχονται
αντιμέτωποι και με τα γλωσσικά προβλήματα.
Αυτή ακριβώς η ανάγκη εκμάθησης της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης
ξένης γλώσσας έχει επιφέρει νέες αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα
τελευταία χρόνια.
Στην αρχή της εισήγησης παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές στις οποίες
βασίζεται ο σχεδιασμός του αρχετύπου διδασκαλίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η δομή
του αρχετύπου και αναπτύσσονται επιμέρους δομικά στοιχεία: η προ-οργάνωση, όπου
περιλαμβάνονται η πορεία διδασκαλίας, οι μεθοδολογικές επιλογές και η στοχοθεσία·
το περιεχόμενο διδασκαλίας, όπου περιλαμβάνονται το κυρίως θέμα και οι μαθητικές
δράσεις· και, τέλος, η αξιολόγηση και η μεταγνωστική διαπίστωση. Η εισήγηση κλείνει
με πρόσθετες δραστηριότητες και δυνατότητες επέκτασης του αρχέτυπου.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
Οι επιλογές σχεδιασμού και οι αποφάσεις κατά τη διδακτική διαδικασία βασίζονται
στις θεωρητικές αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης(Communicative ApproachCommunicative Language Teaching). Βασική άποψη της Ε.Π είναι ότι η γλώσσα
αποτελεί εργαλείο για την επικοινωνία.«Η γλώσσα δε διδάσκεται (με την παραδοσιακή,
τουλάχιστον, σημασία του όρου) αλλά κατακτάται με την άμεση και ενεργό συμμετοχή
των μαθητών σε αυθεντική και σκόπιμη γλωσσική δραστηριότητα».
Οι βασικοί στόχοι της Ε.Π είναι :
• Να γίνει η επικοινωνιακή ικανότητα ο βασικός στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας.
• Να αναπτυχθούν διαδικασίες για τη διδασκαλία των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων,
με τις οποίες αναγνωρίζεται η αλληλεξάρτηση της γλώσσας και της επικοινωνίας.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση γεννήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη του
επαναπροσδιορισμού της σχέσης εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, αποτελεί
τη γέφυρα που επιτρέπει την επικοινωνία δύο ή περισσοτέρων πολιτισμών. Οι βασικές
αρχές του διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Essinger H. είναι οι
παρακάτω:
• η ενσυναίσθηση
• η αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών, των φυλών και
παραμερίζει την κοινωνική ισότητα και αδικία.
• Ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα που πραγματοποιείται με το άνοιγμά μας
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στους άλλους πολιτισμούς και τη συμμετοχή αυτών στο δικό μας πολιτισμό, και
τέλος
• η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και η απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα
και προκαταλήψεις.
Πρωταρχικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ανάκτηση
των ικανοτήτων που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα
πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό. Φέρνει μαζί της όχι μόνο την αποδοχή και το σεβασμό
του διαφορετικού, αλλά επίσης την αναγνώριση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, μέσα
από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας Αξιοποιεί
τους διάφορους πολιτισμούς, επιδιώκει να εμποδίσει το σχηματισμό στερεότυπων και
προκαταλήψεων, απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς και να υπερβεί κάθε μορφή
εθνοκεντρικής αντιμετώπισης, πραγματοποιώντας μια εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει
ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα προωθώντας την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ
των λαών για να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην πρόοδο και την ειρήνη . Η διαπολιτισμική
εκπαίδευση έχει σαν στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού. Σημαίνει
ουσιαστικά «αναθεώρηση της εικόνας που η ιστορία και η κοινωνία επιβάλλουν για τον
«άλλον» .
Ο εκπαιδευτικός υιοθετώντας το μοντέλο διαπολιτισμικής προσέγγισης μάθησης
δεν ακολουθεί μόνο τα νέα επιστημονικά μοντέλα μάθησης αποσκοπεί στην αλλαγή
της υπάρχουσας νοοτροπίας και την υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης που οδηγεί στην
αποβολή των προκαταλήψεων και την αποφυγή της ρατσιστικής αντιμετώπισης όσων
είναι «διαφορετικοί» από μας, πράγμα που προϋποθέτει σύγχρονο τρόπο σκέψης,
ευρύτητα πνεύματος και προπαντός ανθρωπιστική διάθεση.
•

Δομή αρχέτυπου

Τα αρχέτυπα διδασκαλίας ακολουθούν συγκεκριμένη δομή και αποτελούνται από τα εξής
μέρη:
• Προ-οργάνωση
• Κυρίως θέμα
• Μαθητικές δράσεις
• Αξιολόγηση
• Μεταγνωστική διαπίστωση
• Οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
• Πηγές
•

Προ-οργάνωση

Στην προ-οργάνωση περιγράφεται συνοπτικά η πορεία που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός
στη διδασκαλία του. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται οι μεθοδολογικές επιλογές, ο
σκοπός και οι στόχοι της διδασκαλίας, το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί καθώς
και τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η αξιολόγηση και η μεταγνωστική
διαπίστωση των διδακομένων. Όλα αυτά αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια.Το
διδακτικό υλικό που ακολουθεί αναφέρεται σε μαθητές οι οποίοι έχουν περάσει τα πρώτα
στάδια γνωριμίας τους με την ελληνική γλώσσα διότι το αρχέτυπο παρουσιάζει κανόνες
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γραμματικής. Ωστόσο και οι Αποκαλύψεις στα Μαθηματικά κρίνονται απαιτητικές.Για
την παρουσίαση του παρόντος υλικού δεν χρειάζεται βιβλίο αλλά ένας υπολογιστής με
ένα βιντεοπροβολέα.
3.1.1 Πορεία διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία διδασκαλίας. Αρχικά, αξιολογεί
την πρότερη γνώση των μαθητών καθώς και τις δυνατότητες τους. Επιλέγει ο ίδιος και
παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό και τις μαθητικές δράσεις που το συνοδεύουν με
τρόπους που θα βοηθήσουν τους μαθητές να εξελιχθούν.
Ένας ακόμη σημαντικός ρόλος του δασκάλου είναι αυτός του συμβούλου.
Σύμφωνα με αυτό το ρόλο ο διδάσκων προσπαθεί να προβάλλει έναν αποτελεσματικό
τρόπο ώστε να αυξάνεται τόσο η πρόθεση του ομιλητή όσο και η κατανόηση εκ μέρους του
ακροατή.Αυτό συμβαίνει όταν δημιουργηθεί κλίμα ελευθερίας και αίσθημα ασφάλειας
στην τάξη.
Συμμετέχει και βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τη νέα γνώση.Η συμμετοχή του
είναι διακριτική και ανάλογη με τις ανάγκες των μαθητών. Αλλού χρειάζεται να επέμβει
περισσότερο και αλλού λίγότερο. Η χρονική στιγμή και η διάρκεια της παρέμβασης
εξαρτώνται από το μαθητή. Καλλιεργεί το διάλογο και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων
των μαθητών. Καλό θα είναι να θέτει ερωτήσεις οι οποίες θα προκαλούν το ενδιαφέρον
των μαθητών αλλά και να αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ώστε απο κοινού να
οδηγηθούν στην εμπέδωση της νέας γνώσης . Το αρχέτυπο σχεδιάστηκε με σκοπό να
ολοκληρωθεί σε 5-7 ώρες, ωστόσο ο χρόνος μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις
ανάγκες των μαθητών.
• Μεθοδολογικές επιλογές
Το αρχέτυπο διδασκαλίας βασίζεται στο βιωματικό μοντέλο μάθησης.Η βιωματική
διδασκαλία και μάθηση προϋποθέτει ότι το υποκείμενο θέλει να συνεργαστεί, αφού αυτό
το οποίο καλείται να μάθει έχει νόημα για το ίδιο και επιπλέον το αφορά. Αναφέρεται
σε δραστηριότητες μάθησης μέσα από παραστατικό υλικό, παιχνίδια ρόλων και άμεσες
εμπειρίες, αλλά και σε διαδικασίες κατανόησης του ίδιου του εαυτού (αυτογνωσία)
και των εμπειριών του υποκειμένου, ιδιαίτερα μάλιστα αυτών που απωθεί. Μέσα σε
ένα πλαίσιο συναισθηματικής στήριξης και αποδοχής, οι μαθητές εμπλέκονται σε
παρατήρηση, συμμετοχή, στοχασμό και δράση, ώστε να αναπτύξουν συναισθήματα, ιδέες,
στάσεις και αξίες. Βιωματικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται ιδιαίτερα στα προαιρετικά
εκπαιδευτικά προγράμματα, με τα εξής βήματα: εκτίμηση αναγκών, προσδιορισμός
στόχων, προσδιορισμός περιεχομένων, επιλογή διδακτικών μεθόδων και αξιολόγηση.
Σημαντικό ρόλο στο παρόν αρχέτυπο διαδραματίζει και η εικόνα. Η εικόνα
ως πηγή μηνυμάτων και ταυτόχρονα τόπος έκφρασης των μαθητών αποτελεί πεδίο
παραγωγής νοήματος, προσθέτοντας τη διάσταση της πολυτροπικότητας στα κείμενα
που χρησιμοποιούνται στο σχολείο.
Προσφέρει ερεθίσματα για την πραγμάτευση του γνωστικού αντικειμένου,
την «οικοδόμηση» της γνώσης, την απόδοση προσωπικών ερμηνειών, την ανάπτυξη
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης και υψηλών νοητικών λειτουργιών, τη «συγκειμενοποίηση»
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της μάθησης και τη δημιουργία ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερα στις μικτές τάξεις, μέσα από τις δηλώσεις και συνδηλώσεις που
σηματοδοτεί, η εικόνα αποτελεί πεδίο για την αισθητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των
αλλοεθνών μαθητών, την αφήγηση της προσωπικής τους ιστορίας και την ανάδειξη του
πολυπολιτισμικού τους κεφαλαίου.
3.1.3Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του συγκεκριμένου αρχέτυπου είναι η καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού
λόγου των διδασκομένων έτσι ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν στην ελληνική
γλώσσα και να καλύπτουν βασικές και επαγγελματικές τους ανάγκες.
Οι στόχοι του αρχέτυπου είναι ο διδασκόμενος :
• Να μάθει τις βασικές καταλήξεις των ρημάτων σε -ίζω, -ώνω , -εύω,-αίνω αλλά και
τον τρόπο κλίσης τους.
• Να μάθει τις εξαιρέσεις των ρημάτων σε -ίζω.
• Να κατανοήσει τη χρονική ακολουθία μαθαίνοντας τις ημέρες της εβδομάδας, τους
μήνες, τις εποχές αλλά και να διακρίνει τις έννοιες πρωί,μεσημέρι , απόγευμα και
βράδυ.
• Να μπορούν να συσχετίσουν χρονικές στιγμές, φαινόμενα, γεγονότα και
δραστηριότητες με βάση το χρόνο.
• Να είναι ικανοί να εντάσσουν και να διακρίνουν γεγονότα με βάση το χρόνο.
• Να μάθουν να γράφουν μια πλήρη ημερομηνία.
• Ν αεξοικειωθούν γενικά με την έννοια του χρόνου.
• Να ξεχωρίζουν τα είδη των γωνών και να τις ονομάζουν.
• Να μάθουν τα σύμβολα σύγκρισης των αριθμών.
3.2 Περιεχόμενο διδασκαλίας
3.2.1 Κυρίως θέμα
Το κυρίως θέμα του αρχέτυπου συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο της διδασκαλίας με
τη μορφή αποκαλύψεων. Οι αποκαλύψεις ουσιαστικά είναι η ενδεικτική πορεία του
εκπαιδευτικού στη διδασκαλία. Η παρουσίαση των θεμάτων διδασκαλίας ολοκληρώνεται
σε 9 αποκαλύψεις:
1η -2η- 3η- 4η Αποκάλυψη
Ο εκπαιδευτικός εισάγει το θέμα στους μαθητές με τη βοήθεια μιας εικόνας στον βιντεοπροβολέα.
Η οικογένεια παρουσιάζει μια οικογένεια μέσα στο εσωτερικό ενός σπιτιού. Ο
εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για τις δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό
αλλά και σε τι χρησιμεύουν τα διάφορα αντικείμενα.( π.χ Τι κάνει η μαμά στο σαλόνι;
Η μαμά καθαρίζει το τραπέζι. Τι κάνουμε με τη ζυγαριά; Με τη ζυγαριά ζυγίζουμε
ποσότητες)
Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία ερωτήσεων- απαντήσεων ο εκπαιδευτικός
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καταγράφει τις απαντήσεις των μαθητών και και κυκλώνει τα ρήματα με τις 4 διαφορετικές
καταλήξεις (-ίζω ,-εύω, -αίνω, -ώνω). Στη συνέχεια κλίνει σε όλα τα πρόσωπα ένα ρήμα
από κάθε κατάληξη.
Όσον αφορά τις εξαιρέσεις των ρημάτων σε -ίζω (δακρύζω, αθροίζω, πήζω,πρήζω,
κατακλύζω) τις γράφει στον πίνακα, εξηγεί τη σημασία των ρημάτων και επισημαίνει τη
διαφορετική ορθογραφία τους.
5η Αποκάλυψη
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Επισημαίνει πως όλες
γράφονται με κεφαλαίο γράμμα και προτρέπει τους μαθητές να τις διατυπώσουν και οι
ίδιοι προφορικά.Ο δάσκαλος μπορεί να τους ζητήσει να παρουσιάσουν (προφορικά) το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων τους.

6η Αποκάλυψη
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει εικόνες με τους δώδεκα μήνες του χρόνου. Οι μαθητές
περιγράφουν τι βλέπουν σε κάθε εικόνα. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού συσχετίζουν
τους μήνες με μεγάλες γιορτές αλλά και γεγονότα που σχετίζονται με τη δική τους ζωή.(π.
χ γιορτή, γενέθλια κτλ)
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7η Αποκάλυψη
Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τους μήνες ο εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει
εικόνες με τις 4 εποχές. Για κάθε εποχή αναφέρουν πως είναι η φύση, πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι αλλά και ποιες γιορτές υπάρχουν. Συζητούν και περιγράφουν τον καιρό
αλλά και τα φαινόμενα κάθε εποχής κατακτώντας έτσι το σχετικό λεξιλόγιο. Στην πορεία
συνδέουν τους μήνες με τις εποχές και καταλήγουν σε συμπεράσματα για το ποια εποχή
τους αρέσει περισσότερο και γιατί.
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8η Αποκάλυψη
Η συγκεκριμένη αποκάλυψη μπορεί να γίνει συνδυαστικά με την 5η. Με βάση τις εικόνες
που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός,οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια των λέξεων
πρωί, μεσημέρι απόγευμα και βράδυ. Μπορούν να τις συσχετίσουν τόσο με την εξέλιξη
της ημέρας όσο και με τις διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής.

Πρωί

Μεσημέρι

Απόγευμα

Βράδυ

9η Αποκάλυψη
Στη συγκεκριμένη αποκάλυψη ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μέσα από εικόνες τα σύμβολα
σύγκρισης. Αρχικά εξηγεί τι σημαίνει ισότητα και ανισότητα αριθμών. Οι μαθητές σε
αυτό το στάδιο γνωρίζουν καλά τη σειρά των αριθμών στην ακολουθία τους αλλά δεν
γνωρίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα για το « μεγαλύτερο», «μικρότερο», «ίσον».
Έτσι λοιπόν ο εκπαιδευτικός τους εξηγεί αυτή τη διαφοροποίηση μαθαίνοντας
πως ο μεγαλύτερος αριθμός βρίσκεται στην πλευρά του ανοίγματος που σχηματίζει η
γωνία του συμβόλου και ο μικρότερος στην κορυφή της γωνίας.
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10η Αποκάλυψη
Βασική προυπόθεση της αποκάλυψης είναι οι μαθητές να έχουν διδαχθεί και να γνωρίζουν
την έννοια της γωνίας και να αναγνωρίζουν γωνίες σε πολύγωνα.Ο εκπαιδευτικός
παρουσιάζει στον πίνακα τα 3 είδη γωνιών και εξηγεί ότι η ορθή γωνία είναι ίση με 90Ί,
η οξεία γωνία είναι μικρότερη των 45Ί και η αμβλεία γωνία μεγαλύτερη των 90Ί.
Αφού έχουν διδαχθεί τα σύμβολα της ανισότητας μπορούν να τα χρησμοποιήσουν :
ορθή= 90Ί
οξεία >90Ί
αμβλεία <90Ί

3.2.2 Μαθητικές δράσεις
Πρόκειται για δύο δραστηριότητες οι οποίες γίνονται μέσα στην τάξη και έχουν ως στόχο
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την εξάσκηση και εμπέδωση όσων διδάχθηκαν.
11η Αποκάλυψη
Οι μαθητές διαβάζουν έξι προτάσεις και συμπληρώνουν το ρήμα στο σωστό πρόσωπο.
12η Αποκάλυψη
Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές μπερδεμένες εικόνες του ημερονυχτίου και τους
ζητά να τις τοποθετήσουν στη σωστή σειρά ξεκινώντας από το πρωί και φτάνοντας στο
βράδυ.
• Αξιολόγηση και Μεταγνωστική διαπίστωση
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας. Μέσα
από αυτή ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει αν οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποίησε
είχαν αντίκρισμα στους μαθητές αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές είναι σε θέση να αυτόαξιολογήθούν και να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό έχουν κατανοήσει τη νέα γνώση.
Ακολουθούν 4 Αποκαλύψεις:
13η Αποκάλυψη
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια εικόνα με τέσσερα δέντρα σε διαφορετική εποχή και
ζητά από τους μαθητές να ταιριάξουν κάθε δέντρο σε μια εποχή.

14η Αποκάλυψη
Πρόκειται ουσιαστικά για μια αντιστοίχιση στην οποία ο κάθε μαθητής προσπαθεί να
αντιστοιχίσει τον κάθε μήνα στη σειρά που του αντιστοιχεί.(π.χ Ιούλιος – 7ος μήνας
κτλ)
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15η Αποκάλυψη
Οι μαθητές σε αυτή την αποκάλυψη έχουν ενεργό ρόλο αφού καλούνται να γράψουν
ένα κείμενο με τις ημέρες τιης εβδομάδας και τι θα ήθελαν να κάνουν σε καθεμιά από
αυτές.
16η Αποκάλυψη
Η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποτελεί μια αυτο-αξιολόγηση των μαθητών ώστε να
συνειδητοποιήσουν ποιες δεξιότητες έχουν κατακτήσει και σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί
ο αρχικός σκοπός. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει τις προτάσεις ώστε να διευκολύνει τους
μαθητές στην αξιολόγηση.
4 .Δραστηριότητες επέκτασης αρχέτυπου-Πρόσθετες δραστηριότητες
Ένα αρχέτυπο διδασκαλίας μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες δραστηριότητες με
σκοπό να επεκταθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν ή να γίνει καλύτερη η κατανόηση
τους.
• Ως προς τη διδασκαλία των εποχών ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει στους
μαθητές τον πίνακα του γνωστού ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη « Οι 4 εποχές»

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τι βλέπουν στην εικόνα και στην πορεία να ταυτίσουν τα πρόσωπα του πίνακα με τις εποχές.Εναλλακτικά,
μπορούν να ακούσουν και τις 4 εποχές του Vivaldi. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εισάγονται στο μαγικό κόσμο της τέχνης.
• Ως προς τη διδασκαλία των μηνών ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαβάσει στους
μαθητές το παραμύθι « Η κυρά Καλή και οι δώδεκα μήνες». Στη συνέχεια οι μαθητές
διηγούνται το παραμύθι με δικά τους λόγια και απαντούν στις ερωτήσεις του
δασκάλου. Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα ζωγραφίζουν τον αγαπημένο τους
μήνα.
• Ως προς τη διδασκαλία των γωνιών ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας το λογισμικό
GeoGebra δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συγκρίνουν γωνίες. Απαραίτητο για
την παρούσα δραστηριότητα είναι η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα ή υπολογιστών.
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2164
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.5 Οδηγίες για το δάσκαλο
Στο παραπάνω αρχέτυπο παρουσιάστηκε ένα σχέδιο διδασκαλίας για μαθητές που
μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Ωστόσο πριν την αξιοποίηση κάθε σχεδίου
διδασκαλίας καλό είναι ο εκπαιδευτικός να αξιολογεί τη γλωσσομάθεια των αλλοδαπών
μαθητών με τη μελέτη όλων των γλωσσικών τους δεξιοτήτων ώστε να επιτευχθεί
σφαιρικότερη εικόνα της γλωσσικής τους επάρκειας.
Ο καθορισμός του επιπέδου γλωσσομάθειας και η οριοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης της πορείας τους προκύπτει από την ανάγκη ένταξης αυτών των μαθητών στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αλλοδαποί μαθητές δεν μαθαίνουν την ελληνική
γλώσσα μόνο για επικοινωνιακούς λόγους αλλά και για να ανταποκριθούν στις ανάγκες
του σχολείου και αυτό είναι που τους δυσκολεύει περισσότερο. Αποτέλεσμα αυτής της
δυσκολίας είναι είτε η χαμηλή σχολική επίδοση είτε η απόσυρση από την προσπάθεια
για μάθηση.
Συνεπώς, απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία προυποθέσεων που
διευκολύνουν εξίσου τη μαθησιακή πορεία αλλά και τη μορφωτική ανάπτυξη των παιδιών.
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Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για την καλλιέργεια επαγγελματικής αγωγής
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Κυριαζή Ειρήνη

Περίληψη
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει τη σπουδαιότητα ένταξης της επαγγελματικής
αγωγής στο σχολικό πλαίσιο και την αναγκαιότητα πρώιμων παρεμβάσεων, προκειμένου
ο μαθητής να διαμορφώσει το μορφωτικό και ψυχο-κοινωνικό εκείνο ρόλο, που θα
τον καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί στο μέλλον με επιτυχία στις εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές αποφάσεις που τον αφορούν. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν
εφαρμόζεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός, παρόλο που ο μαθητής πρώτης
σχολικής ηλικίας βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή περίοδο, όπου έχει ανάγκη από στήριξη
και καθοδήγηση ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για την κοινωνία της γνώσης,
της εργασίας και του κοινωνικού μετασχηματισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργήσαμε
δομημένο εκπαιδευτικό υλικό – μέρος του οποίου παρουσιάζεται και αναλύεται - που
μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την εμπλοκή των μικρών μαθητών στη διαδικασία
ανακάλυψης του εαυτού τους, του κοινωνικού περιβάλλοντος και του επαγγελματικού
κόσμου. Παράλληλα, οι προτεινόμενες ασκήσεις σχεδιάστηκαν με σκοπό να βοηθήσουν
τους μαθητές να εντοπίσουν ενδιαφέροντα, κλίσεις, φιλοδοξίες, να ενισχύσουν την
αυτοεικόνα τους, να νοηματοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης
προβλημάτων καθώς και να καλλιεργήσουν ήπιες δεξιότητες.
Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματική
εκπαιδευτικό υλικό

αγωγή,

πρωτοβάθμια

εκπαίδευση,

πρωτότυπο

Creation of didactic material for the teaching of vocational education in primary
school
Abstract
This work attempts to highlight the importance of vocational education at the level of
primary schools and the need of early interventions in order to help pupil successfully
respond to educational and professional decisions in the future. Vocational guidance
programs are not incorporated at the elementary level, even though pupils need
psychological and educational support to fulfil their developmental potential and create
conditions for their active participation in their social environment. We created structured
educational material, which can be used for engaging pupils in the process of discovering
themselves and the professional world. The exercises were designed to help pupils identify
interests, predispositions, aspirations, enhance their self-image, improve the decisionmaking and problem-solving processes and cultivate their capacity for skills.
Keywords: vocational education, primary school, educational material
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1. Εισαγωγή
Ο θεσμός του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους
μαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και ειδικότερα να τους
εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και πρότυπα συμπεριφορών, ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα που συνδέονται με την
εκπαιδευτική τους πορεία και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αφορά ουσιαστικά
τη διαμόρφωση του πολυεπίπεδου ατομικού προσανατολισμού, την ενθάρρυνση
των ικανοτήτων δράσης και τη σύνδεση της μάθησης με την κοινωνική ζωή και τον
επαγγελματικό κόσμο, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών και τη διασφάλιση της αρμονικής τους ένταξης στο ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο. Σύμφωνα άλλωστε με τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό, η συμβουλευτική
και ο προσανατολισμός επιδιώκουν την εξασφάλιση κατάλληλης επιστημονικής
στήριξης και διευκόλυνσης στο άτομο προκειμένου να αποκτήσει ορθή αυτογνωσία,
να συνειδητοποιήσει και να καλλιεργήσει πλευρές της προσωπικότητάς του και να
αξιοποιήσει τις ικανότητές του όσο το δυνατό καλύτερα για να προβεί σε συνετές
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές1.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί
μια συνεχή διαδικασία, η οποία ξεκινά από την παιδική ηλικία2 και περιλαμβάνει
τις προσωπικές επιλογές του ατόμου, τις εκπαιδευτικές του ενασχολήσεις και την
επαγγελματική εξελικτική συμπεριφορά του3. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερης
σημασίας η εφαρμογή τεχνικών και δραστηριοτήτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς οι μαθητές της αναπτυξιακής αυτής περιόδου
αρχίζουν να καλλιεργούν με συστηματικό τρόπο δεξιότητες, οι οποίες θα τους είναι
μελλοντικά χρήσιμες στο κοινωνικό-επαγγελματικό περιβάλλον4. Η Κοσμίδου-Hardy
επισημαίνει τη σημαντικότητα διαμόρφωσης κριτικής αυτογνωσίας στους μαθητές του
δημοτικού ως απαραίτητο στάδιο για την μετέπειτα επαγγελματική καθοδήγηση του
ατόμου5. Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργήσαμε – χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα εφαρμοστεί
- δομημένο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού
με σκοπό να προτείνει, να εμπνεύσει και να προάγει την επαγγελματική «νοημοσύνη»
των παιδιών.
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη. Στο θεωρητικό πλαίσιο
παρουσιάζεται η εννοιολογική διασαφήνιση των όρων της συμβουλευτικής και του
επαγγελματικού προσανατολισμού, αναφέρονται οι στόχοι του θεσμού ΣυμβουλευτικήςΕπαγγελματικού Προσανατολισμού και εξετάζεται η χρησιμότητα καλλιέργειας της
1 Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό (2000). Διάχυση λειτουργιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού στο
γυμνάσιο και το λύκειο. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα:
Εκδοτική Άλφα ΕΠΕ, σ. 9. Στο http://kesyp-ampel.att.sch.gr/ODIGOS_SYP_kathigites.pdf (προσπελάστηκε
στις 03-12-2018)
2 Nathan, R., & Hill, L. (2006). Επαγγελματική συμβουλευτική: η συμβουλευτική προσέγγιση της επαγγελματικής
επιλογής και σταδιοδρομίας. (Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Μεταφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
3 Δημητρόπουλος, Ε. (1994). Σχολικός εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική.
Αθήνα: Γρηγόρης.
4 Duffy, P. L. (1989). Skills for life. Fitting career awareness into the curriculum. Instructor, 98(6), 36-38.
5 Κοσμίδου-Hardy, Χ. (1998). Ο δάσκαλος ως σύμβουλος στη διδακτική-μαθησιακή συνάντηση. Επιθεώρηση
Συμβουλευτικής Προσανατολισμού, 46-49, 33-63.
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επαγγελματικής συνείδησης κατά τη σχολική ηλικία. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο
στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και ειδικότερα αναλύονται η δομή, ο σκοπός,
η μέθοδος εργασίας, οι δραστηριότητες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εργασία
ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασματικών παρατηρήσεων.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1 Έννοια της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού
Η συμβουλευτική αποτελεί ένα διεπιστημονικό συνδυαστικό γνωστικό αντικείμενο που
αφορά στην παροχή υποστήριξης του ατόμου από εξειδικευμένο επιστήμονα (σύμβουλο),
στην οικοδόμηση κριτικής αυτογνωσίας του συμβουλευόμενου και στη δυναμική επίλυση
των προβλημάτων του, στο πλαίσιο μιας συστηματικά οργανωμένης προσπάθειας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Rogers η συμβουλευτική ορίζεται ως
μια σειρά άμεσων επαφών με το άτομο που αποσκοπούν
στο να του προσφέρουν βοήθεια ώστε να αλλάξει τις στάσεις και τη
συμπεριφορά του. Η επιτυχημένη συμβουλευτική αποτελείται από
μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση που επιτρέπει στον
πελάτη να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό που να μπορεί να κάνει
θετικά βήματα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδείξει ο νέος
του προσανατολισμός6.
Με άλλα λόγια, η συμβουλευτική αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
αυτοελέγχου και αυτογνωσίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, που θα επιτρέψει στο
συμβουλευόμενο να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την πορεία της ζωής του, με
απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης αντίληψης της ατομικής και κοινωνικής
πραγματικότητας καθώς και της σχέσης ανάμεσα στις πράξεις, τις στάσεις και τις
συνέπειές τους, ώστε να οδηγηθεί στη μερική και ολική αυτοπραγμάτωσή του7.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, που
επιδιώκει να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει και να αποδεχθεί τον εαυτό του, να
κατανοήσει ικανότητες, κλίσεις και δεξιότητες ώστε να αξιοποιήσει το δυναμικό του
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαδικασία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
επιλογών8. Στην ίδια φιλοσοφία, ο Κασσωτάκης αναφέρει ότι ο επαγγελματικός
προσανατολισμός είναι μια διαδικασία υποβοήθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης
του ατόμου, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία, την ένταξη και την
πορεία του στην ενεργό ζωή9. Αναφορικά με τα αποτελέσματά του, αυτά εντοπίζονται
σε τρεις άξονες: i) άμεσα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που αναφέρονται στη βελτίωση
του γνωστικού τομέα, ii) μεσοπρόθεσμες αλλαγές συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν την
ένταξη σε συγκεκριμένη πορεία σταδιοδρομίας και iii) μακροπρόθεσμα αποτελέσματα,
6 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική ψυχολογία. (θ’ έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.16.
7 Δημητρόπουλος, Ε. (2002). Συμβουλευτική – Προσανατολισμός. Τόμος Β΄. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 30.
8 Λιάντας, Μ. (1996). Επαγγελματικός προσανατολισμός: σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
9 Κασσωτάκης, Μ. (2002). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: εννοιολογικές διασαφήσεις,
σκοποί και στόχοι. Στο Μ. Κασσωτάκης (Επιμ.). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: θεωρία
και πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ. 52.
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τη βίωση δηλαδή αισθήματος ικανοποίησης από τις επιλογές10.
Με τον όρο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.) εννοούμε
το σύνολο των οργανωμένων και συστηματικών υπηρεσιών που προσφέρονται
στο πλαίσιο του σχολείου από ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό να υποστηρίξουν
το μαθητή στην επιλογή κατάλληλης σχολικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης
και την ικανοποιητική προσαρμογή του στις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της
επαγγελματικής δραστηριότητας11. Η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των
μαθητών πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικών στρατηγικών όπως της πληροφόρησης
για τα επαγγέλματα, της διάχυσης εννοιών σχετικών με τον επαγγελματικό κόσμο και της
δημιουργίας ευκαιριών για εμπειρίες σε εργασιακούς χώρους12.
Με βάση τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η συμβουλευτική και ο προσανατολισμός
αναδεικνύουν και αξιοποιούν τη σημασία της εσωτερικής και λειτουργικής σχέσης του
ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, η οποία ως συνεχή και μεταβαλλόμενη διαλογική
διαδικασία, μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη στην πορεία της κατανόησης του εαυτού
και της περιβάλλουσας κοινωνίας καθώς και της υποστασιοποίησης της επαγγελματικής
ταυτότητας και δράσης.
2.2 Σημασία της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί έναν
πολυδιάστατο θεσμό με κύριο στόχο την παροχή βοήθειας προς το άτομο κατά τα διάφορα
στάδια της ανάπτυξής του. Ειδικότερα, το άτομο υποστηρίζεται:
1. Να γνωρίσει τον εαυτό του, να εντοπίσει ικανότητες, αξίες και ενδιαφέροντα, να
αποσαφηνίσει στόχους και φιλοδοξίες
2. Να αντιληφθεί τη δομή του εκπαιδευτικού και εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και
τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν
3. Να αναπτύξει δεξιότητες λήψης απόφασης ώστε να προβεί σε ορθολογικές επιλογές
και να ενεργεί υπεύθυνα σύμφωνα με τα ατομικά του ενδιαφέροντα και την εξωτερική
πραγματικότητα
4. Να ενταχθεί ομαλά στο χώρο εργασίας13
Ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπως διατυπώνεται στο
Νόμο 1566/1985 είναι «η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η πληροφόρησή
τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, η ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς
την επαγγελματική αποκατάσταση και η αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο14».
10 Πατεστή, Α. (2007). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: το παρόν και το μέλλον για
την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στο Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της
Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σ.38.
11 Κασσωτάκης, Μ. (2002). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: εννοιολογικές διασαφήσεις,
σκοποί και στόχοι. Στο Μ. Κασσωτάκης (Επιμ.). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: θεωρία
και πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ. 54.
12 Isaacson, L. E., & Brown, D. (2000). Career information, career counselling and career development.
Boston, MA: Allyn & Bacon.
13 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (χ.χ.). Συμβουλευτική και προσανατολισμός. Ε.Κ.Π.Α., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
Στο
https://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1094/4/1094_02_oaed_summary_enotita06_v01.pdf
(προσπελάστηκε στις 28-11-2018).
14 Νόμος 1566/1985. (1985). Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
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Οι βασικοί στόχοι του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η αυτογνωσία,
η πληροφόρηση, η λήψη απόφασης και η μετάβαση15. Αναλυτικότερα:
Αυτογνωσία: αφορά στη συνειδητοποίηση και ψυχο-γνωστική επεξεργασία των
σκέψεων, των κινήτρων και των επιθυμιών του ατόμου16, στην ικανότητα αντίληψης,
αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων του17 καθώς και στην απόκτηση
σαφούς αντίληψης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του18
Πληροφόρηση: είναι απαραίτητη η πλήρης, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για
τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές ως διευκολυντικός
παράγοντας στη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας19. Ωστόσο, η
πληροφόρηση δε συνίσταται μόνο στην παρουσίαση επαγγελματικών μονογραφιών
ή προγραμμάτων σπουδών αλλά πρέπει να καλύπτει το ολοκληρωμένο φάσμα του
πληροφοριακού υλικού που αποσκοπεί στην αποκωδικοποίηση και ορθή κατανόηση
της κοινωνικής πραγματικότητας.
Λήψη απόφασης: είναι σημαντικό το να συνειδητοποιήσει το άτομο, αφενός μεν, την
ανάγκη να παίρνει αποφάσεις, αφετέρου δε, την ευθύνη του να παίρνει αποφάσεις20.
Επιδιώκεται λοιπόν να βοηθηθεί ο μαθητής ώστε να παίρνει στρατηγικές αποφάσεις
που αφορούν αρχικά τη σχολική και μετέπειτα την επαγγελματική του κατεύθυνση με
ώριμο τρόπο.
Μετάβαση: η μετάβαση μεταφράζεται ως μια περίοδο προσπάθειας των νεαρών
ατόμων «να αναλάβουν μια σειρά από ρόλους ενηλίκων στο πλαίσιο του κοινωνικού
συνόλου στο οποίο εντάσσονται21». Αφορά ουσιαστικά στη σωστή προετοιμασία
των μαθητών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ορθολογική αντιμετώπιση των
νέων προκλήσεων με σκοπό την ομαλή και δυναμική τους ένταξη στην κοινωνική και
επαγγελματική ζωή.
Συμπερασματικά, ο θεσμός της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού
προσανατολισμού αποκτά έναν πολυτροπικό χαρακτήρα και μέσω τεχνικών και
δραστηριοτήτων βοηθά το άτομο να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ανίχνευση και κατανόηση
των δεξιοτήτων του, των κλίσεων και φιλοδοξιών του, καθώς και να καλλιεργήσει έναν
ενσυνείδητο ψυχογνωστικό μηχανισμό, που θα του επιτρέπει να προβεί σε συνετές
επιλογές.

άλλες διατάξεις. Φ.Ε.Κ. 167. Αθήνα.
15 Κοσμίδου-Hardy, Χ. (2007). Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Στο Χ. Καπώλη (Επιμ.).
Συμβουλευτικοί ορίζοντες για τον σχολικό προσανατολισμό: ΣΟΣ προσανατολισμός. Αθήνα, σ.192. Στο https://
repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4359/1260.pdf (προσπελάστηκε στις 27-11-2018)
16 Δημητρόπουλος, Ε. (1999). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας: εκπαιδευτικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Αθήνα: Γρηγόρης.
17 Τριβίλα, Σ., & Chimienti, G. (2002). Ανακάλυψη, αυτογνωσία, αυτοκυριαρχία, αυτοεκτίμηση: συναισθηματική
και κοινωνική επιδεξιότητα. Ένα εγχειρίδιο τεχνικών. Αθήνα: Πατάκης.
18 Seligman, M. E. P. (1995). The optimistic child. NY: Houghton Mifflin Company.
19 Καλούρη, Ο. (2006). Εκπαίδευση, αγορά εργασίας και προσανατολισμός: δυναμική αλληλεπίδραση
ή επιβεβλημένη αναγκαιότητα; Στο Φ. Βλαχάκη, Α. Γαβριήλ, Π. Σαμοΐλης, & Σ. Τετραδάκου (Επιστημ.
Επιμ. και Επιμ. Έκδοσης) Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΛΕΣΥΠ με θέμα «Ο θεσμός ΣυμβουλευτικήΠροσανατολισμός και ο ρόλος του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Αθήνα, σ.115.
20 Δημητρόπουλος, Ε. (2007). Αποφάσεις – Λήψη αποφάσεων: εισαγωγή στην ψυχολογία των αποφάσεων.
Αθήνα: Γρηγόρη, σ.42.
21 Halpern, A. S. (1992). Transition: old wine in new bottles. Exceptional Children, 58(3), 202-211, p. 203.
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2.3 Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η σχολική ηλικία αρχίζει με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο και τελειώνει με την
αποφοίτησή του από το δημοτικό. Κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής αυτής φάσης,
παρατηρείται ένα σύνολο μεταβολών στο σωματικό και νοητικό τομέα, στο πεδίο της
κοινωνικό-συναισθηματικής εξέλιξης καθώς και στον τομέα της προσωπικότητας, της
ηθικότητας22 και της επαγγελματικής σκέψης. Συνεπώς, τα χρόνια φοίτησης στο δημοτικό
σχολείο θεωρούνται κρίσιμη περίοδος διαμόρφωσης του γενικού προσανατολισμού του
ατόμου23 καθώς το παιδί αναπτύσσει την περιέργειά του, προσπαθεί να ανακαλύψει
διεξόδους στις εσωτερικές του ανησυχίες, καλλιεργεί με συστηματική προσπάθεια
κλίσεις, ενδιαφέροντα και την ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων, αρχίζει να
διαμορφώνει την έννοια της χρονοσυνειδησίας καθώς και την αίσθηση των προσωπικών
επαγγελματικών ενδιαφερόντων24.
Η γνωστική θεωρία του J. Piaget υποστηρίζει ότι η σχολική ηλικία συμπίπτει με το
στάδιο των συγκεκριμένων λογικών πράξεων25. Συγκεκριμένα, τα παιδιά διαμορφώνουν
πιο μεθοδικά τη σκέψη τους, σχηματίζουν και ταξινομούν έννοιες, εκτελούν νοητικούς
συλλογισμούς, εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και λαμβάνουν υπόψη ποικίλες πλευρές
μιας κατάστασης ή ενός φαινομένου (αποκέντρωση της αντίληψης)26. Επίσης, οι μικροί
μαθητές αρχίζουν να διερευνούν τον εαυτό τους και τον κόσμο, να γνωρίζουν επαγγέλματα,
να αντιλαμβάνονται κοινωνικούς και επαγγελματικούς ρόλους και να συνειδητοποιούν
τις συνέπειες των πράξεών τους27. Με βάση λοιπόν τα αναπτυξιακά επιτεύγματα των
παιδιών σχολικής ηλικίας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας οι πρώιμες
εμπειρίες των μικρών μαθητών για τη μετέπειτα επαγγελματική τους συμπεριφορά.
Σύμφωνα με τους Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., η διαμόρφωση της αρχικής
επαγγελματικής αυτοαντίληψης καλύπτει τα δεκατέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής του
ατόμου και περιλαμβάνει τους εξής βασικούς στόχους:
i. Ενδιαφέρον για το μέλλον ως εργαζόμενος
ii. Αύξηση προσωπικού ελέγχου που ασκεί στη ζωή
iii. Διαμόρφωση πεποίθησης ότι είναι σημαντικό να πετύχει στο χώρο του σχολείου και
της εργασίας
iv. Χαρτογράφηση και νοηματοδότηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές επιλογές
v. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών εργασιακών συνηθειών και ικανοτήτων
vi. Ισχυροποίηση της αυτοπεποίθησης για να κάνει επαγγελματικές επιλογές28
22 Feldman, R. (2009). Εξελικτική ψυχολογία: δια βίου ανάπτυξη. (Ζ. Αντωνοπούλου, Μετάφρ.). Τόμος A’.
Αθήνα: Gutenberg.
23 Magnuson, C., & Starr, M. (2000). How early is too early to begin life career planning? The importance of
the elementary school years. Journal of Career Development, 27(2), 89-101.
24 Sharf, R. (2013). Applying career development theory to counseling. (6th ed.). Belmont: Βrooks/Cole, p.p.
171-178.
25 Feldman, R. (2009). Εξελικτική ψυχολογία: δια βίου ανάπτυξη. (Ζ. Αντωνοπούλου, Μετάφρ.). Τόμος A’.
Αθήνα: Gutenberg, σ.368.
26 Δανασσής-Αφεντάκης, Α. (1996). Μάθηση και ανάπτυξη: παιδαγωγική ψυχολογία. Τόμος Α΄. (γ’ έκδ.).
Αθήνα: [χ.ο.], σ.450.
27 Στεφάνου, Γ. (2005). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας στο δημοτικό σχολείο: αναγκαιότητα και προϋποθέσεις
αποτελεσματικής εφαρμογής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 72-73, 135-146.
28 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Α., & Δρόσος, Ν. (2014). Επαγγελματική συμβουλευτική και
- 357 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Είναι λοιπόν απαραίτητη η εισαγωγή τεχνικών καθοδήγησης από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση – σεβόμενοι τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής περιόδου
- όπου τίθενται τα θεμέλια για την προώθηση δεξιοτήτων διαχείρισης του εαυτού και
της επαγγελματικής ζωής του ατόμου29. Ωστόσο, στο δημοτικό δεν υπάρχει ξεχωριστό
μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού και ο δάσκαλος οφείλει να αναλάβει το ρόλο
του επαγγελματικού συμβούλου30 δίνοντας έμφαση στην ψυχοπαιδαγωγική διάσταση
της επαγγελματικής ανάπτυξης31 και καλώντας τους μαθητές να προσεγγίσουν ζητήματα
επαγγελματικού προσανατολισμού είτε βιωματικά είτε εκφράζοντας σκέψεις και ιδέες32.
Ειδικότερα, μέσω ενός προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού στο δημοτικό
σχολείο, επιδιώκεται οι μαθητές θα βοηθηθούν στο:
1. Να αντιληφθούν ότι η κατανόηση των ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και αξιών είναι
ιδιαιτέρως σημαντική για τις μετέπειτα εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές
τους.
2. Να καταλάβουν ότι η σχολική φοίτηση προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων
και λειτουργικών μοντέλων συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα τους προετοιμάζει για τη
ζωή τους εντός και εκτός του σχολείου.
3. Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση μεταξύ του γνωστικού περιεχομένου των
μαθημάτων με τις διάφορες εργασιακές δραστηριότητες.
4. Να κατανοήσουν ότι κάθε επάγγελμα έχει ξεχωριστό σκοπό, απαιτήσεις και
προϋποθέτει ειδικά προσόντα και χαρακτηριστικά.
5. Να καλλιεργήσουν την αξία της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους άλλους σε
οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο.
6. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της γόνιμης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.
7. Να αναπτύξουν απλές στρατηγικές σχετικές με τη λήψη απόφασης ή την επίλυση
προβλημάτων33.
Από τη σκιαγράφηση της σημασίας της σχολικής ηλικίας στην καλλιέργεια της
επαγγελματικής αγωγής διαπιστώνεται ότι το εξελικτικό σχεσιο-δομικό σύστημα των
αναπτυξιακών επιτευγμάτων των μικρών μαθητών θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική
επαγγελματική τους συμπεριφορά και δράση. Κατά την περίοδο αυτή, ο διερευνητικός
διάλογος μεταξύ του παιδιού και των εναλλακτικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
επιλογών, η ταξινομητική λογική της σκέψης και η διαμόρφωση της έννοιας της
διαχείριση σταδιοδρομίας: τετράδια εργασίας. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική
Συμβουλευτική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, σ. 16. Στο http://keaes.ppp.uoa.gr/fileadmin/keaes.ppp.uoa.gr/ uploads/
Ereynitika_Programmata/ASKT_final.pdf (προσπελάστηκε στις 25-11-2018)
29 OECD (2004). Career guidance: a handbook for policy makers, p. 12. Available on http://www.oecd.org/
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εργασίας και της αξίας της αποτελούν, μεταξύ άλλων, τις διαστάσεις ενός πλέγματος
συνδιαμόρφωσης της επαγγελματικής συνείδησης, οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν και
να σταθεροποιηθούν προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσουν την ενήλωση του νοήματος
της επαγγελματικής σκέψης. Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξειδικευμένων
δραστηριοτήτων στο δημοτικό σχολείο θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην
ενεργοποίηση και σημασιοδότηση της επαγγελματικής σκέψης.
3. Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για την επαγγελματική ανάπτυξη
Στην παρούσα ενότητα καθορίζονται αρχικά η δομή, ο σκοπός, η προτεινόμενη μέθοδος
αξιοποίησης και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού υλικού και στη
συνέχεια παρουσιάζεται μέρος αυτού. Να σημειωθεί ότι το υλικό προτείνεται για μαθητές
ηλικίας 10-11 ετών, με «εύπεπτη» γραφή και εικονογράφηση. Βασική μας μέριμνα είναι
τα κείμενα να είναι σύντομα, οι εκφωνήσεις στις δραστηριότητες συγκεκριμένες και
κατανοητές ενώ οι εικόνες, οι οποίες σχεδιάστηκαν από εμάς, να είναι απλές καθώς
στόχος τους είναι, πέρα από την αισθητική τους λειτουργία, να υποστηρίζουν την άσκηση.
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το υλικό που δημιουργήσαμε δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί
στην πράξη, αλλά έχει πραγματοποιηθεί αποσπασματική εφαρμογή του υλικού σε μικρό
αριθμό μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού προκειμένου να ελεγχθεί η
ανταπόκρισή τους τόσο στη φύση του υλικού όσο και στη μορφή και περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων.
3.1 Δομή εκπαιδευτικού υλικού
Το υλικό μας αποτελείται από δέκα κύριες ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει
το θεωρητικό πλαίσιο δοσμένο με απλό, σχηματοποιημένο τρόπο και τις ασκήσειςπαιχνίδια-κουίζ (6 ανά ενότητα) που στοχεύουν στη γνωστική και ψυχοκοινωνική
κινητοποίηση του μαθητή, τη διαμόρφωση δημιουργικού προβληματισμού και την
ωρίμανση των διαφόρων πτυχών της προσωπικότητάς του. Πρόκειται για μια εφαρμόσιμη
εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία χαρακτηρίζεται από ορισμένα βασικά στοιχεία όπως
ανατροφοδότηση, πρόκληση, υποστήριξη, εμπλοκή και δέσμευση. Συγκεκριμένα, οι
ενότητες είναι οι εξής:
1η ενότητα: Γνωρίζω τον εαυτό μου
2η ενότητα: Ζωγραφίζω την καθημερινότητά μου
3η ενότητα: Ανακαλύπτω ενδιαφέροντα, αξίες, δεξιότητες
4η ενότητα: Είμαι δυνατός/ή!
5η ενότητα: Γνωρίζω τους άλλους
6η ενότητα: Ενημερώνομαι για τα επαγγέλματα
7η ενότητα: Σπάω τα στερεότυπα!
8η ενότητα: Μαθαίνω να προετοιμάζομαι και να συνεργάζομαι
9η ενότητα: Παίρνω αποφάσεις
10η ενότητα: Λύνω μυστήρια!
3.2 Σκοπός εκπαιδευτικού υλικού
Μέσα από τη χρήση του υλικού επιδιώκεται η προσέγγιση ζητημάτων που σχετίζονται
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με την επαγγελματική ανάπτυξη. Ειδικότερα, το υλικό στοχεύει στη διαμόρφωση
μιας δημιουργικής, αλληλεπιδραστικής διαδικασίας που προκαλεί τη σκέψη και νέες
προοπτικές ενώ εμπνέει το μαθητή να μεγιστοποιήσει – στο μέτρο του δυνατού – το
προσωπικό του δυναμικό προκειμένου να οδηγηθεί στην επαγγελματική ωριμότητα με
συστηματικό τρόπο. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο
ενός ασφαλούς, μη επικριτικού χώρου καθώς σε καμία περίπτωση δεν αξιολογείται το
παιδί, δεν «σφραγίζεται» με ένα χαρακτηρισμό, ούτε κατευθύνεται σε μια επαγγελματική
επιλογή.
3.3 Μέθοδος χρήσης εκπαιδευτικού υλικού
Κατά την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνεται μια στρατηγική έξι
διαστάσεων. Συγκεκριμένα:
i. Καθορισμός συγκεκριμένων και «μετρήσιμων» στόχων από τον εκπαιδευτικό
ii. Στάδιο της αφόρμησης που συμπίπτει με το πρώτος μέρος της κάθε ενότητας,
όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή
ερωτήσεις που προκαλούν τη σκέψη και φαντασία του παιδιού
iii. Αξιοποίηση ασκήσεων-δραστηριοτήτων. Σχετικά με την αξιοποίηση των ασκήσεωνκουίζ προτείνεται να επιλέγεται ο συνεργατικός τρόπος επίλυσης αυτών έτσι
ώστε να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Στο τέλος κάθε άσκησηςδραστηριότητας ακολουθεί συζήτηση στην τάξη
iv. Μεταβιβάσιμες λογικές συναρτήσεις: συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, να δίνεται
έμφαση στην πρόθεση, στο γιατί και στις συνέπειες των ενεργειών προκειμένου να
καλλιεργηθούν η λογική σκέψη, η διαδικασία λήψης απόφασης, η νοηματοδότηση
συμπεριφοράς και δράσης
v. Ενθάρρυνση και ενίσχυση του μαθητικού κοινού και αποφυγή πρώιμης επαγγελματικής
ετικετοποίησης μαθητών
vi. Αλληλεπιδραστική συζήτηση στο τέλος κάθε ενότητας και έλεγχος βαθμού υλοποίησης
των στόχων
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός, διευκολυντικός
και ευέλικτος, ώστε να του επιτρέπει να αναπροσαρμόζει το μεθοδολογικό του πλαίσιο
ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του.
3.4. Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Οι δεξιότητες-στόχοι που επιδιώκονται να αναπτυχθούν με την ολοκλήρωση της μελέτης
του υλικού είναι:
 Ρεαλιστική καταγραφή του προσωπικού προφίλ και κατανόηση της σημασίας των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην επαγγελματική εξέλιξη
 Ανίχνευση ενδιαφερόντων, αξιών, δεξιοτήτων, κλίσεων και φιλοδοξιών
 Διαμόρφωση αντιλήψεων για τα επαγγέλματα, τα ειδικά τους προσόντα και την
επαγγελματική πραγματικότητα
 Καλλιέργεια επιθυμίας για πληρέστερη επαγγελματική πληροφόρηση
 Αντίληψη της σχέσης μεταξύ επαγγέλματος και τρόπου ζωής
 Συνειδητοποίηση της σημασίας ενεργοποίησης θετικών συναισθημάτων και
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διαμόρφωσης θετικής αυτοαντίληψης στην επαγγελματική ανάπτυξη
 Κατανόηση του τρόπου λήψης απόφασης και καλλιέργεια δεξιότητας λήψης
συνειδητών αποφάσεων
 Δημιουργική συνδιαλλαγή με στερεοτυπικές αντιλήψεις
 Ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων όπως δεξιότητες επικοινωνίας, συμμετοχής και
συνεργασίας
3.5 Παρουσίαση μέρους του εκπαιδευτικού υλικού
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Άσκηση 1: Υπογράμμισε τα χαρακτηριστικά που σου ταιριάζουν!
Είμαι κοινωνικός/η
Είμαι αθλητικός/η
Είμαι ευχάριστος/η
Είμαι ήρεμος/η

Είμαι ντροπαλός/η
Είμαι επίμονος/η
Είμαι επιπόλαιος/α
Είμαι υπεύθυνος/η

Είμαι δραστήριος/α

Είμαι συγκεντρωμένος/η

Κάνω αθλητισμό
Ζωγραφίζω
Διαβάζω βιβλία
Μαγειρεύω
Καθαρίζω το
δωμάτιό μου

Μου αρέσει να κάνω κατασκευές
Μου αρέσει η μουσική
Μου αρέσουν τα μαθηματικά
Μου αρέσει να παίζω με φίλους
Μου αρέσει να εξερευνώ καινούρια
πράγματα

Άσκηση 2: Κύκλωσε τον αριθμό που αντιστοιχεί καλύτερα στα χαρακτηριστικά σου
και τις συνήθειές σου!
0= καθόλου, 1= λίγο, 2= αρκετά, 3= πολύ
Οργανωμένος/η
Μεθοδικός/η
Παρατηρητικός/η
Ευαίσθητος/η
Συνεργάσιμος/η
Υπομονετικός/η
Αισιόδοξος/η
Γενναίος/α
Ψύχραιμος/η
Προσεκτικός/η

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Παίζω μουσικά όργανα
Μου αρέσει να διαβάζω αγγλικά
Διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία
Μου αρέσουν τα ταξίδια
Παίζω στη θεατρική ομάδα του σχολείου
Κάνω άθλημα/τα

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
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3. Ζωγραφίζω την καθημερινότητά μου

Άσκηση 1: Ζωγράφισε τη δική σου καθημερινότητα και συζήτησέ τη με τους/τις
συμμαθητές/τριες σου!
Άσκηση 2:
•

Βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σου, τι επάγγελμα θα σου
ταίριαζε;
Απάντηση: ………………………………………………………………………………..
• Ποια χαρακτηριστικά θεωρείς ότι απαιτούνται για το επάγγελμα αυτό;
Απάντηση: ………………………………………………………………………………..
• Στην πρώτη ενότητα ανακάλυψες τα ιδιαίτερα στοιχεία σου. Συγκλίνουν με αυτά που
χρειάζονται για το επάγγελμα που επέλεξες;
Απάντηση: ………………………………………………………………………………..
• Ποια μαθήματα του σχολείου θεωρείς ότι σχετίζονται με το επάγγελμα που
επέλεξες;
Απάντηση: ………………………………………………………………………………..
Άσκηση 3: Αντάλλαξε το καθημερινό σου πρόγραμμα με ένα/μία συμμαθητή/τριά
σου και προσπάθησε να σκεφτείς:
i.
Ποιο επάγγελμα ταιριάζει στην καθημερινότητά του/της;
ii.
Ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος με την προσωπικότητα του/της
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συμμαθητή/τριας;
iii.
Ανάφερε τρία θετικά χαρακτηριστικά του/της και σε τι είναι ικανός/η.

Άσκηση 1:Παιδί μεταναστών από τη Νιγηρία. Μεγάλωσε σε μια αγαπημένη
οικογένεια αλλά με δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Πάντα βοηθούσε τους γονείς του
και όλοι προσπαθούσαν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Όμως από μικρός πίστευε στον
εαυτό του, είχε πείσμα, υπομονή και καθημερινά έκανε εξάσκηση στο αγαπημένο
του άθλημα! Ποια μπορεί να είναι η εξέλιξή του;

Η εικόνα αντλήθηκε
antetokounmpo

από

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/giannis-
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Άσκηση 2:
•
i.
ii.
iii.
•

Ανάφερε 3 σημαντικά πράγματα που έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα!
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
Ποια χαρακτηριστικά / συνήθειες / δεξιότητες / σκέψεις σε βοήθησαν να τα
καταφέρεις;
i. ………………………………………………..
ii. ………………………………………………..
iii. ………………………………………………..
Άσκηση 3:
•
i.
ii.
iii.
•

Ανάφερε 3 σημαντικά πράγματα που θα ήθελες να πετύχεις!
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Ποια χαρακτηριστικά / συνήθειες / δεξιότητες / σκέψεις θα σε βοηθήσουν να τα
πετύχεις;
i. ………………………………………………….
ii. ………………………………………………….
iii. ………………………………………………….
• Ζωγράφισε την καθημερινότητά σου συμπεριλαμβάνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά /
συνήθειες / σκέψεις, που θα σε βοηθήσουν να φτάσεις τους στόχους σου!

Μπορείς να ακολουθήσεις αυτήν την καθημερινότητα; Σίγουρα θα τα καταφέρεις!
Μπορείς να ακολουθήσεις αυτήν την καθημερινότητα; Σίγουρα θα τα καταφέρεις!
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Άσκηση 1:
Ένωσε κάθε επάγγελμα με τα χαρακτηριστικά που του ταιριάζουν!
▪ Αγάπη για την ιστορία και τον πολιτισμό
 Μεταφραστής
▪ Ηρεμία, συγκέντρωση, υπευθυνότητα, συνεχή ταξίδια
 Γιατρός
▪ Φροντίδα για τους άλλους, ανθεκτικότητα
 Καθηγητής
▪ Ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες
 Ξεναγός
▪ Δημιουργικότητα, χειρωνακτικές δραστηριότητες
 Ερευνητής
▪ Υπομονή και ενδιαφέρον για ανακάλυψη νέων γνώσεων
 Πιλότος
▪ Αγάπη για το διάβασμα και τα παιδιά
 Ξυλουργός

Άσκηση 2: Γράψε τρία χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τα εικονιζόμενα
επαγγέλματα!
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Άσκηση 3: Σύγκρινε τα προσωπικά σου χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά που
σημείωσες για κάθε επάγγελμα της προηγούμενης άσκησης. Ζωγράφισε τον εαυτό
σου στο επάγγελμα που θεωρείς ότι σου ταιριάζει καλύτερα!

Άσκηση 1:
Ο κρυμμένος θησαυρός
Οι χωριανοί βρήκαν σκαμμένη μια μεγάλη επιφάνεια στην άκρη του χωριού δίπλα από το
μικρό εκκλησάκι. Χρόνια υπήρχε η φήμη ότι υπήρχε θαμμένος ένας θησαυρός. Κάλεσαν
τον ντετέκτιβ για να λύσει το μυστήριο. Έλεγξε το χώρο, συνέλεξε πληροφορίες, ανέκρινε
υπόπτους.
Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη τα ξημερώματα και δίπλα στην εκκλησία
- 367 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

βρέθηκε ένας παλιός χάρτης με σημειωμένο το ακριβές μέρος που ήταν θαμμένος
ο θησαυρός. Αυτός που έσκαψε και βρήκε το θησαυρό είναι ένας άνδρας νεαρός, με
κύρια στοιχεία την επιδεξιότητα και σχολαστικότητα. Σίγουρα γνωρίζει να παίρνει μέτρα
προστασίας και προφύλαξης αλλά, όπως φάνηκε από τον τρόπο που έσκαψε, δεν ξέρει
να χειρίζεται καλά μεγάλα σκαπτικά εργαλεία, ούτε να υπολογίζει τις αποστάσεις, όπως
αυτές αποτυπώνονταν στο χάρτη.

Παρατηρήστε τα εικονιζόμενα πρόσωπα, διαγράψτε τα άτομα που δεν ταιριάζουν
με τα χαρακτηριστικά που δίνονται. Ποιος βρήκε το θησαυρό; Σύγκρινε την απάντησή
σου με αυτές των συμμαθητών/τριών σου!
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Άσκηση 2:
Κλοπή στο Μουσείο Τέχνης
Την προηγούμενη εβδομάδα εκλάπη ο φημισμένος πίνακας από το Μουσείο Τέχνης.
Ο ντετέκτιβ κατέληξε σε τρεις υπόπτους.

Τα χαρακτηριστικά του ενόχου είναι τα εξής: είναι σχολαστικός, προσεκτικός,
έχει καλή μνήμη και ακρίβεια. Είναι κοινωνικός, ευγενικός ενώ χαρακτηρίζεται από
επιδεξιότητα και παρατηρητικότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα περιστατικά που
μπορεί να συμβούν στο χώρο εργασίας. Είναι ψύχραιμος και έχει αντοχές γιατί χρειάζεται
να εργάζεται και βραδινές ώρες.
Σε ποιον από τους υπόπτους ταιριάζουν περισσότερο αυτά τα χαρακτηριστικά;
Συζητήστε το στην τάξη!
Άσκηση 3:
Η εξαφάνιση
Ο ντετέκτιβ επισκέφτηκε το δωμάτιο του φοιτητή, που εξαφανίστηκε. Βρήκε
ένα σημείωμα που έγραφε «φεύγω για το εξωτερικό για προσωπικούς λόγους». Όμως ο
ντετέκτιβ δεν είναι ο πρώτος που έφτασε στο δωμάτιο, εντόπισε ένα αντικείμενο που
ξέχασε ο [……………….].
Παρατήρησε την εικόνα, βρες το αντικείμενο που αποτελεί εργαλείο εργασίας
για έναν επαγγελματία! Ποιος πρόλαβε τον ντετέκτιβ?
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4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Στην περίπτωσή μας, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού έχει ως βασικό στόχο την
ενεργοποίηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των μικρών μας μαθητών. Ωστόσο, στην
παρούσα φάση αφορά ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, ενώ μετά τη μεθοδική εφαρμογή
αυτού θα υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα για το βαθμό σύγκλισης των προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων και των πραγματικών επιδράσεων που θα υπάρξουν στην επαγγελματική
σκέψη των παιδιών, οπότε και θα πραγματοποιηθούν στρατηγικές λειτουργικές βελτιώσεις.
Η βασική μας φροντίδα ήταν οι επιλεχθέντες ενότητες να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα
αναπτυξιακά στοιχεία της ομάδας-στόχου, ενώ κάθε ενότητα σχεδιάστηκε ώστε να έχει
σταθερά χαρακτηριστικά, δηλαδή το πρώτο μέρος που προσφέρεται για συζήτηση μέσα
στην τάξη και έξι ασκήσεις-δραστηριότητες ανά ενότητα. Επιπλέον, επιλέξαμε να μην
υπάρχει υπερφόρτωση πληροφοριακού υλικού και καταλήξαμε στη δημιουργία απλών
εικόνων για να μην κουράζουν και αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη.
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των μικρών
μαθητών μέσω ασκήσεων προσανατολισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να
διερευνηθούν σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές, να αντιμετωπιστεί ο εαυτός
υπό νέο πρίσμα, να εξεταστούν οι διαφορετικές διαστάσεις των προκλήσεων και να
επικυρωθούν νέα λειτουργικά γνωστικά σχήματα. Θεωρούμε δε ότι το διδακτικό υλικό
και οι ασκήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας επικοινωνιακός κώδικας και να
μετατραπούν σε ένα ενσυνείδητο νοητικό μηχανισμό, που θα βοηθήσουν τους μαθητές
να αποφασίζουν και να δρουν αυτόνομα σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και
δεξιότητες. Άλλωστε, η καλλιέργεια της επαγγελματικής συνείδησης από μικρή ηλικία
οδηγεί στη συν-μεταβολή της συμπεριφοριστικής λογικής, της γνωστικής ερμηνευτικής
και της ρυθμισμένης κοινωνικό-επαγγελματικής πραγματικότητας εξασφαλίζοντας την
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ουσιαστική ανάλυση της επαγγελματικής σημασιοδότησης.
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Αξιολογική Σύζευξη Κλασικού και Ψηφιακού Γραμματοσήμου Μέσω μιας
Εκπαιδευτικής Παρέμβασης στη Ραψωδία Α της Οδύσσειας. Στάσεις και Αντιλήψεις
του Μαθητικού Δυναμικού.
Λούμος Ηλίας – Παπαδοπούλου Αναστασία – Καλογεράκου Κωνσταντίνα

Περίληψη
Η απαίτηση που προβάλλεται από τον σύγχρονο πολίτη για κλασικό, κοινωνικό και
ψηφιακό γραμματισμό εγείρει πλήθος ερωτημάτων για τη δυνατότητα, τους τρόπους
και την αποτελεσματικότητα του σύγχρονου εκπαιδευτικού να πετύχει στη σχολική
πραγματικότητα μία τέτοια σύζευξη. Η παρούσα ερευνητική μελέτη παρουσιάζει μια
έρευνα-δράσης που οργανώθηκε και εφαρμόστηκε σε Εσπερινό Γυμνάσιο της Αττικής,
κατά το σχολικό έτος 2017-2018, με αντικείμενο τη διερεύνηση του βαθμού και των
τρόπων με τους οποίους μπορούν οι μαθητές ενός Εσπερινού Γυμνασίου να εμπλακούν σε
δραστηριότητες ψηφιακού γραμματισμού σε ένα «παραδοσιακό» μάθημα, όπως είναι τα
αρχαία ελληνικά από μετάφραση της Α΄ Γυμνασίου (Ομήρου Οδύσσεια). Τα αποτελέσματα
της έρευνας αποτυπώνουν δυσκολίες, προβλήματα, αλλά και σαφείς θετικές ενδείξεις
μεταβολής της στάσης των μαθητών σε επίπεδο γνώσης και συμπεριφοράς. Τέλος,
αναδεικνύεται η αναγκαιότητα μαθητοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδακτικής
προσέγγισης για τη σύζευξη κλασικού και ψηφιακού γραμματισμού, όσον αφορά στο
μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση.
Λέξεις-κλειδιά: Κλασικός γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, αρχαία ελληνικά,
στάσεις
Abstract
The modern citizen’s demand for classical, social, and digital literacy raises a number of
questions about the ability, the ways and the effectiveness of modern teacher to achieve
such a coupling in school reality. This study presents an Action research that was attempted
in an Evening Junior High School of Athens during school year 2017-2018, trying to
investigate the extent and the ways in which schoolchildren of an Evening Junior High
school can be engaged in digital literacy activities towards a “traditional “lesson, such
as ancient greek language course of the 1st grade Junior High school (Homer Odyssey).
The findings stress that schoolchildren face up difficulties and problems in teaching and
learning process, however reveal clear positive indications schoolchildren’ changing
attitudes concerning cognition and behaviour. Finally, it is highlighted the necessity of
student-centered and team teaching method regarding ancient greek language course, in
order to achieve the coupling between classical and digital literacy.
Keywords: Classical literacy, digital literacy, ancient greek language, attitudes
1. Εισαγωγή
Σε καθημερινή, σχεδόν, βάση καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την, διαρκώς
- 374 Λούμος, Η., Παπαδοπούλου, Α., Καλογεράκου, Κ. (2018), Αξιολογική Σύζευξη Κλασικού και Ψηφιακού
Γραμματοσήμου Μέσω μιας Εκπαιδευτικής Παρέμβασης στη Ραψωδία Α της Οδύσσειας. Στάσεις και
Αντιλήψεις του Μαθητικού Δυναμικού. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική,
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επαναλαμβανόμενη, ερώτηση των μαθητών μας: «Γιατί μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά
στο σχολείο;» Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη των νέων
τεχνολογικών μέσων και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, εντείνει την ανάγκη
να απαντήσουμε πειστικά και με ειλικρίνεια στα διατυπούμενα ερωτήματα. Σε μια εποχή
που τίθεται στον σύγχρονο πολίτη αδιαπραγμάτευτη η απαίτηση για χρήση ψηφιακών
εργαλείων, ο εκπαιδευτικός της πράξης βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με την πραγματική
ανάγκη του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος: την προετοιμασία των μαθητών,
ώστε να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν σε περιβάλλοντα διαρκώς αναμορφούμενα, τη
διαμόρφωσή τους σε προσωπικότητες χειραφετημένες με δεξιότητες και ικανότητες
κλασικού, κοινωνικού και ψηφιακού γραμματισμού.
Σύν τοις άλλοις, η θητεία σε ένα Εσπερινό Γυμνάσιο, όπου οι συνιστώσες
διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαφοροποιούνται από εκείνες των
Ημερησίων σχολείων, θέτει, ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, νέες αφετηρίες προβληματισμού. Το
Εσπερινό Σχολείο, με δεδομένες ιδιαιτερότητες στον τρόπο λειτουργίας του, όπως το
αντεστραμμένο ωράριο, οι συμπιεσμένες διδακτικές ώρες (40΄)1, καθώς και η διπλή ιδιότητα
των μαθητών/εργαζομένων, αποτελεί στη συνείδηση των περισσότερων εμπλεκομένων
φορέων, αλλά και της κοινωνίας, ένα, τουλάχιστον, «ιδιάζον» σχολικό περιβάλλον. Οι
μαθητές των Εσπερινών Γυμνασίων ανήκουν σε μεγάλο βαθμό σε λαϊκές και εργατικές
ομάδες του πληθυσμού και καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης
σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Οικονομική δυσπραγία, οικογενειακές
υποχρεώσεις, προβλήματα υγείας και εργασίας είναι σταθερά ακανθώδη ζητήματα που
απασχολούν τους μαθητές ενός τέτοιου σχολικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, δεδομένων
των ανωτέρω, η σύμπλευση με τη διδακτέα ύλη και τη στοχοθεσία των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών προσκρούει σε ανυπέρβλητα εμπόδια και συχνά η αξιοποίηση
της εξατομικευμένης διδασκαλίας και μάθησης αποτελεί μονόδρομο.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προρρηθέντα, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μία
στρατηγική παρέμβαση, μεθοδολογικά, μία έρευνα-δράση2, η οποία θα είχε ως κύριο
σκοπό την προσπάθεια να εφαρμόσουμε, στο Εσπερινό Σχολείο της έρευνάς μας, ένα
σενάριο διδασκαλίας που θα προέβλεπε δραστηριότητες κλασικού και ψηφιακού
γραμματισμού. Η έρευνα-δράση πραγματοποιήθηκε σε Εσπερινό Γυμνάσιο της Αττικής
το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση όρων και εννοιών
2.1.1. Γραμματισμοί
Η αρχέγονη ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνούν, προκειμένου να καταφέρουν
να επιβιώσουν, τους οδηγούν στη διαμόρφωση κοινών κωδίκων συνεννόησης οι

1 Βλ. Υπουργική Απόφαση 54529/Γ2/2-6-2005 με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του
Εσπερινού Γυμνασίου».
2 Altrichter, Herbert & Posch, Peter & Somekh, Bridget (2001), Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια
εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης / μετ. Δεληγιάννη, Μ., Αθήνα: Μεταίχμιο.
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οποίοι διευκολύνουν την αρμονική συνύπαρξή τους3.
Ο όρος γραμματισμός προσδιορίζεται, στην πρώτη του μορφή με αγγλοσαξονική
προέλευση, ως η ικανότητα του ατόμου να γράφει και να διαβάζει. Έτσι, είναι φανερό
ότι η στόχευση αφορά στην ατομική πρακτική δεξιότητα, μια δεξιότητα αποπλαισιωμένη
από την κοινωνική πραγματικότητα4.
Ωστόσο, στη σύγχρονη, προσαρμοσμένη στις νέες εξελίξεις, εκδοχή του, ο
γραμματισμός αποτελεί έναν κοινωνικά καθορισμένο όρο. Ορίζεται ως η δυνατότητα
του ανθρώπου να λειτουργεί επαρκώς σε περιβάλλοντα επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας
κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά και μη γλωσσικά κείμενα, υιοθετώντας μια
νέα διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, που δεν μπορεί να νοηθεί αποκομμένη
από το κοινωνικό συγκείμενο5. Είναι γνωστή η ρήση ότι «ο γραμματισμός δεν μπορεί
να αποσπαστεί από την κοινωνική πρακτική, όπως δεν μπορεί να αφαιρέσει κανείς τα
λευκά τετράγωνα από μια σκακιέρα και να εξακολουθεί αυτή να ονομάζεται σκακιέρα»6.
Πρόκειται για τη λεγόμενη «ενδυνάμωση» των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου7,
που συμπεριλαμβάνει την παραδοσιακή έννοια του αλφαβητισμού, αλλά με πιο δυναμικά
χαρακτηριστικά, στα σύγχρονα ιστορικο-πολιτισμικά πλαίσια8.
Επομένως, τα σημερινά δεδομένα απαιτούν ποικίλες δεξιότητες επικοινωνίας,
από τις πλέον παραδοσιακές (μολύβι και χαρτί) μέχρι και τους σύγχρονους ψηφιακούς
πόρους. Η εγγραμματοσύνη, στη σύγχρονή της μορφή, απαιτεί την κριτική παραγωγή,
κατανόηση, επεξεργασία και ερμηνεία σε κείμενα γραπτά-προφορικά-ηλεκτρονικάπολυτροπικά, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις9.
Χαρακτηριστικά, ο Bruce10 περιγράφει σχεδιαγραμματικά την πορεία εξέλιξης
των γραμματισμών μέσα στον χρόνο, ξεκινώντας από τις πρωτόγονες κοινωνίες και
καταλήγοντας στις σύγχρονες:
=> Πολύπλοκη προφορική γλώσσα (complex oral language)
=> Πρώιμη γραφή (early writing/inscribing)
=> Χειρόγραφος Εγγραμματισμός (manuscripts)
=> Τυπογραφικός Εγγραμματισμός (printing, typewriting)
=> Τηλεοπτικός Εγγραμματισμός (video)
=> Επεξεργασία κειμένου/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/συνεργατικές τεχνολογίες (word
processing, email, groupware)
=> Ψηφιακός /πολυμεσικός Εγγραμματισμός (Digital/multimedia literacy)
3 Χατζησαββίδης, Σ. (2002), «Η Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο: Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της
επικοινωνιακής ικανότητας και του γραμματισμού», Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
4 Barton, D. (1994), Literacy: An introduction to the ecology of written language. Cambridge, MA:
Blackwell.
5 Ντίνας, Κ. (2004), «Γραμματισμός-Πολυγραμματισμοί και διαπολιστιμική γλωσσική διδασκαλία», στον
συλλογικό τόμο Π. Γεωργογιάννης (επιμελητής έκδοσης), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο,
Πάτρα: Kέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σ.σ. 193-206.
6 Gee, J.P. (1996), Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses. London: England: Routledge.
7 Olateju, M. A. (2010), Functional literacy empowerment for nomadic herdsmen in Osun State, Nigeria.
Language, Culture and Curriculum, 23(2), 109-121.
8 Kamil, M. Mosental, P., Pearson, D. & Barr, R. (2000), Handbook of reading research, III, Mahway, NJ:
Erlbaum.
9 Lankshear C. & Snyder I. with Green B. (2000), Teachers and technoliteracy, Managing literacy, technology
and learning in schools, Allen & Unwin, Australia.
10 Bruce B. (1998), New Literacies, Journal of Adult and Adolescent Literacy, 42 (1), 46-49.
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=> Εγγραμματισμός υπερκειμένου/διαδικτύου (hypertext/the web literacy)
=> Διαδραστικά συστήματα /εικονική Πραγματικότητα (interactive systems, virtual
reality).
2.1.2. Ψηφιακός Γραμματισμός
Οι ψηφιακές δεξιότητες, τώρα, που «οφείλει» να έχει κατακτήσει ο πολίτης του 21ου
αιώνα, υπερβαίνουν τη δεξιότητα αποτελεσματικής χρήσης των ΤΠΕ, και απαιτούν
δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, διαμοίραση της γνώσης και μετασχηματισμό
της σε ψηφιακές δράσεις.
Στην περίπτωση των ΤΠΕ, o γραμματισμός προσδιορίζεται ως η επιτυχής χρήση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας προκειμένου να αναπαρασταθούν
αποτελεσματικά αποδεκτές μορφές επικοινωνίας, σύμφωνες προς το κοινωνικό και
πολιτισμικό πλαίσιο, μέσω των ψηφιακών εργαλείων11. Συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός
ή ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy) ορίζεται ως μια δυναμική διαδικασία
προσέγγισης και διαχείρισης μιας σειράς πολυσύνθετων και αλληλένδετων,
ταυτόχρονα, πόρων και πρακτικών, οι οποίοι ανήκουν σε ένα μεγάλο ψηφιακό τοπίο
και
αφορούν
κοινωνικές-πολιτισμικές-οικονομικές-εκπαιδευτικές-επαγγελματικές
σχέσεις12. Παράλληλα, είναι η ικανότητα ανάπτυξης εκ μέρους των χρηστών, εκείνων
των δεξιοτήτων-γνώσεων-πρακτικών, που τους καθιστούν ικανούς να προσεγγίζουν
δημιουργικά-κριτικά-αποτελεσματικά-συνεργατικά και με ασφάλεια τις πληροφορίες, να
επιλέγουν, να οργανώνουν και να κατανοούν πρακτικές κοινωνικών και πολιτισμικών
ζητημάτων, να χειρίζονται τις λειτουργικές δεξιότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών
λειτουργώντας μέσα στο ευρύτερο συγκείμενο13.
Ο ψηφιακός γραμματισμός διακρίνεται, σύμφωνα με τον Martin14 σε τρία
επίπεδα:
α) τις τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες εμπεριέχουν
 την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο,
 την επεξεργασία κειμένου,
 την ηλεκτρονική επικοινωνία,
 την επεξεργασία πινάκων,
 την επεξεργασία και διαχείριση εικόνων,
 τα ψηφιακά παιχνίδια,
 τη διαχείριση βάσης δεδομένων και
 τη διαχείριση πολυμεσικών στοιχείων.
β) τις ικανότητες αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων, προκειμένου να ευρεθεί λύση σε
μια προβληματική κατάσταση και
γ) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εμπειριών σε ψηφιακές δράσεις, ο οποίος
πραγματώνεται βάσει του κριτικού στοχασμού.
11 Φραγκουλίδου Φ. (2006), “Έφηβοι και διαδίκτυο: Μελέτη των Επιδράσεων του διαδικτύου στους Έφηβους
Χρήστες, σ.77.
12 Δημόπουλος, Π. (2004), Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής στην επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων
εκπαιδευτικών. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ, σ.136.
13 Riddle, J. (2009), Engaging the Eye Generation. Portland: Stenhouse.
14 Martin, A. (2009), Digital Literacy for the Third Age: Sustaining Identity in an Uncertain World. Retrieved
10 April 2012 From http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18500.pdf.
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Εκτός, όμως, από τον ψηφιακό γραμματισμό, οι πιο σημαντικές μορφές
γραμματισμού συνοψίζονται στις ακόλουθες επτά κατηγορίες:
α) Οικογενειακός γραμματισμός, η ανάγνωση, δηλαδή, ιστοριών και παραμυθιών
από τους γονείς στα παιδιά τους, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
κατάκτησης του σχολικού γραμματισμού15.
β) Γλωσσικός γραμματισμός, όπου η σύγχρονη εκδοχή του αφορά στην αναπαράσταση
της πραγματικότητας πολυτροπικά, ήτοι με γλωσσικά, παραγλωσσικά, εξωγλωσσικά,
οπτικά, ηχητικά, νευματικά στοιχεία, τα οποία και συνδυάζουν εικόνα-ήχο-κίνησηγράφημα, μέσα στα σύγχρονα πολύμορφα πλαίσια επικοινωνιακής προσέγγιση16 .
γ) Σχολικός γραμματισμός, ο οποίος μεταβάλλεται από την παραδοσιακή μορφή του
(κατά βάση ανάγνωση και γραφή) στην καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, προκειμένου
να αντεπεξέλθει στις ευρύτερες κοινωνικές-οικονομικές-πολιτισμικές ανάγκες17.
δ) Πληροφοριακός γραμματισμός, εννοώντας την ικανότητα διαχείρισης, επεξεργασίας
και κατανόησης της πληροφορίας18.
ε) Ακαδημαϊκός γραμματισμός, που ορίζεται ως οι επικοινωνιακές δεξιότητες που
οφείλουν να καλλιεργήσουν οι νέοι, προκειμένου να περαιώσουν τις πανεπιστημιακές
σπουδές τους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται τον κοινωνικό απομονωτισμό του
πανεπιστημίου19.
στ) Κοινωνικός γραμματισμός, ή αλλιώς η ικανότητα προσέγγισης, αλλά και παραγωγής
διαφορετικών ειδών κειμένων στο πλαίσιο της κατανόησης, καθώς και της επικοινωνίας
με το εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον, σε επίπεδο κοινωνικής πρακτικής20.
ζ) Πολυγραμματισμός, ήγουν ο συνδυασμός πολλών ειδών γραμματισμού, όπου η
διάταξη της νέας πληροφορίας δεν είναι σειριακή αλλά πολλαπλή (οπτική, κινητική,
ακουστική κλπ.) 21.
Από τις, ανωτέρω, μορφές γραμματισμού εστιάζουμε στον σχολικό γραμματισμό,
και αυτό διότι αφορά στην επιτυχή διαχείριση των επικοινωνιακών, πολυαπαιτητικών,
σύγχρονων καταστάσεων, καθώς και στη δυνατότητα ανάπτυξης των διανοητικών
ικανοτήτων των μαθητών.
2.1.3. Σχολικός Γραμματισμός
Βάσει των σχολικών πρακτικών που προκρίνονται για την ευδοκίμηση του σύγχρονου
σχολικού γραμματισμού -όπου οι ΤΠΕ έχουν ενεργό ρόλο στη διδακτική και μαθησιακή
15 Κωστούλη, Τ. (1999), Από την επικοινωνιακή στην κειμενοκεντρική προσέγγιση. Κοινές θέσεις και σημεία
διαφοροποίησης. Ανακοίνωση στο Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Λευκωσία Κύπρου, 17-19
Σεπτεμβρίου 1999.
16 Kress, G. (2003), Literacy in the New Media Age. London, England: Routledge.
17 Μητσικοπούλου, Β. (2001), Γραμματισμός, In A.Φ. Χριστίδης (eds) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη
γλώσσα, 209-213, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
18 Lanham, RA (1995), Digital Literacy, Scientific American, 273(3), 160-161.
19 Chafe, W. (1985), Linguistic differences produced by differences between speaking and writing. In D. R.
Olson, N. Torrance and A. Hildyard, eds, Literacy, language, and learning: The nature and consequences of
reading and writing. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 105-123.
20 Μητσικοπούλου, Β. (2001), Γραμματισμός, In A.Φ. Χριστίδης (eds) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη
γλώσσα, 209-213, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
21 Kalantzis, M., Cope Β. (2001), Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies,
Common Ground, Melbourne.
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διαδικασία- διακρίνονται τρεις κατηγορίες:22
α) ο τυπικός σχολικός γραμματισμός, με κύριο χαρακτηριστικό τη βιβλιοκεντρική
κατεύθυνση, όπου οι ΤΠΕ έχουν επικουρικό και διεκπεραιωτικό ρόλο στην κάλυψη
της διδακτέας ύλης,
β) ο ημιτυπικός σχολικός γραμματισμός, με κύριο χαρακτηριστικό τη σχετική
ευελιξία που εξασφαλίζει σε διδάσκοντες και διδασκομένους η «ζώνη καινοτόμων
δράσεων» για το Γυμνάσιο, όπου οι ΤΠΕ στοιχούν προς τις διαθεματικές βιωματικές
δραστηριότητες και τα πρωτότυπα ερευνητικά σχέδια εργασίας, χωρίς τον «βρόγχο»
της κάλυψης μίας ορισμένης διδακτέας ύλης,
γ) ο άτυπος σχολικός γραμματισμός, με κύριο χαρακτηριστικό την απόλυτη ελευθερία
στη θεματική του επιλογή, καθώς ούτε λειτουργεί επικουρικά με το αυστηρό θεσμικό
πλαίσιο των διδακτέων μαθημάτων (όπως ο τυπικός σχολικός γραμματισμός) ούτε
παράλληλα με τον τυπικό σχολικό γραμματισμό (όπως ο ημιτυπικός) αλλά ανεξάρτητα,
όπου και οι ΤΠΕ δύνανται να αξιοποιηθούν με ουσιαστικό και δημιουργικό τρόπο.
Συνοψίζοντας, η εισαγωγή των ΤΠΕ στην κοινωνική, άρα και σχολική πρακτική,
απαιτεί την ενσωμάτωσή των στον, έως πρόσφατα θεωρούμενο, κλασικό σχολικό
γραμματισμό. Στην κατεύθυνση αυτή και οι τρεις μορφές σχολικού γραμματισμού
δύνανται να λειτουργήσουν παρωθητικά στην κατανόηση του νέου κοινωνικοπολιτισμικού συγκειμένου, το οποίο διαμορφώνεται, εν πολλοίς, με την αυξανόμενη
χρήση των ΤΠΕ ως υποκειμένων, πλέον, στο κοινωνικό γίγνεσθαι· σε αυτό το σύγχρονο
κοινωνικό συγκείμενο καθίσταται αδήριτη η ανάγκη κατανόησης, ερμηνείας και
παραγωγής πολυτροπικών κειμένων.
2.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η έρευνά μας είχε σκοπό να διερευνήσει σε ποιον βαθμό και με ποιους τρόπους μπορούν
οι μαθητές ενός Εσπερινού Γυμνασίου να εμπλακούν σε δραστηριότητες ψηφιακού
γραμματισμού στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, με αποτέλεσμα την
μεταβολή της στάσης τους απέναντι στο μάθημα. Είναι προφανές ότι με μία και μόνο
διδακτική παρέμβαση, έστω και αν αυτή προβλέπει τρεις (3) επιμέρους διδασκαλίες,
ώστε να συνάδει με τη σπειροειδή μορφή της έρευνας-δράσης, δεν είναι δυνατόν να
μεταβληθεί οριστικά και/ή αμετάκλητα η στάση των μαθητών/τριών απέναντι σε ένα
γνωστικό αντικείμενο. Αναζητούμε, επομένως, περισσότερο κάποιες ενδείξεις ότι η
αξιοποίηση του διδακτικού μας σεναρίου μπορεί να ωθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
2.3. Υποθέσεις
Ως ερευνητικές υποθέσεις για την παρούσα έρευνα μπορούμε να διατυπώσουμε τις
ακόλουθες:
1) Οι ΤΠΕ ευνοούν τη συνεργατική μάθηση και τους στόχους ψηφιακού
γραμματισμού.
22 Κουτσογιάννης, Δ. (2014), Κριτικοί γραμματισμοί: διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα.
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό
υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3, Κλάδος ΠΕ02. Γ΄
έκδοση. Αναθεωρημένη. Πάτρα, σ.σ. 45-54.
- 379 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

2) Οι μαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική
προσέγγιση «παραδοσιακών» μαθημάτων, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά κείμενα
από μετάφραση.
2.3.1. Γενικό Ερώτημα
Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των μαθητών που φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο
όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ανάδειξη τόσο του κλασικού όσο και
του ψηφιακού γραμματισμού, και ειδικότερα μέσα από το διδακτικό παράδειγμα της
Οδύσσειας του Ομήρου;
Με το ερώτημα αυτό επιχειρείται να αναδειχθεί αφενός η πιθανή σχέση
μεταξύ χρήσης-αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική εφαρμοστική τους διάσταση
και αξιολόγησης γνωστικών στόχων σε ένα «παραδοσιακό» μάθημα, όπως αυτό των
αρχαίων ελληνικών κειμένων από μετάφραση· αφετέρου, επιχειρείται να αποτυπωθούν
τα διδακτικά και παιδαγωγικά πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού, υπό την έποψη ενός
δυναμικού μαθητικού κοινού -όπως αναφερόμαστε σε μαθητές εσπερινού γυμνασίου.
3. Μεθοδολογία έρευνας
3.1. Επιλογή ερευνητικής μεθόδου
Επιλέξαμε τη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αποτελεί
μια εναλλακτική ερευνητική μέθοδο με συμμετοχικό-συνεργατικό χαρακτήρα και
στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα του χώρου στον οποίο
δραστηριοποιούνται τα πρόσωπα που τη διεξάγουν23. Η συμμετοχή σε μια έρευνα δράσης
δημιουργεί τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό:
α) να αποκτήσει εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους,
β) να κατανοήσει βαθύτερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι κοινωνικές
και εκπαιδευτικές πρακτικές24, αλλά και
γ) να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι δύναται να προκαλέσει μικρές ή μεγάλες
μεταβολές σε αυτό.
Τα παρακάτω αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης, για τα
οποία την επιλέξαμε ως ερευνητική μέθοδο:
 ο συμμετοχικός και συνεργατικός της χαρακτήρας: Ο διττός ρόλος του εκπαιδευτικού,
ως διδάσκοντος και συνάμα ως ερευνητού, προϋποθέτει την πρόθεσή του να
διερευνήσει την προσωπική του θεωρία και το πώς αυτή καθορίζει τις πρακτικές
του. Ως κοινωνική δράση, αναδεικνύεται η ανάγκη για αμοιβαία κατανόηση αξιών
και αντιλήψεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα με βασικό εργαλείο τον
στοχαστικό διάλογο. Η παρουσία ενός ή περισσότερων κριτικών φίλων στην έρευνα
ενδυναμώνει τον συνεργατικό χαρακτήρα της, εν λόγω, έρευνας-δράσης.
 η διαπλοκή έρευνας και δράσης, θεωρίας και πράξης: οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν
23 McNiff, Jean (1988), Action Research: Principles and Practice. London:McMillan.
24 Oja, S.N., & Pine, G.J. (1989), Collaborative action research: Teachers’ stages of development and School
Contexts. In: Peabody Journal of Education, 64(2), 96-115.
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και εφαρμόζουν στρατηγικές παρεμβάσεις που λειτουργούν ως μέσο βελτίωσης και
ταυτόχρονα εμπλουτισμού της γνώσης.
η σπειροειδής της διάσταση: το θεωρητικό σχήμα της σπειροειδούς δομής περιλαμβάνει
έναν έλικα από κύκλους σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης, στοχασμού και στη
συνέχεια -αφού κατά κανόνα οι νέες στρατηγικές δράσεις δεν επιλύουν αμέσως το
πρόβλημα-, επανασχεδιασμού των στρατηγικών παρεμβάσεων του εκπαιδευτικούερευνητή25.
ο στοχαστικο-κριτικός της χαρακτήρας: Οι εκπαιδευτικές θεωρίες που αναπτύσσονται
μέσω της έρευνας δοκιμάζονται και πάλι στην πράξη, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε
σε ένα είδος γνώσης που, προσωρινής και προσαρμοσμένης στις τοπικές συνθήκες
στις οποίες παρήχθη, η οποία είναι υπό συνεχή δοκιμή.
η σχέση της με την επαγγελματική ανάπτυξη – συνεισφορά της Ε.Δ. στην εκπαίδευση:
ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας συνειδητοποιεί, επεκτείνει ή και αναμορφώνει
την εκπαιδευτική του θεωρία. Αναλαμβάνει την ευθύνη του ρόλου του και θέτει υπό
αμφισβήτηση την άποψη ότι υπάρχουν γενικές λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που
μπορούν να αναπτυχθούν έξω από τις συνθήκες πράξης.
είναι μια πολιτική διαδικασία: ως έννοια εμπεριέχει την απαίτηση για υλοποίηση
αλλαγών που θα επηρεάσουν άλλους. Εφαρμόζει στην πράξη ένα μοντέλο σχεδιασμού
της εκπαιδευτικής διαδικασίας όχι άνωθεν, αλλά από τη βάση της εκπαιδευτικής
κοινότητας.

3.2. Μεθοδολογικά εργαλεία
Η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν η
«τριγωνοποίηση»26αφού στην έρευνα συγκεντρώθηκαν δεδομένα από τρεις οπτικές
γωνίες:
 Αυτή του εκπαιδευτικού-ερευνητή, μέσω του προσωπικού ημερολογίου που τηρούσε
 Αυτή των δύο κριτικών φίλων μέσω των παρατηρήσεων που κατέγραφαν σε ειδικά
διαμορφωμένες για την έρευνα κλείδες παρατήρησης
 Αυτή των μαθητών, με διττό τρόπο: τόσο από τα αποτελέσματα των εργασιών των
ομάδων, όσο και από τις απαντήσεις τους σε φύλλο αξιολόγησης που διανεμήθηκε.
3.3. Σχεδιασμός και οργάνωση της διδακτικής παρέμβασης
Η διδακτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε αφορά τους στίχους 26-360 της ραψωδίας α΄
της Οδύσσειας στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση της Α΄ Γυμνασίου.
Συγκεκριμένα, οι επιμέρους παρεμβάσεις της έρευνας-δράσης σχεδιάστηκαν με βάση τις
ενότητες 2 έως 4 του σχολικού βιβλίου και διήρκεσαν συνολικά 8 διδακτικές ώρες:
 Α΄ παρέμβαση-2η ενότητα: 2 ώρες στ. 26-51, 52-108
 Β΄ παρέμβαση- 3η ενότητα: 2 ώρες στ. 109-135, 136-173

25 Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988), The action research planner (3rd ed.). Geelong, Australia: Deakin
University Press.
26 Altrichter, Herbert & Posch, Peter & Somekh, Bridget (2001), Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια
εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης / μετ. Δεληγιάννη, Μ., Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.σ. 173-175.
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 Γ΄ παρέμβαση- 4η ενότητα: 3 ώρες στ. 174-245, 246-279, 280-360
 Παρουσίαση και αξιολόγηση-1 ώρα
Για την υλοποίηση του σεναρίου χρειάστηκαν 8 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων
4 ώρες πραγματοποιήθηκαν στην τάξη και 4 στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αξιοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος (4 ομάδες των τεσσάρων μαθητών) , και
χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία δεύτερου ιστού, εκπαιδευτικό λογισμικό Ομηρικά έπη Α΄
- Β΄ Γυμνασίου, ανοιχτό λογισμικό, Wiki, powerpoint.
3.3.1. Σύντομη περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης
Επιχειρείται μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας να κατανοήσουν
οι μαθητές τον λειτουργικό ρόλο της πρώτης αγοράς των θεών για την εξέλιξη της
πλοκής του μύθου, αναζητώντας πληροφοριακό υλικό στο διαδίκτυο, οργανώνοντας
και παρουσιάζοντάς το στην τάξη. Παράλληλα, αποπειράται να προσεγγιστεί κριτικά
ο ομηρικός πολιτισμός, ειδικά στα πλαίσια της ομηρικής φιλοξενίας, καθώς και τις
κοινωνικο-πολιτιστικές προεκτάσεις που αυτή υπηρετεί στη σύγχρονη πολυπολιτισμική
κοινωνία. Τελικός στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να αντιληφθεί το
μαθητικό δυναμικό την προβολή των διαστάσεων της συμμετοχής και συνερεύνησης
του γνωστικού πλαισίου των ομηρικών αξιών και αρχών στο σχήμα του σύγχρονου
κοινωνικού συγκειμένου.
3.3.2. Στοχοθεσία-Σκεπτικό
Η πρόταση διδασκαλίας σχεδιάστηκε με βάση τους γενικούς στόχους της ενότητας,
όπως αυτοί παρουσιάζονται στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ για το μάθημα της Οδύσσειας στην Α΄
Γυμνασίου, καθώς και στο αντίστοιχο βιβλίο του καθηγητή27.
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:
Α) Γνώσεις για τον κόσμο:
1. Οι μαθητές ασκούνται στην ψηλάφηση της έννοιας της ελεύθερης βούλησης από
αυτή της μοίρας και του πεπρωμένου.
2. Οι μαθητές ασκούνται στην κριτική πρόσληψη του ομηρικού κειμένου αναζητώντας
τη σχέση αιτίας και αιτιατού στο σχήμα της ηθικής έννοιας του δικαίου.
3. Οι μαθητές ασκούνται στη διάκριση μεταξύ του ομηρικού πολιτισμικού πλαισίου και
του σύγχρονου στα πλαίσια της φιλοξενίας, της αντιμετώπισης του ξένου, με απώτερο
σκοπό τη σφυρηλάτηση ανθρωπιστικών αρχών, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους
σε θέματα κοινωνικών διακρίσεων, αναπλαισιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά
σχήματα.
4. Οι μαθητές ασκούνται στην ομαδική δραστηριοποίηση, ενσωματώνοντας στον
προσωπικό τους λόγο την ετερότητα.
5. Οι μαθητές ασκούνται στη διερεύνηση του ιδεολογικο-πολιτικού πλαισίου πάνω στο
οποίο κινείται ο Όμηρος, προβάλλοντας-υιοθετώντας-αμφισβητώντας καθιερωμένες
αξίες-στάσεις-συμπεριφορές της εποχής.

27 http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-A
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Β) Γνώσεις για τα αρχαία ελληνικά από μετάφραση:
1. Οι μαθητές, μέσα από το ομηρικό κείμενο, ανακαλύπτουν την κοινωνική οργάνωση,
τον πολιτισμό και το σύστημα αξιών του ομηρικού κόσμου, με κέντρο τον ομηρικό
ανθρωπισμό.
2. Οι μαθητές παρακολουθώντας τους αφηγηματικούς τρόπους του ομηρικού κειμένου,
πρωτοπρόσωπη-τριτοπρόσωπη αφήγηση, μονόλογος, διάλογος, προσεγγίζουν την
ομηρική προοικονομία ως στάδιο εξέλιξη της πλοκής του μύθου, ενώ παράλληλα
ασκούνται στη δημιουργική γραφή.
3. Οι μαθητές, μέσα από το ομηρικό κείμενο, κατανοούν τις σχέσεις θεών και ανθρώπων,
γνωρίζοντας τους θεούς εκείνους που εμπλέκονται στον νόστο του Οδυσσέα, δομώντας
γνωστικά την έννοια του ανθρωπομορφισμού.
4. Οι μαθητές, μέσα από τον διάλογο των προσώπων, γνωρίζουν την τυπολογία της
ομηρικής φιλοξενίας.
5. Οι μαθητές, μέσα από την ενανθρώπιση και την επιφάνεια της θεάς Αθηνάς,
ανιχνεύουν στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας της ομηρικής εποχής.
3.3.3. Εμπλεκόμενοι Γραμματισμοί στο διδακτικό σενάριο
1. Κλασικός γραμματισμός: διάκριση ρόλων και προσώπων, σκιαγράφηση χαρακτήρων,
καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης (αξιοποίηση του σχολικού εγχειριδίου και του
εκπαιδευτικού λογισμικού Ομηρικά έπη Α΄ - Β΄ Γυμνασίου).
2. Κριτικός γραμματισμός: κριτική ανάγνωση, μέσα από το εθιμοτυπικό της φιλοξενίας,
της σύνθετης επικοινωνιακής πραγματικότητας.
3. Ψηφιακός γραμματισμός: καλλιέργεια νέων γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από
παρουσιάσεις, πολυτροπικά κείμενα, αναρτήσεις στο wiki της τάξης που σχεδιάζουν
και υλοποιούν οι μαθητές.
4. Κοινωνικός γραμματισμός: κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, σεβασμός στην
ετερότητα, στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο συγκείμενο.
5. Λειτουργικός νέος γραμματισμός: η τάξη μετατρέπεται σε μια ανοικτή κοινότητα
μάθησης.
3.3.4. Πορεία διδασκαλίας
Πριν την εφαρμογή του σεναρίου διατίθεται μια διδακτική ώρα, προκειμένου να γίνει
γνωστό και σαφές στην ολομέλεια το πλαίσιο του σεναρίου· αναλύονται και παρουσιάζονται
όλα τα διδακτικά βήματα με ομόφωνη αποδοχή της ολομέλειας και χωρίζονται οι ομάδες.
Έχει, ήδη, φτιαχτεί από τον διδάσκοντα το Wiki της τάξης, με τέσσερις ομάδες, το οποίο,
και με τη συνδρομή του καθηγητή της Πληροφορικής, καθίσταται εύχρηστο εργαλείο
στα χέρια των μαθητών. Στο Wiki είναι αναρτημένα όλα τα φύλλα εργασίας, όλων των
ομάδων, και έτσι ο καθένας θα μπορεί να παρατηρεί, δίκην εργασίας κατ’ οίκον, τις
δραστηριότητες των υπολοίπων. Σύν τοις άλλοις, έχει εγκατασταθεί στους υπολογιστές
του εργαστηρίου το εκπαιδευτικό λογισμικό των Ομηρικών επών Α΄ - Β΄ γυμνασίου. Οι
δραστηριότητες είναι ποικίλες και έχουν κοινό θεματικό άξονα, προσανατολισμένες στην
επίτευξη της σύζευξης κλασικού και ψηφιακού γραμματισμού. Οι ομάδες είναι τέσσερις των τεσσάρων ατόμων- και η καθεμία έχει την ταυτότητά της (Α΄ ομάδα: σεναριογράφοι,
- 383 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Β΄ ομάδα: λογοτέχνες, Γ΄ ομάδα: ψυχολόγοι, Δ΄ ομάδα: σκηνοθέτες). Οι επτά διδακτικές
ώρες αφορούν στην υλοποίηση και παρουσίαση ξεχωριστά επιλεγμένων δραστηριοτήτων
και η τελευταία διδακτική ώρα προσφέρεται για αξιολόγηση και αναστοχασμό της όλης
διαδικασίας. Τέλος, όλες οι δραστηριότητες ανεβαίνουν στο Wiki της τάξης, και αυτό
αποτελεί εργασία για το σπίτι.
Επί παραδείγματι, στην πρώτη διδακτική παρέμβαση, που αφορά στους
στίχους 26-108 της ραψωδίας α΄, μοιράστηκαν στις ομάδες φύλλα εργασίας με τις εξής
δραστηριότητες:
1η διδακτική ώρα:
1ο φύλλο εργασίας
Α΄ ομάδα: Σεναριογράφοι
 1η δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε όλη την ενότητα, να εντοπίσετε τα κύρια
νοηματικά κέντρα, και να τα σημειώσετε σ’ ένα αρχείο του Word, το οποίο και θα
αποθηκεύσετε.
 2η δραστηριότητα: Αφού αναζητήσετε στο διαδίκτυο τον μύθο του Αιγίσθου (πηγές,
εικόνες, βίντεο) να φτιάξετε μια σύντομη παρουσίαση στο Power Point.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
• http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9
%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
• http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/
atreides/page_006.html
• http://www.greek language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/atreides/
page_006.html
• http://www.youtube.com/watch?v=aUOuHe9qLyI
• http://www.youtube.com/watch?v=aUOuHe9qLyI
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%AD%CF%83
%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE
%B5%CE%B9%CE%B1
1η διδακτική ώρα:
1ο φύλλο εργασίας
Β΄ ομάδα: Λογοτέχνες
 1η δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε όλη την ενότητα, να εντοπίσετε τα κύρια
νοηματικά κέντρα, και να τα σημειώσετε σ’ ένα αρχείο του Word, το οποίο και θα
αποθηκεύσετε.
 2η δραστηριότητα: Η μοίρα είναι το μερίδιο του καθενός στη ζωή· πόσο είναι γραφτό
του να δοξαστεί ή να υποφέρει, και πάνω απ’ όλα, πόσο είναι γραφτό του να ζήσει.
Στα ομηρικά έπη εμφανίζονται όχι μόνο θεοί, αλλά και άνθρωποι που σκέφτονται
να παραβιάσουν τη μοίρα· όμως η παραβίασή της συνήθως αποφεύγεται. Αν πάλι
συμβεί, έχει φοβερές συνέπειες. Είναι λοιπόν η μοίρα κάτι σαν νόμος που πρέπει να
είναι σεβαστός από όλους, ανθρώπους και θεούς. Αφού αναζητήσετε στο διαδίκτυο
τον ρόλο της Μοίρας στη ζωή των ανθρώπων στην προομηρική και ομηρική εποχή να
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•
•
•
•
•

συντάξετε ένα πολυτροπικό κείμενο, το οποίο θα παρουσιάσετε στην τάξη.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/page_073.
html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/page_073.
html http://www.e-istoria.com/om5.html
http://www.e-istoria.com/om5.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%AF%
CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%AF%
CF%81%CE%B5%CF%82

•
1η διδακτική ώρα:
1ο φύλλο εργασίας
Γ΄ ομάδα: Ψυχολόγοι
 1η δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε όλη την ενότητα, να εντοπίσετε τα κύρια
νοηματικά κέντρα, και να τα σημειώσετε σ’ ένα αρχείο του Word, το οποίο και θα
αποθηκεύσετε.
 2η δραστηριότητα: Αφού αναζητήσετε στο διαδίκτυο τον μύθο του Αιγίσθου, να
συντάξετε ένα πολυτροπικό κείμενο με τις συνέπειες των πράξεων του Αιγίσθου, το
οποίο και θα παρουσιάσετε στην τάξη.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%
CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
• h t t p : / / e l . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / % C E % 9 1 % C E % A F % C E % B 3 % C E % B 9
%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
• h t t p : / / w w w. l i v e p e d i a . g r / i n d e x . p h p / % C E % 9 1 % C E % A F %
CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
• h t t p : / / w w w. l i v e p e d i a . g r / i n d e x . p h p / % C E % 9 1 % C E % A F % C E %
B3%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
• h t t p : / / w w w. l i v e p e d i a . g r / i n d e x . p h p / % C E % 9 1 % C E % A F % C E % B 3 %
CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE
%BC%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%
AD%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
1η διδακτική ώρα:
1ο φύλλο εργασίας
Δ΄ ομάδα: Σκηνοθέτες
 1η δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε όλη την ενότητα, να εντοπίσετε τα κύρια
νοηματικά κέντρα, και να τα σημειώσετε σ’ ένα αρχείο του Word, το οποίο και θα
αποθηκεύσετε.
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2η δραστηριότητα: Αφού αναζητήσετε στο διαδίκτυο τον μύθο του Αιγίσθου, να
συντάξετε έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ Ερμή και Αιγίσθου (15-20 στίχους)
τον οποίο θα παρουσιάσετε στην τάξη σαν θεατρικό έργο.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%
CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CF%83%
CE%B8%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE
%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%
CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE
%AD%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE
%AD%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
h t t p : / / e l . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / % C E % 9 1 % C E % B 3 % C E % B 1 % C E % B C
%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82

•
•
•
•
•
•
•

Όπως είναι φανερό, την πρώτη (1η) κοινή δραστηριότητα διαδέχεται μία δεύτερη
(2 ) διαφοροποιημένη με βάση τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αναλάβει η εκάστη ομάδα.
Επίσης, από τις ενδεικτικές αυτές δραστηριότητες γίνεται σαφής ο τρόπος με τον οποίο
προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε στην πράξη την επιδιωκόμενη σύζευξη κλασικού και
ψηφιακού γραμματισμού.
Στη συνέχεια, μοιράστηκαν στις ομάδες φύλλα αξιολόγησης με την εξής
μορφή:
η

Πίνακας 1: Φύλλο αξιολόγησης
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3.4. Αποτελέσματα της έρευνας
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα πρώτον, από την ανάλυση περιεχομένου των
ημερολογιακών σημειώσεων του εκπαιδευτικού, δεύτερον, από την επεξεργασία των
παρατηρήσεων των δύο κριτικών φίλων και τρίτον, από την ανάλυση των φύλλων
αξιολόγησης των μαθητών καταλήγουμε στις εξής βασικές διαπιστώσεις:
α) Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των φύλλων αξιολόγησης με τα οποία οι ίδιοι
οι μαθητές έκριναν την εργασία κάθε ομάδας ξεχωριστά, οι ομάδες εμφανίζονται να
αξιολογούν με υψηλούς βαθμούς το σύνολο των ομάδων, ιδιαίτερα στα κριτήρια που
αφορούν στη συνεργατική διάθεση και την παρουσίαση των εργασιών. Με χαμηλότερο
βαθμό αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές η προσπάθεια των ομάδων όσον
αφορά στην πρωτοτυπία που επέδειξαν στην υλοποίηση των παραδοτέων. Με βάση
το κριτήριο της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών, οι μαθητές θεωρούν ότι οι
ομάδες επέδειξαν μέτρια ή πολύ καλή επίδοση,
Πίνακας 2: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ομάδα Β΄

Ομάδα Γ΄

Ομάδα Δ΄

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΧΑΜΗΛΗ
4
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

Ομάδα Α΄

Ομάδα Γ΄

Ομάδα Δ΄

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

Πίνακας 3: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Β΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Πίνακας 4: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ομάδα Α΄

Ομάδα Β΄

Ομάδα Δ΄

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΧΑΜΗΛΗ
4
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

Ομάδα Α΄

Ομάδα Β΄

Ομάδα Γ΄

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΧΑΜΗΛΗ
4
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΜΕΤΡΙΑ
3
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

Πίνακας 5: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Δ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

β) Οι παρατηρήσεις των κριτικών φίλων συγκλίνουν με αυτές του εκπαιδευτικού σε ό,τι
αφορά στον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων:
I. Σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που αφορούν :
 στην ψηλάφηση της έννοιας της ελεύθερης βούλησης,
 στην κριτική πρόσληψη του ομηρικού κειμένου με την ανάδειξη της σχέσης αιτίας
και αιτιατού στο σχήμα της ηθικής έννοιας του δικαίου,
 στην προσέγγιση του θεσμού της φιλοξενίας με τρόπο που να συντείνει στην
ευαισθητοποίησή τους απέναντι στις κοινωνικές διακρίσεις,
 στην ομαδική δραστηριοποίηση των μαθητών [στο γεγονός αυτό εκτιμούμε
ότι συντέλεσε η ωριμότητα του μαθητικού πληθυσμού (ηλικία, φοίτηση με
συνειδητή επιλογή). Να σημειωθεί ότι ξεπεράστηκαν οι αρχικές δυσκολίες στην
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας, που ειδικά για τα εσπερινά σχολεία
με ετεροεθνείς, ετερόθρησκες και ανομήλικες ομάδες μαθητών, είναι, πολλές φορές,
ανυπέρβλητες].
II. Σε όχι τόσο ικανοποιητικό βαθμό επιτεύχθηκαν στόχοι κλασικού γραμματισμού,
όπως η κατανόηση ομηρικών τεχνικών (πχ. προοικονομία). Η δυσκολία εκτιμούμε
ότι έγκειται στην απουσία στέρεου γνωστικού υπόβαθρου/ δεξιοτήτων σχολικούκλασικού γραμματισμού από το, εν λόγω, μαθητικό δυναμικό.
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γ) Οι μαθητές έδειξαν μία θετική στάση στην εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου, η οποία
ενισχύθηκε λόγω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στις διδασκαλίες. Οι απαντήσεις
των μαθητών φανερώνουν ενδείξεις μετατόπισης της στάσης τους απέναντι στο μάθημα
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Αδιάφοροι μαθητές δηλώνουν απερίφραστα
την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο ομηρικό κείμενο, και παρατηρήθηκε ότι
ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες του σεναρίου εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για
τις αξίες του ομηρικού κόσμου, τις οποίες και αντιπαρέβαλαν με καθιερωμένες αξίες
της εποχής,
δ) Αναπτύχθηκε η ερευνητική και δημιουργική τους σκέψη. Ασκήθηκαν σε δραστηριότητες
που απαιτούν από τους μαθητές να συγκροτήσουν τον εαυτό τους ως ερευνητικά και
δημιουργικά υποκείμενα,
ε) Οι οπτικές εκατέρωθεν συμφωνούν στην άποψη ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις που
εφαρμόστηκαν καταδεικνύουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν
και προς όφελος της γνώσης, και όχι αποκλειστικά για επικοινωνία και πληροφόρηση.
Το γεγονός ότι οι μαθητές συνηγορούν στην άποψη αυτή, αποτελεί, κατά τη γνώμη
μας, μείζον όφελος της ερευνητικής μας προσπάθειας.
3.5. Κριτική αποτίμηση-Συμπεράσματα
Στην προσπάθειά μας να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας προσπάθειας,
οφείλουμε να ομολογήσουμε, με αναστοχαστική πάντα διάθεση, μειονεκτήματα και
παραλείψεις. Εκκινώντας από τον διδακτικό σχεδιασμό, το σενάριο θα μπορούσε να
προεκταθεί, περαιτέρω, σε δραστηριότητες βασισμένες στις κοινωνικο-πολιτισμικές
θεωρίες μάθησης, παρακάμπτοντας δραστηριότητες σχολικού γραμματισμού. Αυτό
σίγουρα θα ενέπνεε περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών καθιστώντας το μάθημα
πλέον δυναμικό. Ωστόσο, εγγενείς δυσκολίες, όπως ανυπαρξία ελεύθερου χρόνου από
τους μαθητές, καθώς και εκτίμηση του διδάσκοντος πως ελλείπουν από το γνωστικό
περιβάλλον των μαθητών βασικές γνώσεις, ακόμη και τυπικού γραμματισμού, οδήγησε
σ’ αυτήν την επιλογή.
Οφείλουμε, επίσης, να παραδεχθούμε ότι η δομή του παρόντος σεναρίου είναι σε
εξαιρετικά υψηλό βαθμό δασκαλοκεντρική και κατευθυνόμενη. Η ιστοεξερεύνηση είναι
περιορισμένη και κλειστή, ενώ η αξιοποίηση των τεχνολογικών γνώσεων των μαθητών
πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κρίνεται μη ικανοποιητική.
Η διαδικασία σχεδιασμού, προετοιμασίας και εφαρμογής των τριών διδακτικών
παρεμβάσεων ήταν απαιτητική και χρονοβόρα και απαιτούσε καλό προγραμματισμό,
ευελιξία και επάρκεια σε διαφοροποιημένους ρόλους. Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός
μας προέβλεπε περισσότερα περιθώρια αυτενέργειας και αλληλεπίδρασης των μαθητών,
το γεγονός της «παρεκτροπής» της διδακτικής διαδικασίας από την καθιερωμένη ρουτίνα
είχε ως αποτέλεσμα την απαίτηση, από την πλευρά των μαθητών, ενός περισσότερο ενεργού
και κατευθυντήριου ρόλου του εκπαιδευτικού στον συντονισμό της διαδικασίας.
Όσον αφορά τα συμπεράσματα της διδακτικής παρέμβασης, φαίνεται πως θα
μπορούσαμε να δημιουργήσουμε περισσότερα ως κοινότητα μάθησης -εάν το επέτρεπε
ο διδακτικός χρόνος- όπως δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, διοργάνωση
ημερίδας με θέμα την αντιμετώπιση του ρατσισμού βάσει των ομηρικών κειμένων, ακόμα
και το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης με άξονα την α ραψωδία της Οδύσσειας.
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Όλα αυτά έγιναν προσπάθειες να θιγούν, ώστε να αποτελέσουν λίπασμα μελλοντικής
αξιοποίησης καινοτόμων διδακτικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου που αποσκοπούσε
στην απόπειρα αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε ένα κατεξοχήν παραδοσιακό
μάθημα, όπως είναι αυτό των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, και μάλιστα σε
μαθητικό πληθυσμό που φοιτά σε Εσπερινό Σχολείο, βιώθηκε από τους ερευνητές όχι
ως μία απόπειρα κενή περιεχομένου, αλλά ως εφαλτήριο για την αναζήτηση τρόπων
και τεχνικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία σταδιακή μετατόπιση της στάσης
του μαθητικού δυναμικού απέναντι σε ένα «παραδοσιακό» μάθημα. Ταυτόχρονα
αποτέλεσε και μια πρόκληση για τη δυνατότητα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι μόνο ως αυτοσκοπό, για την καλλιέργεια δηλαδή
δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, αλλά και ως μέσου επίτευξης δεξιοτήτων κλασικού
γραμματισμού, με τρόπο τέτοιο που να προσδίδει μία πρόσθετη παιδαγωγική αξία.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε με
βεβαιότητα το γεγονός ότι αν η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική
διαδικασία αποτελεί μία μόνο από τις προτάσεις της σύγχρονες Παιδαγωγικής Επιστήμης,
τόσο ο τρόπος που θα υλοποιηθεί η εισαγωγή αυτή όσο και η ενσωμάτωση άλλων
εναλλακτικών μέσων, μεθόδων και τεχνικών απαιτούν από την πλευρά των εκπαιδευτικών
διάθεση για αναστοχασμό και ουσιαστική αυτοκριτική.
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Τ.Π.Ε., Διδασκαλία και Ψηφιακό Χάσμα: Από τη Θεωρία στην Πράξη;
Σταμάτη Μαρίνα

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις, τα ερμηνευτικά
σχήματα και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά
με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και την επίδραση
της χρήσης αυτών στη μαθησιακή και σχολική καθημερινότητα. Η έρευνα διεξήχθη σε
εκπαιδευτικούς, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της Λέσβου.
Συγκεντρώθηκαν ποιοτικά δεδομένα από δεκαεπτά ημιδομημένες συνεντεύξεις και
εξετάστηκε η άποψη των εκπαιδευτικών για την διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Επίσης,
ανιχνεύτηκαν οι παράγοντες που στέκονται τροχοπέδη στην προσπάθειά ενσωμάτωσης
τους στη διδακτική πράξη και μελετήθηκε η τυχόν ύπαρξη ψηφιακού χάσματος και η
μορφή που αυτό εμφανίζεται.
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), ένταξη,
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ψηφιακό χάσμα.
I.C.T., Teaching and Digital Divide. From Theory to Practice?
Abstract
In this research we explore the attitudes of primary school teachers towards new
technologies and their impact on learning outcomes. The qualitative research was
conducted in primary school teachers, serving in Lesvos schools. Data were gathered
from seventeen semi-structured interviews exploring teachers’ views on using I.C.T.
Specifically; their interpretative schemes were investigated regarding the benefits of
teaching I.C.T. We as well examined what they identified as obstacles respecting the
integration of I.C.T. within the teaching process. Finally, we strived to detect if there
exists a digital divide and which form it might takes.
Keywords: Information and Communication Technologies (I.C.T.), primary education,
digital divide.
1. Εισαγωγή
Η κοινωνία μας μεταβάλλεται ταχύτατα σε «Κοινωνία της Πληροφορίας», έτσι οι πολίτες
απαιτείται να εξοικειωθούν με τις νέες πηγές πληροφόρησης. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται
από τη ραγδαία ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. και τα νέα τεχνολογικά δεδομένα επηρεάζουν και
διαμεσολαβούν σε σημαντικό βαθμό το πεδίο της εκπαίδευσης. Το σύγχρονο σχολείο
είναι, από τις εξελίξεις, υποχρεωμένο να αναθεωρήσει ριζικά τις υφιστάμενες πρακτικές
διδασκαλίας και πόρων για τη δημιουργία αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης
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που θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις συνήθειες της μάθησης στους μαθητές του1.
Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια σχετικά
πρόσφατη εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία δεν έχει μελετηθεί σε βάθος ειδικότερα από
τη σκοπιά της κοινωνιολογίας. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που επιλέχτηκε η παρούσα
θεματική, σε συνδυασμό με τα γνωστικά ενδιαφέροντα της ερευνήτριας. Με αυτόν τον
τρόπο, η μελέτη συμβάλει αφενός στην ανάπτυξη της σχετικής προβληματικής αφετέρου
στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.
Στην παρουσία εργασία καταγράφεται σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο
χρησιμοποιούνται οι Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Λέσβου. Επίσης γίνεται αναφορά στα εμπόδια και
στους ανασταλτικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη χρήση
των Τ.Π.Ε. Η εργασία απαρτίζεται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνονται οι σχετικές
θεωρητικές εννοιολογήσεις που συνδέονται με το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα
της έρευνας μας.
Το δεύτερο μέρος περιγράφει το μεθοδολογικό πλαίσιο, παρουσιάζει τα
ευρήματα και συνοψίζει τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία συνδέει με τη
σχετικά πρόσφατη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα
συμπεράσματα και τις προτάσεις. Τέλος, παρατίθεται η ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία.
2. Θεωρητικό Πλαίσιο
2.1 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών - Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία
Ο όρος Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) χρησιμοποιείται
πλέον σε ευρεία κλίμακα για να περιγράψει τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την
επεξεργασία και τη μετάδοση ποικίλων μορφών πληροφορίας καθώς και όλες τις
ηλεκτρονικές συσκευές και τα λογισμικά που τις μεταφέρουν2.
Οι Μακρή και Βλαχόπουλος παραθέτουν των ορισμό των Nollan & Tatnall, οι
οποίοι αντιλαμβάνονται τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική οργάνωση και διοίκηση πρωτίστως
ως χρήση πληροφοριακών εφαρμογών και συστημάτων για εξασφάλιση των καλυτέρων
προϋποθέσεων για τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης 3. Η Παγγέ ως Τ.Π.Ε ορίζει
τις τεχνολογίες εκείνες που αφορούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή τα μέσα που
στηρίζονται στη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένου και των εκπαιδευτικών λογισμικών.
Αυτές αξιοποιούνται κατά την εκπαιδευτική πράξη ως μορφή πληροφόρησης, βοηθός

1 Mikre, F. (2011). The Roles of Information Communication Technologies in Education review Article with
Emphasis to the Computer and Internet. Στο: https://www.ajol.info/index.php/ejesc/article/viewFile/73521/62437
(Προσπελάστηκε στις 08/11/2018).
2 Alessi, S., & Trollip, S. (2001). Πολυμέσα και Εκπαίδευση: Μέθοδοι και Ανάπτυξη, (μτφρ.) Χ. Κουτρούμπα.
Αθήνα: Γκιούρδας, σ. xiv.
3 Μακρή, A., & Βλαχόπουλος, Δ. (2015). Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Οργάνωση και Διοίκηση στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μία διερευνητική μελέτη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στο
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7-8 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο
Ανοικτής και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση. (Προσπελάστηκε στις 20/1/2019), σ. 230.
- 394 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

στη γνώση, εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων και εποπτικό μέσο διδασκαλίας4.
Ο όρος, κατά τον Κόμη (2005), στη στενή του έννοια αναφέρεται στη χρήση
τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Με μια πιο ευρεία
έννοια χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την ορθολογική χρήση μιας ή περισσότερων
τεχνολογιών με σκοπό την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Χαρακτηρίζει
τέλος το λόγο, τις αξίες και τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις πρακτικές5.
Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, στη χώρα μας, βρίσκεται ακόμα σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε.Ε6. Η παιδαγωγική ενσωμάτωση
των τεχνολογιών στην τάξη είναι ιδιαιτέρως σημαντική αφού οιονεί συμβάλει να
σχετικοποιηθεί το χάσμα μεταξύ των πληροφοριακά πλουσίων και των πληροφοριακά
φτωχών7.
Φαίνεται όμως ότι η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση συναντά εμπόδια
που αφορούν κυρίως τον εξοπλισμό, την τεχνική υποστήριξη και τις ψηφιακές εφαρμογές.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τις εκπαιδευτικές
τεχνολογίες σε ένα νέο παιδαγωγικό πλαίσιο, με τεχνολογικά αυξημένες απαιτήσεις8. Η
χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί δυνητικά να αποφέρει εποικοδομητικά αποτελέσματα εάν οι
νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται ταυτόχρονα με καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους με
σκοπό να ενθαρρύνουν τους μαθητές στην κατανόηση διαφόρων θεμάτων9.
Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι συμβατό και λογικό να συνοδεύεται από
την «Εκπαίδευση της Πληροφορίας». Η εκπαίδευση, υπό προϋποθέσεις, είναι ικανή να
υιοθετήσει μια ορθολογική παιδαγωγική, που μπορεί να εξουδετερώσει μεθοδικά από το
νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο τη δράση των κοινωνικών παραγόντων της πολιτισμικής
ανισότητας και να βοηθήσει τους μαθητές που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχα
στρώματα. Επιπλέον ευνοεί τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες στη βάση θεμάτων με τα
οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον
μαθησιακό αποτέλεσμα10.
Οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των
Τ.Π.Ε. διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη συνολικότερη συμβολή της τεχνολογίας
στην εκπαίδευση αλλά και για τη σχέση που οι ίδιοι αναπτύσσουν με την τεχνολογία
4 Παγγέ, Τ. (2016). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εφαρμογές Διαδικτύου. Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα, σ.σ. 5, 10-15,
35.
5 Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Κλειδάριθμος, σ.σ. 23, 31.
6 Κωνσταντίνου, Κ., (2005). Διδασκαλία και μάθηση σε μια σύγχρονη κοινωνία. Στο Ρετάλης, Σ. Οι
Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης (σ. 27). Αθήνα: Καστανιώτης.
7 Depover, C., Karsenti, T., & Κόμης, Β., (2010). Διδασκαλία με Χρήση της Τεχνολογίας. Προώθηση της
Μάθησης, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, (μτφρ.) Δ. Βιορρέ. Αθήνα: Κλειδάριθμος. σ. 216.
8 Depover, C., Karsenti, T., Κόμης, Β., (2010). Διδασκαλία με Χρήση της Τεχνολογίας. Προώθηση της Μάθησης,
Ανάπτυξη Ικανοτήτων, (μτφρ.) Δ. Βιορρέ. Αθήνα: Κλειδάριθμος. σ. 224.
9 Ιωσηφίδου Ε., & Καλαϊτζινός Τ. (2012). Ποια είναι η επίδραση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
των δικτύων επικοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης σήμερα. Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η.
Καρασαββίδης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες
της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου
2012). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σ.σ. 223-223. Κασιμάτη, Κ. (2000). Οι νέες τεχνολογίες ως μια δύναμη
μετασχηματισμού στην εκπαίδευση. Στο Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. Στο:
http://www.hms.gr/apothema/?s=se&i=633 62437 (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ. 326
10 Bourdieu, P. (1999). Κείμενα Κοινωνιολογίας, (μτφρ.) Ν. Παναγιωτόπουλος, Π. Γεωργίου, Θ. Ψυχογιός.
Αθήνα: Στάχυ, σ. 65-70.
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ως χρήστες11. Το ζήτημα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία
διακρίνεται από ποικιλία παραγόντων, που σχετίζονται με τη φιλοσοφική προσέγγιση
του εκάστοτε εκπαιδευτικού και του γενικότερου εκπαιδευτικού πλαισίου, και λιγότερο
από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των Τ.Π.Ε.12.
2.2 Ψηφιακό Χάσμα
Η χρήση και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα που επηρεάζει
σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας. Kατά καιρούς
έχουν διατυπωθεί διαφορετικοί ορισμοί για το ψηφιακό χάσμα από ακαδημαϊκούς,
τεχνοκράτες, οικονομολόγους, επιχειρηματίες, αλλά και ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Πολλοί είναι εκείνοι που προτείνουν μία εννοιολόγηση του χάσματος βασισμένη
σε παράγοντες πρόσβασης και χρήσης που διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, την πρόσβαση σε υποδομές, την εκπαίδευση, την ποιότητα ζωής
αλλά και δημογραφικά στοιχεία όπως η γεωγραφική θέση, η φυλή, η ηλικία, η θρησκεία,
το φύλο13.
Σαν ψηφιακό χάσμα ορίζεται το κενό, που δημιουργείται ανάμεσα σε άτομα
ή ομάδες που έχουν τις δεξιότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών και ωφελούνται
από τη χρήση τους και σε εκείνους που δε διαθέτουν τις εν λόγω δεξιότητες, αλλά και
τις ευκαιρίες για πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. και στη χρήση του διαδικτύου, και επομένως
δεν ωφελούνται14. Άλλοι ορισμοί επισημαίνουν τις μεγάλες διαφορές που σημειώνονται
στις δυνατότητες αξιοποίησης της ψηφιακής πληροφορίας, διαδικτυακά και μη, η οποία
σχετίζεται τόσο με τις εκπαιδευτικές όσο και με τις επιχειρηματικές ψηφιακές διαδικασίες
πρόσβασης μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών15.
Παρόλη την ποικιλία ορισμών και προσεγγίσεων, οι περισσότεροι δίνουν
11 Τσαπάρα, Ξ. (2014). Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί
παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης. Στο Θ. Σαμαρά (Επιμ.), 3ο Πανελλήνιο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Νάουσα, 4- 6 Απριλίου 2014).
12 Δημητρόπουλος, Β. (2006). Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Θεωρίες Μάθησης.
(Ποιος θα μείνει απέξω;). Στο Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη. Στο: http://
2pek.att.sch.gr/DHMOSIEYSEIS_ARTHRA/Texnologies_Plhroforias_kai_Epikoinonion.pdf (Προσπελάστηκε
στις 08/11/2018).
13 Karine, B. (2006). Gaps and Bits: Conceptualizing Measurements for digital Divide. The information
Society, Vol 22, p.p. 273. Alessi, S., & Trollip, S. (2001). Πολυμέσα και Εκπαίδευση: Μέθοδοι και Ανάπτυξη,
(μτφρ.) Χ. Κουτρούμπα. Αθήνα: Γκιούρδας. Δοδοντσή, Μ & Δοδοντσή, Ι. & Δοδοντσής, Μ. (2010). Το ψηφιακό
χάσμα. Στο 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Στο: http://www.ekped.gr/praktika10/web/171.pdf
(Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ. 1851-1874. Τσικαλάκη, Κ.(2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Ένα
νέο πεδίο ανισότητας και διακρίσεων. Επιστημονικό Βήμα. Στο: http://www.syllogosperiklis.gr/old/ep_bima/
epistimoniko_bima_8/01_tsikalaki.pdf ( Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ. 26-36. Καρυδάς, Ι. (2007).
Ψηφιακές Πόλεις : Κοινωνία, Ψυχολογία, Διαδίκτυο, Αστική Γειτονιά. Αθήνα: Παπαζήσης.
14 OECD. (2001). Understanding the Digital Divide. Στο http://www.oecd.org/internet/ieconomy/1888451.
pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), p.p. 5. Δοδοντσή, Μ., & Δοδοντσή, Ι., & Δοδοντσής, Μ. (2010). Το
ψηφιακό χάσμα. Στο 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Στο: http://www.ekped.gr/praktika10/
web/171.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ. 1851.
15 Damodaran, L., Gilbertson, Τ., Olphert, W., Craig, M., & Sandhu, J. (2015). Digital Inclusion - The Vision,
the Challenges and the Way Forward. International Journal on Advances in Internet Technology. Στο http://
ageactionalliance.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Inclusion-The-Vision-the-Challengesand-the-Way-Forward.pdf (Προσπελάστηκε στις 20/1/2019), p. 80.
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έμφαση στην άνιση κατανομή και στις άνισες ευκαιρίες απόκτησης και χρήσης των
Τ.Π.Ε. μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων ενώ αυτές οι ανισότητες
εμφανίζονται εντονότερες όπου απαιτείται υψηλός βαθμός επεξεργασίας πληροφοριών
για αποδοτικότερες διαδικασίες παράγωγης γνώσης και επικοινωνίας16. Καθώς οι
εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στρέφονται ολοένα και περισσότερο
στην τεχνολογία για να προωθήσουν νέους στόχους στην τάξη, δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι διακρίνεται μια αντίστοιχη άνοδος στην πεποίθησή τους ότι η τεχνολογία
κατέχει το κλειδί για την εξισορρόπηση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών. Ωστόσο,
οι δυνατότητες της τεχνολογίας μπορούν να μεγιστοποιηθούν μόνο μέσα σε ένα ιδανικό
περιβάλλον17.
Επιπλέον φαίνεται το Technostress μερίδας εκπαιδευτικών ότι αποτελεί έναν
ακόμα παράγοντα αφού επηρεάζει τις προθέσεις των δασκάλων να χρησιμοποιούν τις
τεχνολογίες. Έρευνες δείχνουν πως αυξάνει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των συναδέλφων
εκπαιδευτικών18. Αυτό συμβαίνει πρωτίστως λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με
την μη κατάρτιση στη χρήση των Τ.Π.Ε, διάσταση που οδηγεί στην απουσία ευχέρειας
χρήσης αυτών και στην έλλειψη τεχνολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης,
παρατηρείται έλλειμμα απαιτούμενου διδακτικού χρόνου και ανεπιτυχείς προσπάθειες
ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδακτική πράξη19.
Στην Ελλάδα, η προσπάθεια ενσωμάτωσης της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη
διδασκαλία είναι μεγάλη. Όμως για την επιτυχή εφαρμογή της χρήσης των Τ.Π.Ε. στο
σχολείο, απαιτείται συνδυασμός μιας συστηματικής πολιτικής των αρμόδιων φορέων και
στήριξη των εκπαιδευτικών20. Αξίζει να τονιστεί τέλος ότι η μονοδιάστατη εστίαση της
εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. δεν αρκεί για την αντιμετώπιση
του ψηφιακού χάσματος21. Η τεχνολογία στη σχολική τάξη, όπου εμφανίζεται ως
«μεγάλος εξισωτής», για να είναι αποτελεσματική οφείλει να λαμβάνει υπόψη της το
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της σχολικής περιοχής και να περιλαμβάνει προγράμματα
και πρακτικές, που διευκολύνουν την καθολική πρόσβαση των μαθητών22.
16 Nemati -Anaraki, L., & Heidari, A. (2010). Bridging the digital divide: a review of critical factors in
developing countries. In Tariq, A. (Ed.), Developing Sustainable Digital Libraries: Socio-Technical Perspectives.
New York: Information Science Reference, p.p. 286 - 311.
17 Dotterer, G., Hedges, Α., & Parker, H. (2016). The Digital Divide in the age of the connected classroom.
How technology helps bridge the achievement gap. Fourth in a series exploring the impact of and challenges
surrounding technology in schools. K-12 Education, Verite Educational Systems Inc. Στο: https://www.
net-ref.com/wp-content/uploads/2016/01/Bridging-the-Digital-Divide-NetRef-White-Paper-FINAL.pdf
(Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), p.p. 2.
18 Joo, Y.J., Lim, K.Y., & Kim, N. H. (2015). The effects of secondary teachers’ technostress on the intention
to use technology in South Korea. Computers & Education, Vol 95, p.p. 171.
19 Lim, B. (2012). Analysis of the elementary school teachers’ needs on digital textbooks and its implications
on the policy making. Korean Journal of Educational Technology, Vol 28 (No 2), p.p. 317–325.
20 Κυνηγός, Π., Βαβουράκη, Α., Ιωαννίδης, Χ., Παπαϊωάννου, Π., & Ψυχάρης, Γ. (Χ.Χ.). Η Χρήση
της Τεχνολογίας της πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Σχολείο: Μελέτη Πέντε Περιπτώσεων.
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Στο: http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/contributions/525.pdf
(Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ. 530.
21 Σιάνου-Κύργιου, Ε. (2010). Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση και
«ψηφιακό χάσμα». Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή
Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Στο: http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/170.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ. 604.
22 Dotterer, G., Hedges, Α., & Parker, H. (2016). The Digital Divide in the age of the connected classroom.
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2.3. Σκοπός και Ερωτήματα Έρευνας
Μέσω της ποιοτικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που υιοθέτει η παρούσα έρευνα,
δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης και αξιολόγησης των ερμηνευτικών σχημάτων των
αντιλήψεων, των πρακτικών και των προτάσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην νήσο Λέσβο σχετικά με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στο χώρο της
εκπαίδευσης23.
Σκοπός, με άλλα λόγια, της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις Τ.Π.Ε., σε σχέση, με
το ρόλο και τη χρήση τους. Επίσης, διερευνάται η ανατροφοδότηση της διδακτικής
εμπειρίας, οι εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθούνται και τα αποτελέσματα στη
μαθησιακή πράξη.
2.4 Ερωτήματα της Έρευνας
Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση δυο βασικών στόχων:
α) την εξέταση, των γνώσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις
Τ.Π.Ε. και
β) των τρόπων ένταξης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
 Ποιος ο ρόλος των Τ.Π.Ε. στη σύγχρονη διδασκαλία;
 Ποια η χρήση των Τ.Π.Ε. στην τάξη στο σημερινό ελληνικό σχολείο;
 Ποιες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους ανασταλτικούς παράγοντες
ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη;
3. Μεθοδολογία Έρευνας
3.1 Συμμετέχοντες στην Έρευνα
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν δεκαεπτά εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
που εργάζονται σε σχολεία της Λέσβου, οχτώ άντρες και εννέα γυναίκες. Αναλογία σχετική
με τον γενικό πληθυσμό της χωράς μας αλλά και του νησιού της Λέσβου24.
3.2. Εργαλείο Έρευνας και Οδηγός Συνέντευξης
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη διότι
How technology helps bridge the achievement gap. fourth in a series exploring the impact of and challenges
surrounding technology in schools. K-12 Education, Verite Educational Systems Inc. Στο: https://www.
net-ref.com/wp-content/uploads/2016/01/Bridging-the-Digital-Divide-NetRef-White-Paper-FINAL.
pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018). Cohen, L., & Manion, L., & Morrison, K. (2007). Μεθοδολογία
Εκπαιδευτικής Έρευνας, (μτφρ.) Σ. Κυρανάκης, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, Μ. Μαυράκη, Μ. Φιλοπούλου.
Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 76.
23 Ιωσηφίδης, Θ. (2017). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστήμων. Αθήνα:
Τζιόλας, σ. 194.
24 Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 εκτιμήθηκε σε 10.768.193 άτομα, 5.221.277
άνδρες και 5.546.916 γυναίκες και στο νομό της Λέσβου κατοικούν 50.469 άνδρες και 50.928 γυναίκες. Πηγή:
ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011).
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ήταν αναγκαία η μελέτη σε βάθος των αντιλήψεων και των ερμηνευτικών σχημάτων των
εκπαιδευτικών25.
Ο οδηγός συνέντευξης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που σχετίζονται,
με τον ρόλο των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, και τον τρόπο ένταξης και αξιοποίησης
τους στη διδασκαλία. Επίσης είχε ενότητες σχετικές με, το ρόλο του εκπαιδευτικού στο
νέο τεχνολογικό διδακτικό περιβάλλον, τους οιονεί ανασταλτικούς ή ενδυναμωτικούς
παράγοντες αναφορικά με την ένταξη των Τ.Π.Ε στη σύγχρονη εκπαιδευτική
καθημερινότητα.
3.3. Τρόπος Ανάλυσης των Συνεντεύξεων
Η μέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων είναι αυτή της ανάλυσης λόγου η οποία εστιάζει
στους τρόπους με τους οποίους παράγεται η γνώση εντός συγκεκριμένων συστημάτων
μέσω της χρήσης της γλώσσας. Η ανάλυση αυτή επίσης εξετάζει, τις επιτελέσεις εντός
των διαδραστικών πλαισίων καθώς και τα γλωσσικά στυλ ή τις ρητορικές πρακτικές
που αξιοποιούνται για να αποκτήσει η ομιλία των υποκειμένων εφαρμογή και
πειστικότητα26.
Στην παρούσα έρευνα υπάρχει συστηματική και οργανωμένη ανάλυσης δεδομένων
που στοχεύει στη διερεύνηση και αξιολόγηση φαινομένων που σχετίζονται με την
εκπαίδευση και κατ’ επέκταση με την επίλυση προβλημάτων εκπαιδευτικής φύσεως27.
Ζητήματα επιστημονικής δεοντολογίας όπως αυτά εκφράζονται από ένα σύνολο
κανόνων που καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγονται οι συνεντεύξεις και
τελείται γενικότερα η επικοινωνία ερευνητή-υποκειμένου διατηρήθηκαν στο ακέραιο
σε κάθε στάδιο της έρευνας έναντι των συμμετεχόντων ενισχύοντας σχέσεις αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, προαπαιτούμενο για τη ουσιαστική συλλογή ποιοτικών δεδομένων28.
4. Αποτελέσματα Έρευνας
4.1. Ο Ρόλος των ΤΠΕ στη Διδασκαλία
Είναι απαραίτητα για το μέλλον αλλά και για το παρόν. Όχι μόνο για την εργασιακή
αποκατάσταση αλλά και για την καθημερινότητα σου, γιατί έτσι όπως έχει γίνει, με τις
ανάγκες για την χρήση νέων τεχνολογιών δε μπορεί ο άλλος να επιβιώσει σε εισαγωγικά
έξω στην κοινωνία άμα δεν ξέρει. Ούτε να επικοινωνήσει, ούτε να κοινωνικοποιηθεί, τίποτα
από αυτά. Άρα λοιπόν όχι μόνο τον βοηθάει στη δουλειά του αλλά είναι και απαραίτητο για
την καθημερινή του ζωή να ξέρεις νέες τεχνολογίες. (Σ. 6).
25 Τσιώλης, Γ. (2015). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: διλήμματα, δυνατότητες, διαδικασίες. Στο Γ.
Πυργιωτάκης & Χ. Θεοφιλίδης (Επιμ.), Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην
Εκπαίδευση. Συμβολή στην Επιστημολογική Θεωρία και την Ερευνητική Πράξη. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 7-8.
26 Τσιώλης, Γ. (2015). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: διλήμματα, δυνατότητες, διαδικασίες. Στο Γ.
Πυργιωτάκης & Χ. Θεοφιλίδης (Επιμ.), Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην
Εκπαίδευση. Συμβολή στην Επιστημολογική Θεωρία και την Ερευνητική Πράξη. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 7-8.
27 Cohen, L., & Manion, L., & Morrison, K. (2007). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, (μτφρ.) Σ.
Κυρανάκης, Χ., Μητσοπούλου, Π., Μπιθαρά, Μ., Μαυράκη, Μ., Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 76.
28 Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. (μτφρ.) A.-B. Ρήγα.
Αθήνα: Gutenberg, σ. 151.
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Μέσα από τις συνεντεύξεις διαπιστώθηκε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί
σημειώνουν πως είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι πολίτες να εξοικειωθούν με τις νέες
τεχνολογίες αφού αυτές συνιστούν βασικό στοιχείο της σύγχρονης εποχής και του
πολιτισμού. Με βάση τις συνεντεύξεις, οι Τ.Π.Ε., «κάνουν» την καθημερινότητα του
ανθρώπου πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το παρελθόν και διανοίγουν ένα ευρύ φάσμα
δυνατοτήτων που συμβάλλει τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους
ζωή.
Θεωρώ ότι γίνεται πιο ελκυστικό το μάθημα, δεύτερον θεωρώ ότι το να βλέπεις
βοηθάει ακόμα στην αφομοίωση του μαθήματος, κάτι που μπορεί να το ξεχάσουν βλέποντας
μια εικόνα θα τους αποτυπωθεί, το καλύτερα βέβαια είναι το βιωματικό κομμάτι. (Σ. 14).
Σίγουρα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με ένα υπολογιστή, μπορείς
να δημιουργήσεις πιο εύκολα μερικά σενάρια μαθήματος, μπορείς να εντάξεις πηγές που
δεν υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο, να εστιάσεις σε κάτι που κρίνεις ο ίδιος ότι είναι
σημαντικό και γενικά να εμπλουτίσεις ο ίδιος το διδακτικό υλικό. Αυτό είναι το θετικό
κομμάτι και φυσικά να κάνεις πιο ευχάριστη τη διδασκαλία για τα παιδιά. (Σ. 5).
Σχετικά με τα πλεονεκτήματα των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, οι συμμετέχοντες
αναφέρθηκαν στην ευκολία που παρέχουν και στον εμπλουτισμό του διδακτικού υλικού.
Επίσης, τόνισαν πως η διδακτική εμπειρία γίνεται πιο ευχάριστη μέσω της χρήσης
ψηφιακών πηγών στο βαθμό που συνεισφέρει στη δημιουργία ενδιαφερόντων σεναρίων
μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά προσοικειώνονται τη γνώση με τρόπο
ελκυστικό και κατανοητό, μέσω της βιωματικής γνωστικής εμπειρίας.
Θεωρείτε είναι σαν (οι Τ.Π.Ε.) υποβοηθητικές ώστε οι μαθητές να έχουν μια
οπτικοποιημένη παρουσίαση του μαθήματος και οι μαθητές να οδηγούνται στην κατανόηση
του μαθήματος. Βοηθητικά πάντα! (Σ. 7).
Για αρχή σαν κίνητρο για να το δει, είναι καλά αλλά μετά πρέπει να τον κρατήσεις
εσύ στα πλαίσια του μαθήματος αλλιώς θα ξεφύγει ποιο συγκεκριμένα και τα βλέπει και σαν
παιχνίδι αλλά μέχρι ένα σημείο γιατί μετά θα χαθεί ο έλεγχος (Σ. 11).
Διαπιστώθηκε ότι οι τεχνολογίες αντιμετωπίζονται ως ένα επιπλέον βοηθητικό
διδακτικό εργαλείο, το οποίο διευκολύνει -υποβοηθάει τη διδασκαλία και ο ρόλος
τους είναι επικουρικός. Αυτό συμβαίνει διότι οι Τ.Π.Ε., αφού κυρίως οπτικοποιούν την
πληροφορία και έτσι οι μαθητές έρχονται πιο κοντά στη γνώση. Ταυτόχρονα, η χρήση
τους βέλτιστο είναι να πραγματοποιείται με σύνεση, ώστε να μην ξεφύγει το μάθημα από
τον κυρίως στόχο του και οι Τ.Π.Ε. να αντιμετωπίζονται από τους μαθητές ως ψυχαγωγικό
παίγνιο.
4.1.1. Συζήτηση
Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, αν και επαρκώς
εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργιές των Τ.Π.Ε., δεν τις αξιοποιούν ουσιαστικά για
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την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων29. Η διδασκαλία με τις Τ.Π.Ε. δεν έχει τα
προσδοκώμενα οφέλη, εάν οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτον την προσήκουσα παιδαγωγική
κατάρτιση αναφορικά με αξιοποίηση και ένταξη τους, στη σχολική καθημερινότητα30.
Είναι φανερό πως καμιά αλλαγή στην εκπαίδευση δε δύναται να επιτελεσθεί
άρτια χωρίς την συνδρομή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι σημαντικό να καταστεί
σαφές πως η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί
πανάκεια. Με άλλα λόγια, δε σημαίνει δηλαδή αυτόματη βελτίωση της πρακτικής της
μάθησης, εάν δεν έχει πρωτύτερα συντελεστεί σαφής τροποποίηση και σύνδεση του
τεχνολογικού υλικού και της γνώσης με θεμελιώδεις παιδαγωγικές πρακτικές31.
4.2. Η Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εγώ όσες φορές ήθελα να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή έτρεχα με τον χρόνο, πάλευα με
τον χρόνο να προλάβω, δεν βοηθάει το πρόγραμμα, είναι πολύ απαιτητικό και καθόλου
ευέλικτο για τέτοια πράγματα [...].(Σ. 8).
Έχεις και μια ύλη να βγάλεις και αυτό μας πιέζει, με αγχώνει, σε πιέζει το σύστημα
να τα συνδυάσεις όλα χωρίς να έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα σωστά. (Σ. 14).
Το ζήτημα του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου απασχολεί έντονα τους
συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς. Όπως ισχυρίζονται, ο χρόνος που έχουν στη
διάθεση τους, δεν είναι αρκετός ώστε να κάνουν επαρκή χρήση των Τ.Π.Ε..Το πιεστικό
πρόγραμμα σπουδών και το απαιτητικό αναλυτικό πρόγραμμα αποθαρρύνει μερίδα
εκπαιδευτικών στο να εντάξουν τις Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, λόγω του φόβου για
την μη ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διδακτικών στόχων σε συγκεκριμένα χρονικά
πλαίσια. Έτσι, η όποια χρήση τους γίνεται πιεστικά και επιφανειακά, αφού ο συνδυασμός
χρήσης των Τ.Π.Ε .και ολοκλήρωσης της ύλης μοιάζουν με ασυμβίβαστες πρακτικές.
Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η μετακίνηση, ότι δεν έχουμε ανά αίθουσα και τον
εξοπλισμό της και είναι πολύ σπαστικό, γιατί χάνεις διδακτικό χρόνο και μετά σου φεύγει η
χαρά, βέβαια αυτό δε συμβαίνει κάθε φορά αλλά οπότε συμβεί είναι άσχημο (Σ. 17).
Ο χρόνος πιστεύω ότι δεν φτάνει, δηλαδή αν πρέπει να μετακινηθεί όλη η τάξη να
πάει αλλού, σε άλλο εργαστήριο, να κάτσει εκεί πόσο χρόνο; (Σ. 9).

29 Τσαπάρα, Ξ. (2014). Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί
παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης. Στο Θ. Σαμαρά (Επιμ.), 3ο Πανελλήνιο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Νάουσα, 4- 6 Απριλίου 2014). Στο http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolD/
VolD_110_122.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ. 110-122.
30 Wicklein, R. C. (2004). Critical issues and problems in technology education. The Technology Teacher,
Vol64(No4).
Στο:
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=ncete_
publications (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), p.p. 6-9. Δοδοντσή, Μ., & Δοδοντσή, Ι., & Δοδοντσής, Μ.
(2010). Το ψηφιακό χάσμα. Στο 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Στο: http://www.ekped.gr/
praktika10/web/171.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018). σ.σ. 1851-1874.
31 Depover, C., Karsenti, T., & Κόμης, Β., (2010). Διδασκαλία με Χρήση της Τεχνολογίας. Προώθηση της
Μάθησης, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, (μτφρ.) Δ. Βιορρέ. Αθήνα: Κλειδάριθμος, σ.σ. 67.
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Επιπλέον η σχέση στελέχωσης και χρόνου διακρίνεται σε πολλά σημεία των
συνεντεύξεων τους, αφού η μετακίνηση από τη μια αίθουσα στην άλλη τους στερεί
πολύτιμο εκπαιδευτικό χρόνο από την χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη.
Πρώτο και βασικό, δεν υπάρχουν σταθεροί εκπαιδευτικοί που να κάνουν το
μάθημα εδώ στα χωρία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, υποτίθεται στο σχολείο ότι υπάρχει ο/η
πληροφορικός που κάνει το μάθημα, αν έρχεται τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο έχει χαθεί
η μισή χρονιά χωρίς οι μαθητές να έχουν μια επαφή με τους υπολογιστές και αυτό είναι το
καλό σενάριο γιατί στα ολιγοθέσια δεν ξέρουν καν τι είναι πληροφορική (Σ. 1).
[...]γιατί έχει και σχολειά που δεν έχουν ούτε εργαστήρια, ούτε υπολογιστές. Στα
χωριά έχει ελάχιστα πράγματα δεν είναι σχεδόν καθόλου επανδρωμένα (Σ.12).
Τα σχολεία στα χωριά δεν στελεχώνονται τις περισσότερες φορές, μπορεί να έχουν
έναν δυο υπολογιστές αλλά κανείς δεν πάει να τους διδάξει. [...] (Σ. 13).
Επιπλέον οι σοβαρές ελλείψεις σε τακτικό και ειδικό προσωπικό αναδεικνύεται
ως ένα ακανθώδες ζήτημα, αφού κυρίως στα ολιγοθέσια σχολεία πότε δεν διορίστηκε
δάσκαλος πληροφορικής, τα παιδιά δε διδάχτηκαν το σχετικό μάθημα και δεν ήρθαν
σε επαφή με τις Τ.Π.Ε. κατά την εκπαίδευση τους. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε πως
όσο απομακρυνόμαστε από την πόλη της Μυτιλήνης τόσο οι ελλείψεις σε υποδομές και
προσωπικό αυξάνονταν γεωμετρικά.
4.2.1. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Μέσα στο Περιβάλλον των ΤΠΕ
Όχι δεν τον αλλάζουν αλλά μπορούν αν τον ενισχύσουν πάρα πολύ, Είμαστε ακόμα, είναι
δασκαλοκεντρικό το μοντέλο την τάξη, στην ελληνική τάξη, επομένως δεν αλλάζει ο ρόλος
του εκπαιδευτικού, πάντα θα έχουμε τα πρωτεία και ξέρεις εμείς θα κάνουμε τα κουμάντα
και όλα αυτά [...]. (Σ. 5).
Απλός είναι ένα βοηθητικό εργαλείο. Δεν μπορεί ένας υπολογιστής να αντικαταστήσει
έναν δάσκαλο. [...] Ο δάσκαλος είναι αυτός που θα συνδέσει τα όσα θα μάθουν μέσω των
νέων τεχνολογιών. Είναι εκεί για να συνδέσει στο μυαλό των μαθητών τα όσα θα δουν και
θα κάνουν με τους υπολογιστές και γι’ αυτό ο ρόλος του είναι αναντικατάστατος. (Σ. 16).
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, σχετικά με τον ρόλο του σύγχρονου δασκάλου,
αναφέρουν πως δεν έχει παραγκωνιστεί με την εμφάνιση των Τ.Π.Ε. αλλά ούτε έχει
μειωθεί η αξία του και ο ρόλος του. Ο δάσκαλος είναι αναντικατάστατος, είναι στην
τάξη για να μαθαίνει τους μαθητές του «να μαθαίνουν».
Με άλλα λόγια, κατέχει δηλαδή το ρόλο του διαμεσολαβητή της γνώσης, όπως
τον είχε πάντα, στο βαθμό που το σύγχρονο ελληνικό σχολείο φαίνεται ότι είναι ακόμα
κάπως δασκαλοκεντρικό.
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4.2.2. Συζήτηση
Το σημερινό ελληνικό σχολείο διαφάνηκε ότι δυσκολεύεται να πορευτεί στη νέα
τεχνολογική εποχή. Οι δυσκολίες συνδέονται με το δασκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό
σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε κατεστημένες βεβαιότητες και δεν αναδεικνύει το ρόλο
και την ενεργητική παρουσία του μαθητή. Επίσης, υπάρχει πίεση από το εκπαιδευτικό
σύστημα ως προς την εκπλήρωση συγκεκριμένων διδακτικών στόχων και, ο μαθησιακός
χρόνος για την προετοιμασία του κατάλληλου υλικού δεν επαρκεί.
Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία εφαρμόζεται
από τους εκπαιδευτικούς χωρίς σημαντική υποστήριξη και οι ίδιοι εγείρουν έντονες
επιφυλάξεις και αντιστέκονται στη χρήση αυτών ως μέσο διδασκαλίας, Η τεχνολογική
ανομοιογένεια φαίνεται να είναι μια ισχυρή εκδήλωση χάσματος μεταξύ σχολείων στην
πόλη και στην ύπαιθρο 32.
4.3. Ανασταλτικοί Παράγοντες Ένταξης των Τ.Π.Ε.
Εξοπλισμός, όλα τα σχολεία να μπορέσουν αν εξοπλιστούν με εργαστήρια με σταθερούς
και φορητούς υπολογιστές με προγράμματα, με ίντερνετ, να υπάρχουν και τεχνικοί να τα
φτιάχνουν άμα χαλάν [...] (Σ. 9).
[...] αν δεν υπάρχει εργαστήρι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχεις Τ.Π.Ε. (Σ. 15).
Οι σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και υλικού,
τα ανύπαρκτα εργαστήρια πληροφορικής, η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης είναι σοβαρά
ζητήματα, όπως αναδύθηκαν μέσα από το λόγο των υποκειμένων, της μη ορθής ένταξης
των εργαλείων Τ.Π.Ε στη σύγχρονη πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
[...] τώρα πια εξαρτόμαστε από δωρεές και από διευθυντές που θα εξοικονομήσουν
χρήματα, από το ταμείο του σχολειού, άντε να αγοράσουμε έναν υπολογιστή, άντε να
αγοράσουμε ένα δεύτερο υπολογιστή, άντε να φτιάξουμε τους παλιούς υπολογιστές[...] (Σ.
10).
[...] τώρα που μιλάμε κάποια σχολεία για να αναβαθμίσουν το εργαστήρι τους
απευθύνονται σε χορηγούς, ιδρύματα κ.α. αν απευθύνετε σε αυτά σημαίνει πως δεν υπάρχει
η κατάλληλη πολιτική αλλιώς γιατί να απευθυνθεί σε αυτά ο διευθυντής (Σ. 6).
Για τη στελέχωση των σχολείων το οικονομικό ζήτημα παίζει καθοριστικό ρόλο,
32 Joo, Y. J., Lim, K. Y., & Kim, N. H. (2015). The effects of secondary teachers’ technostress on the intention
to use technology in South Korea. Computers & Education, Vol 95, p.p. 114-122. Δοδοντσή, Μ., & Δοδοντσή,
Ι., & Δοδοντσής, Μ. (2010). Το ψηφιακό χάσμα. Στο 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Στο:
http://www.ekped.gr/praktika10/web/171.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018). Καρυδάς, Ι. (2007).
Ψηφιακές Πόλεις: Κοινωνία, Ψυχολογία, Διαδίκτυο, Αστική Γειτονιά. Αθήνα: Παπαζήση. Pelgrum, W. J. (2001).
Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers
& Education, Vol37 (No2). Στο: http://users.ntua.gr/vvesk/ictedu/article5_pelgrum.pdf (Προσπελάστηκε στις
08/11/2018), p.p. 163-178.
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ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία Η ικανότητα του εκάστοτε διευθυντή σε συνεργασία
με άλλους φορείς να καταφέρει να εντοπίσει τους κατάλληλους χορηγούς ώστε να
στελεχώσει κατάλληλα την εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί μια σημαντική ενταξιακή
παράμετρο.
Όλοι οι νέοι που έχω συναντήσει είναι έτοιμοι. Όλοι οι παλιοί διστάζουν γιατί δεν
έχουν τόση εξοικείωση, οι άνω των 45-50 δηλαδή. (Σ. 11)
Οι μεγαλύτεροι δεν το χρησιμοποιούν γιατί δεν είναι εύκολο ένας εκπαιδευτικός
να αλλάξει συνήθειες 20-25-30 χρόνων, έχει συνηθίσει τους παραδοσιακούς τρόπους
διδασκαλίας, τον μαυροπίνακα, την κιμωλία δεν τα καταφέρνει καλά εκ των πραγμάτων
και το αποφεύγει γιατί τον φοβίζει (Σ. 15).
Αρκετοί εκπαιδευτικοί, και λόγω ηλικίας, αισθάνονται φόβο και άγχος σχετικά
με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Οι μεγαλύτεροι αντιμετωπίζουν δυσκολίες
και έχουν ένα δισταγμό προς αυτές, ενώ οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο
δεκτικοί, παρά τις όποιες αρχικές επιφυλάξεις.
Συνάδελφος νέος μου είπε, δηλαδή έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα, «ότι εντάξει εσείς
παίρνετε παραπάνω λεφτά να δουλεύετε και παραπάνω», τώρα πέφτεις από τα σύννεφα;
Σεβασμός, κανένας (Σ. 12).
Δεν ξέρω, πιθανόν και να βαριούνται. Δηλαδή περίμενα από εκείνους πιο πολύ
να ασχολούνται και δεν θέλουν και να ασχοληθούν κιόλας, τα έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα
όποιος μπορεί από τους συναδέλφους να οκνηρεύεται, οκνηρεύεται! Άμα μπορέσει να την
περάσει πιο ελαφριά, την περνάει πιο ελαφριά, γιατί δεν παίρνει και πολλά λεφτά τώρα.
(Σ.4).
Η έλλειψη σύμπνοιας, η μη εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
των συναδέλφων, κυρίως διαφορετικών ηλικιών, η έντονη αδιαφορία και οκνηρία στους
κύκλους των δασκάλων και οι μειωμένες μισθολογικές αποδοχές, είναι εξίσου σημαντικοί
παράγοντες που όπως υποστηρίζουν οι συμμετέχοντες επηρεάζουν αρνητικά την ένταξη
των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
Και επειδή σταμάτησαν και τα κίνητρα σου λέει και ο δάσκαλος «γιατί να τα
χρησιμοποιώ;» θα κάνω το μάθημα με τον παραδοσιακό τρόπο οπότε ασ’ τες τις νέες
τεχνολογίες (Σ. 10).
Ούτε μοριοδοτήθηκαμε, ούτε κάτι έξτρα πήραμε, σήμερα με την κρίση αυτή τους
βλέπω όλους χωρίς διάθεση δεν διαθέτουν τον χρόνο τους εύκολα, για σου λέει «αφού δεν
θα πληρωθώ» με αυτήν την έννοια, είτε καλός είμαι είτε κακός είμαι πάλι τα ίδια θα πάρω
και έτσι τα αποφεύγουν [...] Να υπάρχουν κίνητρα, και οικονομικά, αλλά και μοριοδοτήση
(Σ. 15).
Η συστηματική μη ένταξη των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία
επηρεάζεται και από την έλλειψη κινήτρων από την πλευρά των αρμόδιων φορέων,
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γεγονός που οδηγεί πολλούς εκπαιδευτικούς σε επαγγελματική αδράνεια και άρνηση στο
να είναι καινοτόμοι και ριζοσπαστικοί. Πολλοί είναι εκείνοι που ζητούν κίνητρα τόσο
οικονομικά όσο και αντισταθμιστικά, όπως επιπλέον μοριοδότηση, για να έχουν σοβαρό
λόγο να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στο μάθημα τους.
4.3.1 Συζήτηση
Οι υλικοτεχνικές ελλείψεις στις σχολικές δομές που υπηρετούν, η γεωγραφική θέση της
εκπαιδευτικής μονάδας, η ηλικία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο
Νησί της Λέσβου, τα έτη προϋπηρεσίας τους, η έλλειψη σωστής κατάρτισης και βαθιάς
γνώσης ώστε τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. να δύναται να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά αλλά
ακόμα και οι μισθολογικές τους αποδοχές και οι συνολικότερες εργασιακές τους σχέσεις,
είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τις αντιλήψεις τους έναντι αυτών33.
Πρακτικά οδηγούμαστε στη διαπίστωση πως χρειάζεται μια σχετική
αναδιαμόρφωση των πεποιθήσεων, των κινήτρων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε το σχολείο να μπορέσει να οδηγηθεί στο ψηφιακό
μέλλον 34.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων δημιουργήσαμε
τρεις τύπους διδακτικής πρακτικής σε σχέση με το βαθμό ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη
σύγχρονη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτές είναι οι: Αδρανής Διδακτική Πρακτική,
Εμπνέουσα Διδακτική Πρακτική και Τεχνοφιλική Διδακτική Πρακτική (Πίνακας 1).
Στην Αδρανή Διδακτική Πρακτική ο βαθμός αξιοποίησης των εργαλείων Τ.Π.Ε.
είναι μηδενικός. Κυρίαρχο, διδακτικό εργαλείο του εκπαιδευτικού αποτελεί η φωτοτυπία,
και ο πίνακας ακολουθεί την ύλη του σχολικού εγχειριδίου, όπως αυτό προσδιορίζεται
αποκλειστικά δίνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, με εμμονή στο παπαγαλίζειν. Ο
εκπαιδευτικός κατέχει τη γνώση, και οι μαθητές καλούνται απλά να την αφομοιώσουν.
Σε αυτό το μοντέλο, κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας είναι ο μονόλογος. Πρόκειται για τον
εκπαιδευτικό της «αποφυγής», ο οποίος έχει γενικευμένο χαμηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης
με τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας35.
Στην Εμπνέουσα Διδακτική Πρακτική, ο μαθητής παύει να είναι παθητικός
33 Dotterer, G., Hedges, Α., & Parker, H. (2016). The digital divide in the age of the connected classroom.
Ηow technology helps bridge the achievement gap. Fourth in a series exploring the impact of and challenges
surrounding technology in schools. K-12 Education, Verite Educational Systems Inc. Στο: https://www.
net-ref.com/wp-content/uploads/2016/01/Bridging-the-Digital-Divide-NetRef-White-Paper-FINAL.pdf
(Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), p.p. 2. Lim, B. (2012). Analysis of the elementary school teachers’ needs
on digital textbooks and its implications on the policy making. Korean Journal of Educational Technology, Vol
28 (No2), p.p. 317–325.
34 Κυνηγός, Π., Βαβουράκη, Α., Ιωαννίδης, Χ., Παπαϊωάννου, Π., & Ψυχάρης Γ. (X.X.) Η Χρήση
της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Σχολείο: Μελέτη Πέντε Περιπτώσεων.
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Στο: http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/contributions/525.pdf
(Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ. 525-531.
35 Baylor, A., & Ritchie, D. (2001). What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student
learning in technology-using classrooms?. Computers & Education. Στο: https://s3.amazonaws.com/academia.
edu.documents/10038786/factor.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1521500
357&Signature=LEd1KuaLoFE1VBP1Ouh9%2Fk8qg9Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20
filename%3DWhat_factors_facilitate_teacher_skill_te.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), p.p. 5.
- 405 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

δέκτης και αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο ενώ ο εκπαιδευτικός αποτελεί μέρος της
μαθητικής κοινότητας. Εδώ, οι Τ.Π.Ε. έχουν υποστηρικτική εμπλοκή, με την έννοια
της καλλιέργειας των δεξιοτήτων των μαθητών. Αυτές, πάντως είναι πιθανόν να μην
αξιοποιούνται καθημερινά και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, κυρίως λόγο των
ελλείψεων σε εξοπλισμό που εμφανίζει η πλειονότητα των σχολείων. Ανασταλτικό
παράγονται αποτελεί επίσης η κατάρτιση του εκπαιδευτικού που φαίνεται πως βασίζεται
στο τεχνοκρατικό μοντέλο36. Το μάθημα από απλή διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και
πληροφοριών μετατρέπεται σε μια πολυδύναμη παιδαγωγική διαδικασία 37.
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά διδακτικών πρακτικών.
(+ παρουσία χαρακτηριστικού/διδακτική πρακτική, - απουσία χαρακτηριστικού/διδακτική
πρακτική).

Τέλος στην Τεχνοφιλική Διδακτική Πρακτική, ισχύουν για τον εκπαιδευτικό και
τους μαθητές όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη πρακτική, με τη σημαντική προσθήκη
ότι οι Τ.Π.Ε. είναι «ο πρωταγωνιστής της τάξης». Ακόμα και αν η σχολική δομή δεν
36 Κουτσογιάννης, Δ. (2014). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών
μαθημάτων. Στο Δ. Κουτσογιάννης (Επιμ.), Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3. Πάτρα: ΙΤΥΕ Διόφαντος. Στο: http://e-learning.sch.gr/pluginfile.
php/49864/mod_resource/content/0/ylikoKSE_PE02_20140319.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ.
28.
37 Φραγκάκη, Μ. (2011). Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ. Στο A.Μικρόπουλος (Επιμ.), Επιμορφωτικό Υλικό
«Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο: http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.
php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_ICTinEducation.pdf (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018),
σ.σ. 19.
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έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο εκπαιδευτικός της Τεχνοφιλικής Διδακτικής Πρακτικής
μεταφέρει στην τάξη τον προσωπικό του εξοπλισμό και τα δικά του εργαλεία Τ.Π.Ε..
Ο εκπαιδευτικός είναι εξαιρετικά εξοικειωμένος με όλα τα εργαλεία των Τ.Π.Ε.
δομεί ολοκληρωτικά τις μαθησιακές δραστηριότητες και εντάσσει τους μαθησιακούς
στόχους σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης, στο βαθμό που διαθέτει ικανότητα να
διαμορφώνει ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, πάντα με τη χρήση
των Τ.Π.Ε.38. Η διδασκαλία αποτελεί πράξη συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό,
που έχει ρόλο επικουρικό και στους μαθητές του, οι οποίοι διατηρούν την αυτονομία
τους, έχοντας όμως αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες39.
5. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Το σημερινό ελληνικό σχολείο διαφάνηκε ότι δυσκολεύεται να αντισταθμίσει το ψηφιακό
χάσμα με αποτέλεσμα οι Τ.Π.Ε. να μην είναι ακόμα ενεργά ενταγμένες στις διδακτικές
ρουτίνες του.
Οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. και μπορούν να
προσφέρουν στους μαθητές τους νέες μαθησιακές εμπειρίες είναι ακόμα σχετικά λίγοι σε
αριθμό, όπως φάνηκε μέσα από την έρευνα μας. H εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στη Λέσβο βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα και οι δυνατότητές τους δεν
αξιοποιούνται πλήρως.
Τα ευρήματα μας καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το δύσκολο εγχείρημα στην
προετοιμασία των εκπαιδευτικών δεν είναι κυρίως η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων αλλά
η αλλαγή παιδαγωγικών αντιλήψεων και ερμηνευτικών σχημάτων για να αξιοποιήσουν
τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν
τον τρόπο που διδάσκουν. Είναι ανάγκη να απομακρυνθούμε από τις ήδη υπάρχουσες
προσεγγίσεις και να στραφούμε σε πρακτικές που συνδυάζουν τις τεχνολογικές αλλαγές
με τις διδακτικές ικανότητες του εκπαιδευτικού.
Η σωστά δομημένη και επιτυχημένη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική
πράξη φαντάζει ως διαδικασία δύσκολη και ιδιαιτέρως περίπλοκη, αφού προϋποθέτει το
συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων. Ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι
δύσκολο να επιτευχθούν εάν δε γίνει συνείδηση στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και αν
δεν αποτυπωθεί στις διδακτικές πρακτικές τους.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι δράσεις για τον πληροφορικό αλφαβητισμό
των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι περιορισμένες και μονομερής. Τα μέτρα που
προωθούνται, συνεχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε τεχνοκρατικά θέματα, που
άπτονται στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, και τις βασικές γνώσεις για τη χρήση των Τ.Π.Ε.
(τεχνοκρατικό μοντέλο). Από τις προτάσεις αυτές, απουσιάζει μια ουσιαστική βούληση
για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (πραγματολογικό μοντέλο, ολιστικό
μοντέλο).
38 Κότσαρη, Κ. (2014). Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Τα Εκπαιδευτικά,
Τεύχος 109-110. Στο: http://constantinakotsari.weebly.com/ (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), σ.σ. 112-113.
39 Leask, M., & Younie, S. (2006). Communal constructivist theory: information and communications
technology pedagogy and internationalisation of the curriculum. Journal of Information Technology for
Teacher Education, 10. doi: 10.1080/14759390100200106 Στο: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/
14759390100200106?needAccess=true (Προσπελάστηκε στις 08/11/2018), p.p. 127-128.
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Είναι σημαντικό για κάθε χώρα που επιθυμεί να έχει λόγο και ρόλο στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι να επενδύσει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε., στην άρτια
και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων της, στην δημιουργία και
ελεύθερη διάθεση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος είναι μια διαδικασία που απαιτεί
συλλογική προσπάθεια και συνεργασία απ’ όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα φορείς, ώστε να μπορούν εκπαιδευτικοί και μαθητές να προσαρμοστούν
στις διαρκείς αλλαγές της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας.
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
Φωτιάδου Ελένη

Περίληψη
Η παρούσα εργασία-μελέτη, αφορά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσειακής αγωγής
που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου και είχε
ως βασικό υλικό τον πηλό (για την κατασκευή διαφόρων αντικειμένων).
Συγκεκριμένα, η θεματική ενότητα αναφέρεται στις γιορτές των Χριστουγέννων
και εμπεριέχει τη γνωριμία με τον πηλό και την κατασκευή χριστουγεννιάτικων
στολιδιών.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με το μουσειακό
χώρο και τα έργα τέχνης. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξέλιξη των ικανοτήτων τους και η
ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους, μέσω της ανάπτυξης των πεδίων της παρατήρησης,
της έρευνας και της κατανόησης των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου.
Το πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με το περιεχόμενο και τους μαθησιακούς στόχους,
σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών [ΔΕΠΠΣ].
Λέξεις κλειδιά: Μουσείο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πηλός, Χριστούγεννα, προσχολική
ηλικία
A Museum Education Program for Preschool Children
Abstract
This project is about an educational program which has to do with museum education
of preschool children. The program was carried out as part of educational activities of
the Hellenic Children’s Museum and its basic material was the clay (for the making of
different objects). Specifically, the subject of the project refers, to Christmas and includes
the aim to help children learn how to use clay so as to make Christmas ornaments. The
basic goals of the program are to promote the familiarity of the children with the pieces of
art. At the same time it promotes the evolution of their skills and the reinforcement of their
creativity, with the development of the fields of observation, research and comprehension
of the objects of the natural and artificial world. The program is connected with the
content of the learning goals of the Cross Thematic Curriculum Framework (Diathematika
Programmata).
Key words: Museum, education program, clay, Christmas, preschool age
1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία, αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσειακής αγωγής, που
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των
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εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού-Παιδικού-Μουσείου με θέμα τις γιορτές
των Χριστουγέννων. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος σχετίζεται με την
Αισθητική Αγωγή, ως κλάδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με γνώμονα τα Εικαστικά,
ο πηλός επιλέχθηκε ως βασικό υλικό, καθώς συνιστά ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό, που
παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν τη δημιουργικότητα, να ενισχύσουν την
ευαισθησία και τη φαντασία τους, να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα και να βρουν
διέξοδο σε καλλιτεχνικές και δημιουργικές εκφράσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση
της μουσειακής εκπαίδευσης, με την αποσαφήνιση των όρων και των εννοιών που
αφορούν τη Μουσειακή εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα μουσειακά
προγράμματα σε συσχέτιση με τη Διαθεματική εκπαίδευση και τους μαθησιακούς τομείς,
όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος και τα εικαστικά, οι οποίοι
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική
αναφορά των μαθησιακών στόχων.
Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στην
οποία εμπεριέχονται ο τίτλος του προγράμματος «Λαμπερά στολίδια για το δέντρο
μου», η υλοποίηση και η αξιολόγησή του. Στην τελευταία ενότητα, παρατίθενται τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη και εφαρμογή του
προγράμματος.
2. Θεωρητική προσέγγιση της μουσειακής εκπαίδευσης
Ο εμπνευστής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θέτει τους στόχους, τον τρόπο
διεξαγωγής τους και τα στάδια καθώς επίσης προτείνει ενδεικτικές ερωτήσεις για την
υλοποίησή τους. Η θεματική τους είναι άμεσα συνυφασμένη με την επικαιρότητα και με
γνωστικά αντικείμενα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και αλληλεπιδρούμε.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών δομείται με τέτοιον τόπο
ώστε να εξυπηρετεί ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών. Βασικό γνώμονα αποτελούν
η ενεργός συμμετοχή τους και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας τους, με βιωματικό τρόπο
παιδαγωγικής προσέγγισης, η ψυχαγωγία τους, η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της
αντιληπτικής τους ικανότητας, η γνωριμία με την έννοια της επιστημονικής έρευνας και
η ενίσχυση της συνεργασίας. Επιπρόσθετα, μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
δίδεται έμφαση στη γνωριμία με το πείραμα, τη διεξαγωγή λογικών συμπερασμάτων,
καθώς και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της εκφραστικότητας των παιδιών.
2.1. Αποσαφήνιση όρων
Ακολουθεί η αποσαφήνιση των όρων που αφορούν στη Μουσειακή εκπαίδευση, στο
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο εννοιολογικό περιεχόμενο τους, στη σύνδεση των
προγραμμάτων με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)
και στην ανάλυση του περιεχομένου των Μαθησιακών στόχων.
2.1.1. Μουσειακή εκπαίδευση
Η μουσειακή εκπαίδευση ορίζεται ως μια ενότητα αξιών, πρακτικών, εννοιών και
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γνώσεων, που στοχεύουν στην ανάπτυξη του επισκέπτη, νοείται ως μια σύνθετη
διαδικασία πολιτιστικής καλλιέργειας, η οποία στηρίζεται σε παιδαγωγικές μεθόδους. Η
παιδαγωγική του μουσείου αποτελεί ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο βάσει του
οποίου δομούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο χώρο του μουσείου.1
Η έννοια της μουσειακής εκπαίδευσης ορίζεται είτε ως ένας ‘ζωντανός’
οργανισμός με καθορισμένο εκπαιδευτικό ρόλο είτε ως οργανωμένες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, που διέπονται από ορισμένους διδακτικούς στόχους.
Πρωταρχικός στόχος της μουσειακής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της κρίσης,
της σκέψης και της αισθητικής αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη των
μουσείων ως βασικοί πυλώνες διάδοσης του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Παράλληλα,
η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα των ερμηνευτών σε συνδυασμό με τη συνειδητή
οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχή και
αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία στα μουσεία.
Ειδικότερα, η μουσειακή εκπαίδευση βασίζεται στη δυνατότητα των ατόμων να
πράττουν και να αλληλεπιδρούν με το αντικείμενο και το χώρο, στην άμεση επαφή με το
αντικείμενο ενδιαφέροντος, στη διέγερση των συναισθημάτων και της σκέψης μέσω των
βιωματικών δραστηριοτήτων και στην ψυχαγωγία σύμφωνα με την ουσιαστική έννοια
της λέξης: ψυχή –άγω.
2.1.2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ως βασικό εργαλείο της μουσειακής εκπαίδευσης
βασίζονται στο παιχνίδι.2 Επιδιώκουν την εξέλιξη των ικανοτήτων των παιδιών, μέσω
της ανάπτυξης των πεδίων της παρατήρησης, της έρευνας, της κρίσης, της κατανόησης
των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου και της μάθησης. Ως εκ τούτου,
θεμελιώδη στόχο της μουσειακής εκπαίδευσης αποτελεί η ανάπτυξη της αντίληψης και
της μάθησης.
Οι γενικοί στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επικεντρώνονται στην
εξοικείωση των παιδιών με το μουσειακό χώρο, το έργο τέχνης και την πολιτιστική και
τεχνολογική κληρονομιά του τόπου μας. Επιπλέον, αποσκοπούν στην ανάδειξη του
εκπαιδευτικού προγράμματος ως μια ιδιαίτερη και ευχάριστη εμπειρία, σύμφωνη με τις
ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα:
Για τα παιδιά:
 Να-βιώσουν το μουσείο ως ένα χώρο ευχάριστο, συναρπαστικό και ζωντανό, καθώς
κάθε επίσκεψη αποτελεί και μια νέα προσέγγιση στα θέματα που πραγματεύεται.
 Να-αξιοποιήσουν τις αισθήσεις στην κατάκτηση γνώσεων, μέσα από την επαφή τους
με τα αντικείμενα.
 Να-κινητοποιηθούν μέσα σε ένα οικείο για τις ανάγκες τους περιβάλλον.
 Να-κατανοήσουν το φυσικό και τεχνητό κόσμο που τα περιβάλλει.
 Να-συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν ώστε να αναπτυχθούν κοινωνικά.

1 http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-greece/Ekdoseis/Museology_WEB.pdf
. (Ημερομηνία ανάκτησης: 06.03.2019)
2 Χρυσάνθη Μαυροπούλου – Τσιούμη, «Μουσειακή Εκπαίδευση», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Α.Π.Θ.,
Έκδοση Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 24.
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Για τους γονείς και το ενήλικο κοινό:
 Να-ερευνήσουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών με ένα διαφορετικό
τρόπο.
 Να-συνεργαστούν με τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν την επικοινωνία μαζί τους
προκειμένου να χτίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης.
 Να- ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών, και
στον πολυδιάστατο ρόλο τους ως γονείς / ενήλικες.
 Να ενθαρρυνθούν και να εντάξουν στη ζωή τους το μουσείο ως χώρο συνάντησης,
όπου θα μπορούν να μοιραστούν προβληματισμούς, εμπειρίες και ανησυχίες.
2.1.3. Μουσειακά προγράμματα και διαθεματική εκπαίδευση
Ο-σκοπός-της-αγωγής-είναι-να-προετοιμάσουμε-το-παιδί-για-τη-ζωή (Montaigne)3
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το περιεχόμενο
και τους μαθησιακούς στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται σύμφωνα με παράγοντες
όπως είναι η ηλικία των παιδιών, οι στόχοι που θέτει ο ερμηνευτής – σχεδιαστής, οι
ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και ο
χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως εκ τούτου,
το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μελετήθηκε και σχεδιάστηκε έχοντας ως
βασικό άξονα τις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και τους στόχους, οι
οποίοι έχουν τεθεί από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.
2.1.4. Μαθησιακοί τομείς
Σε σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ και αναφορικά με την ιδιαίτερη ποιότητα και το χαρακτήρα
της προσχολικής ηλικίας που μας απασχολεί, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της
εργασίας αυτής αναφέρονται οι επιμέρους τομείς της μάθησης που επιδιώκεται να
αναπτυχθούν.
 Γλώσσα:-Στόχο αποτελεί η διαμόρφωση επικοινωνιακών καταστάσεων, ώστε τα
παιδιά να ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου καθώς και να έρθουν
σε επαφή με το γραπτό λόγο και να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η αφήγηση, η περιγραφή, η
ερμηνεία, η συλλογή πληροφοριών, οι συμβάσεις ανάγνωσης και η επαφή με τον
έντυπο λόγο και τη λογοτεχνία. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η
ενίσχυσης γλώσσας ενθαρρύνεται κυρίως μέσω του διαλόγου, που αναπτύσσεται
ανάμεσα στον ερμηνευτή και τα παιδιά, καθώς επίσης και με την παρότρυνση τους να
περιγράψουν το οπτικό υλικό του προγράμματος.
 Μαθηματικά: Κύριος στόχος είναι η εφαρμογή των μαθηματικών στην καθημερινή
πράξη με τρόπο τέτοιο, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τη μέθοδο της παρατήρησης,
της σύγκρισης, της ταξινόμησης, της αντιστοίχισης, της σειροθέτησης. Επιπλέον
3 Χρήστος-Φράγκος, «Ψυχοπαιδαγωγική, θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, παιδείας, διδακτικής και
μάθησης», Εκδόσεις Gutenberg – Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα 1984, σ. 91.
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οι δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη της έρευνας καταστάσεων ώστε τα
παιδιά να καταστούν ικανά να κάνουν απλές υποθέσεις, να καταλήγουν σε σχετικά
συμπεράσματα και να κατανοούν απλές χωροχρονικές έννοιες. Στην προκειμένη
περίπτωση, τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν ορισμένα γεωμετρικά σχήματα,
όπως είναι ο κύκλος, το τετράγωνο και το τρίγωνο, να τα κατηγοριοποιήσουν, να τα
συνδέσουν και να τα συγκρίνουν με αντίστοιχα στοιχεία του φυσικού κόσμου που
τα περιβάλλει π.χ. πορτοκάλι>στρογγυλό>ήλιος κ.ο.κ.. Αντιστοίχως, ο ερμηνευτής
προτρέπει τα παιδιά να προβούν σε κατηγοριοποίηση των αντικειμένων βάσει του
υλικού τους (πηλός και ξύλο).
 Μελέτη-περιβάλλοντος: Ευρύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη της έννοιας της
συνεργασίας και της αξίας της στη ζωή. Επιπλέον, στόχος είναι η γνωριμία με το εγγύς
ανθρωπογενές περιβάλλον και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Παράλληλα,
προσφέρεται στα παιδιά η δυνατότητα να γνωρίσουν, να χρησιμοποιήσουν, να
διαχειριστούν και να πειραματιστούν με υλικά που συνδέονται με την καθημερινή
ζωή και να ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες σχετικά με τη δομή
και τη φύση τους.
Ειδικότερα, για να προσεγγίσουμε δραστηριότητες που άπτονται της καθημερινής,
προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, χρησιμοποιούμε και τα παιχνίδια
ρόλων, τα οποία είναι ένα αποτελεσματικότατο εκπαιδευτικό μέσο στον τομέα των
ανθρώπινων σχέσεων.4 Στη θεωρία του Moreno για την έννοια του ρόλου αναφέρεται
ότι, ο ρόλος προσφέρεται πολύ καλύτερα για την πειραματική έρευνα, δεδομένου
ότι παρέχει τη δυνατότητα ευκολότερης και πιστότερης παρατήρησης του παιδιού.5
Επίσης, ορίζει τρία είδη ρόλων: α. Ψυχοφυσιολογική ή Ψυχοσωματικοί ρόλοι, β.
Κοινωνικοί ρόλοι και γ. Ψυχοδραματικοί ρόλοι.6 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του ρόλου του γλύπτη, με απώτερο στόχο
να διασφαλίσει, μέσω της βιωματικής εμπειρίας, τη μετάδοση της γνώσης.
 Εικαστικά:-Βασικό στόχο της εικαστικής διαδικασίας αποτελεί η καλλιέργεια της
αισθητικής παιδείας. Σύμφωνα με τη Φ. Παπαντωνίου, ο στόχος της αισθητικής αγωγής
είναι να αποκτήσει ο άνθρωπος αισθητική παιδεία, μία βαθύτερη δηλαδή καλλιέργεια
και ευαισθησία στο ωραίο, την ικανότητα να διακρίνει και να αισθάνεται την ομορφιά
και η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού, στη φύση και στα ανθρώπινα έργα.7 Τα παιδιά,
ενθαρρύνονται ώστε να αναπτύξουν ιδέες, να εκφράσουν με καλλιτεχνικό τρόπο τα
συναισθήματά τους, να επικοινωνούν με το εικαστικό αντικείμενο και να το κοινωνούν,
να έρθουν σε επαφή με υλικά και τεχνικές με σκοπό να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές
τους ώστε να δημιουργούν αντικείμενα με καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Ειδικότερα,
στο πρόγραμμα επιχειρήθηκε, αρχικώς, ο σχεδιασμός με μολύβι του αντικειμένουστολιδιού, ακολούθησε η γλυπτική απόδοσή του με τη χρήση του βασικού υλικού,
τον πηλό και ολοκληρώθηκε με το χρωματισμό του και τη διακόσμησή του, ώστε το
αντικείμενο να αποκτήσει εικαστικό χαρακτήρα.
4 Κωνσταντίνος-Μπακιρτζής, «Ο Jacob-Moreno, το ψυχόδραμα και η κοινωνιομετρία», Η- δυναμική-της
Αλληλεπίδρασης στην Επικοινωνία,-Εκδόσεις-Gutenberg – Παιδαγωγική-Σειρά, Αθήνα 1996, σ. 71.
5 Στο ίδιο, σ. 71.
6 Στο ίδιο, σ. 72.
7 Φωτεινή-Παπαντωνίου, Αισθητική-Παιδεία Ι, Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Μουσεία-και-Εκπαιδευτικούς
χώρους, Διδακτικές σημειώσεις, σ.2.
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2.1.4.1. Στόχοι
Πρωταρχικό στόχο του προγράμματος συνιστά η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας,
καθώς αυτή αναπτύσσεται αργά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, μπορεί όμως
να καλλιεργηθεί με το να παρέχουμε αρκετές ευκαιρίες, κατάλληλα εργαλεία και μεγάλη
υποστήριξη. Ως-εκ-τούτου, ο ερμηνευτής καλείται να τροφοδοτεί τα παιδιά με αισθητικά
ερεθίσματα, να τα παρακινεί να πειραματιστούν με τα χρώματα, τα υλικά και τις τεχνικές
που τους παρουσιάζει, ώστε να τους προσδίδει δυνατότητες επιλογής εκφραστικών
καλλιτεχνικών τρόπων και επικοινωνίας.8
Οι επιμέρους μαθησιακοί τομείς εμπλέκονται με απώτερο εκπαιδευτικό και
παιδαγωγικό στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, με σεβασμό στην ποιότητα,
στις δυνατότητες και στη δυναμική της κάθε ομάδας.9
Συνεπώς, η επιλογή του πηλού ως βασικό και κεντρικό υλικό του εκπαιδευτικού
προγράμματος, πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, την
ενίσχυση της ευαισθησίας και φαντασίας των παιδιών, τη διέξοδό τους σε δημιουργικές
και καλλιτεχνικές-εκφράσεις ώστε να ικανοποιήσουν τη φυσική τους ανάγκη για
αυτοέκφραση.
3. Μεθοδολογία
Ο πυρήνας, βάσει του οποίου σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι ένα υλικό,
ο-πηλός. Ο πηλός επιλέχθηκε διότι συγκεντρώνει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά
και προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες ευφάνταστης δημιουργίας. Επιπλέον, είναι ένα
υλικό φυσικό, οικολογικό, μη τοξικό, διαχρονικό, το οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν
από την απαρχή της ανακάλυψης των χειρωνακτικών και χειροτεχνικών ικανοτήτων
τους μέχρι σήμερα, δημιουργώντας τόσο πρακτικά όσο και καλλιτεχνικά – εικαστικά
– αισθητικά αντικείμενα.
Επισημαίνεται ότι τα παιδιά, ηλικίας 3-5-ετών, πρέπει να έχουν πρόσβαση
σε αρκετά υλικά και αντικείμενα, τα οποία θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν και να
εξασκήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα.10 Στα-υλικά αυτά, συγκαταλέγεται και ο
πηλός, ο οποίος λόγω του εύπλαστου χαρακτήρα του προάγει την ανάπτυξη της λεπτής
κινητικότητας και παρέχει την ευκολία χειρισμού, διόρθωσης, επανακατασκευής μέχρι
το παιδί να αισθανθεί ότι έχει ολοκληρώσει το έργο του.
Επίσης, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ωφελούνται ιδιαίτερα από
δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσουν τους μύες του χεριού και τη λεπτή κινητικότητά
τους, τέτοιες είναι, η ζωγραφική, η πηλοπλαστική, τα παιχνίδια κατασκευής. Οι
δραστηριότητες τέτοιου είδους, περάν της ιδιαίτερης έλξης που ασκούν στα-παιδιά
αποτελούν εξαιρετική προετοιμασία για τη γραφή, καθώς και για τις άλλες δραστηριότητες
που θα αναπτύξουν μελλοντικά.11
8 Sue Bredekamp – Carol Copple, «Καινοτομίες-στην Προσχολική-Εκπαίδευση: Αναπτυξιακά κατάλληλες
πρακτικές στα Προσχολικά Προγράμματα», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998, σσ. 150-151.
9 Στο ίδιο, σ. 151.
10 Sue Bredekamp – Carol Copple, «Καινοτομίες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Αναπτυξιακά κατάλληλες
πρακτικές στα Προσχολικά Προγράμματα», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998, σσ. 150-151.
11 Στο ίδιο, σ. 151.
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Στην συγκεκριμένη εργασία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βασικό
υλικό τον πηλό και λοιπά υλικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις επιμέρους κατασκευές
και στη διακόσμηση των αντικειμένων. Συμμετείχαν τέσσερις (4) ομάδες των δέκα (10)
παιδιών, βάσει ηλικιακού κριτήριου, μεταξύ τριών έως πέντε (3-5) ετών.
3.1. Τίτλος εκπαιδευτικού προγράμματος – Λαμπερά Στολίδια για το Δέντρο μου
«Έφτασε η ώρα να στολίσουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα στολίδια μας θα τα
κατασκευάσουμε μόνοι μας με τη βοήθεια των χεριών μας και της φαντασίας μας». Τα
παιδιά αφού εξοικειωθούν με τον πηλό μέσα από παιχνίδια αφής, φτιάχνουν στολίδια
για το δέντρο τους, κατασκευάζουν μπάλες και τις διακοσμούν με πούλιες, χρυσόσκονη,
ασημόσκονη και άλλα λαμπερά-υλικά.
Με το πρόγραμμα αυτό, επικεντρωνόμαστε στο στρογγυλό σχήμα. Συζητάμε
για αντικείμενα στρογγυλά, παρουσιάζουμε κάποια, όπως ένα πορτοκάλι, μία μπάλα, μια
εικόνα με τον ήλιο και τη γη, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με το σχήμα. Στη συνέχεια
παροτρύνουμε τα παιδιά να κατασκευάσουν το δικό τους στολίδι και να το διακοσμήσουν
με υλικά που τους παρέχουμε.
Οι-στόχοι της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτυπώνονται
συνοπτικά στα ακόλουθα:
 Να γνωρίσουν τον πηλό.
 Να κατασκευάσουν ένα αισθητικό αντικείμενο.
 Να γνωρίσουν το στρογγυλό σχήμα.
 Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του πηλού.
 Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες της λεπτής κινητικότητας και να εξοικειωθούν με
αυτές.
 Να ασχοληθούν με ατομική κατασκευή.
3.2. Μεθοδολογία – Υλοποίηση του προγράμματος
Το εκπαιδευτικό-πρόγραμμα σχεδιάστηκε βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως
η ηλικία των παιδιών και ο αριθμός τους, οι ομάδες συμμετοχής, ο χρόνος διάρκειας,
τα υλικά, οι στόχοι, ο τρόπος εφαρμογής – στάδια εκπαιδευτικής διαδικασίας και η
αξιολόγηση του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής 3-5 ετών, τα οποία επέλεξαν τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα με
παρότρυνση του γονέα-ενήλικου συνοδού (τυχαίο δείγμα). Η διάρκειά του ορίζεται σε 3040 λεπτά, χρόνος επαρκής ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να συμμετέχουν με ευχαρίστηση
και να ανταπεξέλθουν δημιουργικά στις απαιτήσεις του προγράμματος. Τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν είναι ο πηλός, δέκα (10) ξύλινες σανίδες των15 εκ., πάνω στις οποίες
τα παιδιά ‘δουλεύουν’ τον πηλό, μία κανάτα με νερό, για τη ενυδάτωση του πηλού,
ώστε να πλάθεται με ευκολία, στρογγυλά τρίγωνα και τετράγωνα αντικείμενα, χαρτί και
μολύβι για το σχεδιασμό, πινέλα και υδατοχρώματα (λόγω της μη τοξικότητάς τους)
για το χρωματισμό του πήλινου αντικειμένου, ασημόσκονη, χρυσόσκονη, κορδέλες και
πούλιες για τη διακόσμηση του αντικειμένου, χριστουγεννιάτικες μπάλες και στολίδια
για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ως επικουρικό οπτικό υλικό.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στη
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γνωριμία με τα παιδιά, το δεύτερο περιλαμβάνει την εισαγωγή στο θέμα και την επαφή
των παιδιών με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα (στρογγυλό, τρίγωνο και τετράγωνο)
με ιδιαίτερη έμφαση στο σχήμα που μας ενδιαφέρει το στρογγυλό. Κατά το τρίτο
στάδιο πραγματοποιείται η ‘γνωριμία’ με τον πηλό και ενισχύεται η ανακάλυψη των
δυνατοτήτων της λεπτής κινητικότητας των παιδιών. Τέλος, το τέταρτο στάδιο αφορά
στη ατομική κατασκευή του πήλινου στολιδιού για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου
δέντρου. Οι επιμέρους φάσεις αυτού του σταδίου διακρίνονται στη γλυπτική απόδοση,
στο χρωματισμό και στη διακόσμηση του πήλινου στολιδιού.
Ακολουθεί η σχεδιαστική αποτύπωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η
αξιολόγησή του.
Πίνακας 1: Σχεδιαστική αποτύπωση του προγράμματος
ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ:
ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:

Λαμπερά στολίδια για το δέντρο μου
30-40 λεπτά
3-5
Έως 10 παιδιά.

Πίνακας 2: Υλικά
ΥΛΙΚΑ:








Πηλός
Ξύλινες σανίδες 15 εκ.
Κανάτα με νερό
Στρογγυλά αντικείμενα, τρίγωνα,
τετράγωνα
Χαρτί, μολύβι
Πινέλα







Χρώματα
Ασημόσκονη, χρυσόσκονη
Κορδέλες, πούλιες
Χριστουγεννιάτικες μπάλες
Στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο

Πίνακας 3: Στόχος
ΣΤΟΧΟΣ:








Να γνωρίσουν τον πηλό
Να κατασκευάσουν ένα αισθητικό αντικείμενο
Να γνωρίσουν το στρογγυλό σχήμα
Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του πηλού
Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες της λεπτής κινητικότητας και να εξοικειωθούν με
αυτές
Να ασχοληθούν με ατομική κατασκευή

Πίνακας 4: Τρόπος και Στάδια
ΤΡΟΠΟΣ- Στάδιο Α΄: Γνωριμία με τα παιδιά
ΣΤΑΔΙΑ: Στάδιο Β΄: Εισαγωγή στο θέμα – Επαφή με τα σχήματα – Έμφαση στο στρογγυλό
Στάδιο Γ΄: Γνωριμία με τον πηλό και ανακάλυψη των δυνατοτήτων της λεπτής κινητικότητας
Στάδιο Δ΄: Ατομική κατασκευή
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Πίνακας 5: Ενδεικτικές ερωτήσεις σταδίων
Στάδιο Α΄
Στάδιο Β΄

Στάδιο Γ΄

Στάδιο Δ΄

Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Με λένε ... Ποιος από εσάς θα ήθελε να μας πει το όνομά
του για να γνωριστούμε;
Τοποθετούμε τα στρογγυλά αντικείμενα στο κέντρο του κύκλου.
 Τι βλέπετε; Περιγράψτε το
 Τι σχήμα έχουν αυτά τα αντικείμενα;
 Σκεφτείτε και πείτε μου και άλλα στρογγυλά αντικείμενα
 Σχεδιάστε έναν κύκλο στο χαρτί σας
Ο ερμηνευτής τοποθετεί τα τετράγωνα αντικείμενα
 Τι βλέπετε; Περιγράψτε το
 Τι σχήμα έχουν αυτά τα αντικείμενα;
 Ονομάστε και άλλα τετράγωνα αντικείμενα
 Σχεδιάστε έναν κύκλο στο χαρτί σας;
Ο ερμηνευτής επαναλαμβάνει τη διαδικασία με το τρίγωνο.
Τέλος, ο ερμηνευτής τοποθετεί στον κύκλο και τα τρία σχήματα και ζητάει από τα
παιδιά να επιλέξουν μόνο τα στρογγυλά σχήματα.
Ο ερμηνευτής παρουσιάζει αντικείμενα από πηλό και ξύλο. Καλεί τα παιδιά να τα
αγγίξουν, να τα περιεργαστούν, να τα παρατηρήσουν και να τα περιγράψουν.
 Τι βλέπεις;
 Από τι νομίζεις ότι είναι φτιαγμένο;
 Είναι βαρύ; Είναι ελαφρύ;
 Μπορείς να το μεταφέρεις;
 Μπορείς να το δεις από όλες τις πλευρές του;
 Ποιος νομίζεις ότι το έφτιαξε;
 Ο άνθρωπος που φτιάχνει αντικείμενα καλλιτεχνικά από πηλό και ξύλο, όπως
είναι και αυτά, ονομάζεται γλύπτης.
 Μπορείτε και εσείς να γίνετε σήμερα γλύπτες φτιάχνοντας ένα πήλινο αντικείμενο.
Πρώτα όμως θα ξεχωρίσουμε τα ξύλινα από τα πήλινα.
Ο ερμηνευτής συζητάει για τα χαρακτηριστικά των υλικών και προτρέπει τα παιδιά να
τα κατηγοριοποιήσουν).
 Ποια γιορτή γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες;
 Τι ιδιαίτερο κάνουμε τα Χριστούγεννα;
 Στολίζουμε το σπίτι μας; Πως;
 Σήμερα θα φτιάξουμε δικά μας στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα τα
πάρετε μαζί σας και με αυτά θα διακοσμήσετε το δέντρο σπίτι σας.
 Ο ερμηνευτής παρουσιάζει Χριστουγεννιάτικες μπάλες ως παραδείγματα.
 Με τον πηλό που έχετε, το στρογγυλό σχήμα που γνωρίζετε πλέον και τα στολίδια
που βλέπετε, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε το δικό σας
στολίδι.
 Αφού κατασκευάσουμε τη μπάλα, μπορείτε να τη διακοσμήσετε με τα υλικά που
σας προσφέρουμε για να γίνουν λαμπερά και όμορφα.
Αφού έχουν ολοκληρώσει τις κατασκευές τους, παρακινεί τα παιδιά να τις
παρουσιάσουν.

3.3. Αξιολόγηση του προγράμματος
Οι ομάδες ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμες και το γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων
πολύ ικανοποιητικό, συνεπώς οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν αβίαστα, με
ροή και απαλή μετάβαση από το ένα στάδιο του προγράμματος στο επόμενο. Τα παιδιά
αναγνώρισαν τα σχήματα, τα ονομάτισαν και ανέφεραν αντικείμενα ιδίου σχήματος
με ευκολία, τα οποία και καταγράψαμε. Ενδεικτικά αναφέρονται: Στρογγυλό: μπάλα,
πορτοκάλι, ήλιος, ρόδα. Τρίγωνο: κάλαντα, τυρί. Τετράγωνο: μαξιλάρι, τραπέζι, χαρτί.
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Στη συνέχεια, κατηγοριοποίησαν τα αντικείμενα με βάση το σχήμα τους αβίαστα.
Τα παιδιά ανακάλυψαν τόσο τη σύσταση του πηλού, όσο και τις ιδιότητες του με
ευκολία και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή του ερμηνευτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την
κατασκευή της Χριστουγεννιάτικης μπάλας, λειτούργησαν αυτόνομα, ελεύθερα, δίχως
να δυσκολεύονται καθώς το στρογγυλό σχήμα τους είναι οικείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έδειξαν για τη διακόσμηση του αντικειμένου με την οποία ασχολήθηκαν με χαρά.
Τέλος, αναφέρεται ότι τα παιδιά εκδηλώνουν έντονο συναίσθημα ευχαρίστησης
όταν κατασκευάζουν ένα αντικείμενο και το παίρνουν μαζί τους.
4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο μουσείο, συνιστά ένα ευχάριστο αλλά
κυρίως παιδαγωγικά, σημαντικό τμήμα της λειτουργίας του μουσείου. Παρατηρήθηκε
ότι ο θεματικός χαρακτήρας έλκει το ενδιαφέρον και ενθουσιάζει.
Τα παιδιά έλκονται από τα φυσικά υλικά και απολαμβάνουν τις διαδικασίες
αφής, καθώς μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας
του προγράμματος λειτουργεί ως κίνητρο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε να
συμμετέχουν σε αυτό, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να εξελίσσουν
τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους αβίαστα.
Γενικότερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην κατανόηση του κόσμου
που μας περιβάλλει, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην ανάδειξη γενικών δεξιοτήτων
και στην έκφραση συναισθημάτων.
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Επιθετικότητα, (ενδο) σχολική βία και ενταξιακή εκπαίδευση: Παιδαγωγικές
προσεγγίσεις των προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς.
Δροσινού-Κορέα Μαρία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Φιλολογίας,
Περίληψη
Η επιθετικότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία συχνά εκφράζεται με εχθρικές
συμπεριφορές και πράξεις. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η κατανόηση
προβλημάτων των (ενδο)ψυχικών συγκρούσεων του μαθητή και η συμπεριφορική
αντανάκλαση τους στην σχολική βία στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης, με
δεδομένο ότι η ένταξη στην σχολική ομάδα προϋποθέτει ότι ο μαθητής νοηματοδοτεί
και εφαρμόζει τους γραμμένους και άγραφους κανόνες που διέπουν την τάξη. Στην
μεθοδολογία μας εξετάσαμε βιβλιογραφικά θεωρητικά ζητήματα αναφορικά με την
επιθετικότητα και τις παραβατικές παρέες ανηλίκων. Στα αποτελέσματα, οι παιδαγωγικές
προσεγγίσεις για τον έλεγχο της εχθρικής και συντελεστικής επιθετικότητας, της (ενδο)
σχολικής βίας συζητούνται μέσω της ενταξιακής εκπαίδευσης. Συμπερασματικά,
προτείνονται ενδοσχολικά προγράμματα που αξιοποιούν τα θετικά και δημιουργικά
στοιχεία της επιθετικότητας με την δημιουργία ‘’παρέας φίλων’’ από το σχολείο και από
τη γειτονιά.
Λέξεις κλειδιά: επιθετικότητα, (ενδο) σχολική βία, παραβατικές συμπεριφορές.
Aggression, (intra) School Violence and Inclusive Education: Pedagogical Approaches
to delinquent Behavior Problems.
Summary
Aggression in childhood and adolescence is often expressed by hostile attitudes and acts.
The purpose of this paper is to understand the problems of the adolescent students with
(intra) psychological and mental conflicts and their behavioral reflection on school violence,
according the context of inclusive education. Because it given that the mainstreaming in
the school group presupposes that the student understands and applies the written and
unwritten rules which governing the class. In our methodology we examined bibliographic
theoretical issues regarding the aggression and delinquency of minors. The outcomes of
pedagogical approaches to control the types of aggressiveness and (intra) school violence
are discussed through inclusive teaching support programs. These are proposed because
the harness the positive and creative elements of aggression by creating a “ “friendships
relations” between members from school and from the neighborhood.
Key words: aggression, (intra) school violence, delinquent behavior.
1. Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία συζητούμε το σύνθετο πρόβλημα της επιθετικότητας, της (ενδο)
- 423 Δροσινού-Κορέα, Μ. (2018), Επιθετικότητα, (ενδο) σχολική βία και ενταξιακή εκπαίδευση: Παιδαγωγικές
προσεγγίσεις των προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας,
Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά
26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 423-441.
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σχολικής βίας και της ενταξιακής εκπαίδευσης συμμεριζόμενοι τις απόψεις της Μαρίας
Μοντεσσόρι, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ‘’η ανθρωπότητα πάσχει. Και θα
πάσχει όσο εμείς οι μεγάλοι οπλισμένοι με τους εγωισμούς μας και τα συμφέροντα μας,
αρνούμαστε να εκπαιδεύσουμε σωστά το παιδί1’’. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις των
προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς εξετάζονται ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού
προβλήματος αυτού της εκπαίδευσης των παιδιών που δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή
σκόπιμα αγνοούν τους κανόνες συμμόρφωσης σε μια ομάδα όπως είναι η σχολική τάξη.
Στο πρώτο μέρος διατρέχουμε ζητήματα αναφορικά με την οργάνωση και τους
μηχανισμούς της παιδικής παραβατικότητας μέσα από ψυχολογικές και κοινωνικές
δομές2, τις μητέρες και τα παιδιά με προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς, τις νέες
τεχνολογίες και τις επιρροές στην σχολική ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στην
οικογένεια. Επίσης η επιθετικότητα εξετάζεται ως μία έκφραση του ψυχικού οργάνου στο
πλαίσιο των (ενδο)ψυχικών διεργασιών των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες
ανθρωπολογικές και κοινωνικές διαστάσεις των ψυχοπαθολογικών φαινομένων σύμφωνα
με τους πολιτισμικούς κλάδους της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής3.
Στο δεύτερο μέρος αναφερόμαστε στην μεθοδολογία της μελέτης μας, η οποία
βιβλιογραφικά προσεγγίζει θεωρητικά ζητήματα αναφορικά με τις αναπτυξιακές θεωρίες
και την αναπηρία4 με έμφαση την ενταξιακή εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων στην
οικογένεια και το σχολείο. Η επιθετικότητα και η (ενδο) σχολική βία νοηματοδοτούνται
μέσω της κοινωνικής υποτίμησης5 που βιώνουν οι ανήλικοι που διαβιούν σε περιβάλλοντα
με ενδοοικογενειακή βία, που έχουν υποστεί κακοποίηση, γονεική παραμέληση και
εγκατάλειψη. Η συμμετοχή των εφήβων σε παραβατικές ομάδες ανηλίκων εξετάζεται
ως επιλεγμένη ενσωμάτωση στα χαρακτηριστικά της μικρο-ομαδικής ‘’παρέας’’, στην
διαδικασία αναζήτησης της ταυτότητας που νοηματοδοτούν την (ενδο) σχολική βία
για αυτά που τους συμβαίνουν κυρίως στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου,
του γυμνασίου και του λυκείου. Η φιλοσοφία της ειδικής εκπαίδευσης συνάδει με τα
δικαιώματα για την πλήρη ενσωμάτωση που πηγάζει από την ανάγκη του μαθητή με
παραβατική συμπεριφορά να μοιραστεί αυτό το νόημα με τους άλλους6.
Στο τρίτο μέρος της εργασίας συζητούνται ζητήματα γύρω από την δημιουργία
προγράμματος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με έμφαση στις συναισθηματικές
1 Μοντεσσόρι, Μ. (1979). Η διαμόρφωση του ανθρώπου. (Σ. Καλογεροπούλου, Trans.) Αθήνα: Γλάρος.
Μοντεσσόρι, Μ. (1977). Να χτίσουμε τον κόσμο που ταιριάζει στο παιδί. (Μ. Γραμμένου, Μεταφρ.) Αθήνα:
Γλάρος.
2 Δροσινού-Κορέα, Μ. (1999). Οργάνωση και Μηχανισμοί της Παιδικής Παραβατικότητας μέσα από
Ψυχολογικές και Κοινωνικές Δομές. Διδακτορική διατριβή με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κλινικής
ψυχολογίας, ψυχαναλύτρια και ψυχοθεραπεύτρια, Κ. Συνοδινού,, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
Επιστημών, ψυχολογίας, Αθήνα.
3 Λειβαδίτης, Μ. (2003). Πολιτισμός Ψυχιατρική: ανθρωπολογικές και κοινωνικές διαστάσεις των
ψυχοπαθολογικών φαινομένων. Αθήνα: Παπαζήση.
4 Hodapp, R. (2005). Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία. (Α. κ. Ζώνιου-Σιδέρη, Επιμ., & Μ. Δεληγιάννη,
Μεταφρ.) Αθήνα: Μεταίχμιο
5 Hall, J.T. (1988). Social Devaluation and Special Education. The Right to full mainstream Inclusion and an
Honest Statement. London: Jessica Kingsley Publishers.
6 Άντλερ, Αλφ. (1974). Το νόημα της ζωής. (Γ. Βαμβαλή, Μεταφρ.) Αθήνα: Επίκουρος.
Bruner, J. (1997). Πράξεις νοήματος. (Η. κ. Ρόκου, Μεταφρ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Χρηστάκης, Ν. (2010). Η συναισθηματική ζωή των ομάδων. Στο Το πρόσωπο και οι άλλοι (σσ. 243-269).
Αθήνα: Παπαζήσης.
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δυσκολίες7. Τα προγράμματα και οι στρατηγικές διδασκαλίας8 ακολουθούν τα
πρωτόκολλα των ειδικών παιδαγωγών για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και σοβαρές δυσκολίες μάθησης στην γενική τάξη αλλά και στο τμήμα ένταξης. Τα
παιδιά με επιθετικότητα και (ενδο) σχολική βία αντιμετωπίζονται παιδαγωγικά σύμφωνα
με την ανάλυση και κατανόηση των προβλημάτων στην συμπεριφορά στο πλαίσιο της
ενταξιακής εκπαίδευσης με βασικό εργαλείο το διδακτικό πρόγραμμα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση των σύνθετων προβλημάτων
(ενδο) σχολικής βίας και η αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης,
με δεδομένο ότι η ένταξη στην σχολική ομάδα προϋποθέτει ότι ο μαθητής κατανοεί και
εφαρμόζει τους γραμμένους και άγραφους κανόνες που διέπουν την τάξη στην σχολική
ζωή.
Γράφημα 1. Επιθετικότητα, (ενδο) σχολική βία και ενταξιακή εκπαίδευση

2. Αποσαφήνιση όρων
2.1. Εφηβεία
H αναπτυξιακή περίοδος του ατόμου όπου πραγματοποιείται η μετάβαση από την παιδική
7 Δροσινού- Κορέα, Μ. & Γρηγοροπούλου, Σ. (2015). Δημιουργία Προγράμματος Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης με έμφαση στις Συναισθηματικές Δυσκολίες. In Γ. Π. Παπαδάτος (Ed.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Επιστημών Εκπαίδευσης: Λειτουργίες νόησης και λόγου στην συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική
αγωγή. τομ. 2015, pp. 449-462. Αθήνα: 5oΠανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. (Ημερ. Ανάκτησης
2 Ιανουαρίου 2019
8 Χρηστάκης, Κ. (2013). Το Τμήμα Ένταξης: Προγράμματα και στρατηγικές διδασκαλίας. In Προγράμματα
και στρατηγικές διδασκαλίας για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης (pp.
185-204). Αθήνα: Διάδραση.
Χρηστάκης, Κ. (2006). Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. In Η Εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες.
Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή ( (pp. 16-72). Αθήνα: Διάδραση.
Χρηστάκης, Κ. (2013). Διδακτικό πρόγραμμα. In Προγράμματα και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Άτομα με
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Σοβαρές Δυσκολίες Μάθησης (pp. 127-172). Αθήνα: Διάδραση.
- 425 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

ηλικία στην ενήλικη ηλικία ονομάζεται εφηβεία9 και προσδιορίζεται από πολλές και
σημαντικές αλλαγές σε σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο. Από τις πιο
σημαντικές αλλαγές που προσδιορίζονται μέσω των ορμονών είναι αυτές που καθιστούν
τον έφηβο βιολογικά ώριμο και ικανό για αναπαραγωγή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
διαφοροποιείται ο τρόπος που βλέπουν τον εαυτό τους, που βάζουν τους προσωπικούς τους
στόχους και του τρόπου που προσεγγίζουν την οικογένεια, το σχολείο, τους συνομηλίκους,
αλλά και την κοινωνία. Σημαντικός στόχος αυτής της περιόδου αποτελεί η απόκτηση
ταυτότητας και διαμορφώνεται σταδιακά μέσω της προσωπικής διαδικασίας ωρίμανσης
και προσδιορίζεται από πληροφορίες, βιώματα, εμπειρίες και γνώσεις και επηρεάζουν
τη συναισθηματική ζωή και την προσαρμογή του εφήβου στην κοινότητα. Στην περίοδο
αυτή, ο έφηβος μαθητής νοιώθει ευάλωτος επειδή τίποτα δεν είναι όπως πριν, όλα είναι
ρευστά και απροσδιόριστα γεγονός που του δημιουργεί άγχος, αγωνία και ανασφάλεια
επειδή καλείται να αποχωριστεί την παιδική ηλικία της ελευθερίας και ανεμελιάς.
Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι μαθητές διατρέχουν μεταβατικά στάδια στη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους και μερικοί από αυτούς αποφασίζουν συνειδητά
να ζήσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν των γονιών τους συμμετέχοντας
σε νέες ομάδες συνομηλίκων μερικές από τις οποίες είναι παρέες που ζουν εκκεντρικά
και χαρακτηρίζονται από υποκουλτούρα. Οι έφηβοι ταυτιζόμενοι με τους νέους
φίλους ενδέχεται να εμφανίσουν παροδική παραβατική συμπεριφορά συμμετέχοντας
σε μικροπαρανομίες και μικροκλοπές. Τέλος, στην εφηβεία τα σοβαρά ψυχολογικά
προβλήματα10 όπως η αγχώδη διαταραχή, η κατάθλιψη, η μη λειτουργική προσαρμογή σε
νέα κοινωνικά περιβάλλοντα, συχνά συνοδεύονται από εκδηλώσεις επιθετικότητας και
χαμηλής αυτοεκτίμησης και συνυπολογίζονται στα αίτια για παραβατική συμπεριφορά.
2.2.Επιθετικότητα
Η επιθετικότητα παιδαγωγικά εξετάζεται σε όλες τις μορφές διεκδικητικής – αγωνιστικής
προσπάθειας και σε όλες τις ενέργειες του ανθρώπου που αλληλεπιδρά με τους άλλους
στην προσπάθεια του να επιβιώσει και αποσκοπεί στην άσκηση ελέγχου επάνω στο
περιβάλλον. Επίσης αναφέρεται σε ενέργειες μαθητών που επιδιώκουν να προκαλέσουν
στους άλλους πόνο, τραύμα, ζημιά, άγχος με κύριο χαρακτηριστικό την πρόθεση και την
επιθυμία να προκληθεί ζημιά στον άλλον.
Η επιθετικότητα είναι παιδαγωγικό πρόβλημα και πιστώνεται ως εχθρική
επιθετικότητα που χαρακτηρίζεται από απρόκλητη διάθεση και εμπρόθετη βλαπτική
ενέργεια με συνοδά αρνητικά συναισθήματα. Ακόμη πιστώνεται ως συντελεστική
επιθετικότητα και αναφέρεται σε ενέργειες που αποσκοπούν στην απόκτηση ή διατήρηση
κάποιου αντικειμένου, στην κυριαρχία μιας περιοχής ή στην εξασφάλιση ενός δικαιώματος
σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία. Πολυετείς επιστημονικές έρευνες11 έδειξαν ότι
9 Χρηστάκης, Κ. (2012). Το παιδί και ο έφηβος στην οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρη
Cooper P. (1999). Understanding and Supporting children with emotional and behavioural difficulties. Jessica
Kingsley Publishers. London.
10 Kazdin, A. (1987). Conduct disorders in childhood and adolescence. London: Sage.
American Psychological Association (APA). 1993. Violence and youth: Psychology’s response. Washington,
DC: APA
11 Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. & Herbert, Martin . (2013). Παιδική επιθετικότητα: Επτά εχθρικές μορφές της. In
Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων (pp. 340-385). Αθήνα: Πεδίο.
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οι μαθητές εκφράζουν (ενδο) σχολική βία με επιθετικές και αντισυμβατικές ενέργειες
με απειλές κατά συνομηλίκων, λεκτικές και εικονικές ‘’φράσεις με συγκοπτόμενα
μηνύματα’’ μέσω των διαδικτυακών επαφών, με συμπλοκές με άλλους μέσα στην αυλή
του σχολείου και στην τάξη, με τραυματισμούς με τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, με
την πρόκληση ζημιών στο σχολικό χώρο, με κλοπές σε καταστήματα, αλλά και με την
αγορά, πώληση και χρήση ναρκωτικών ουσιών12.
2.3.Παραβατική συμπεριφορά
Ο όρος παραβατικότητα προέρχεται από τους επιστημονικούς χώρους της κοινωνιολογίας
και της κοινωνικής και κλινικής ψυχολογίας13 και έχει αντικαταστήσει το νομικό
όρο εγκληματικότητα όταν χρησιμοποιείται στην σχολική κοινότητα. Η έννοια της
παραβατικότητας χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ατόμων
που έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες τα έθιμα, γραμμένους
και άγραφους νόμους, συνήθειες διατυπωμένες στο αξιακό σύστημα της οικογένειας, ενός
λαού, μιας κοινωνίας ή κοινότητας. Ο ορισμός της παραβατικότητας14 εξαρτάται από τον
τόπο και το χρόνο επειδή οι συνέπειες της παράβασης υπόκεινται σε πολιτισμικές εξελίξεις
και αλλαγές. Έτσι αυτό που σήμερα θεωρείται εκτροπή ενδέχεται στο παρελθόν ή σε μια
άλλη πολιτισμική κοινότητα να μη θεωρείται ότι αντιβαίνει στους αξιακούς κώδικες ή να
μην επισύρει το ίδιο έντονες μορφές κοινωνικού ελέγχου. Ωστόσο, όταν η παραβατική
συμπεριφορά αποτελεί παράβαση νομικού κανόνα αναφέρεται ως αδίκημα, έγκλημα και είναι
ποινικά κολάσιμη. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
παραβατικής συμπεριφοράς προτείνονται σε μαθητές που διαβιούν σε περιβάλλοντα με
ενδοοικογενειακή βία, έχουν υποστεί κακοποίηση15, γονεική παραμέληση και εγκατάλειψη.
Ακόμη, οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις υποστηρίζουν τους μαθητές των τελευταίων τάξεων
του δημοτικού σχολείου, του γυμνασίου και του λυκείου που παρουσιάζουν παραβατικές
συμπεριφορές16 και εκδηλώνονται με επαναλαμβανόμενες πράξεις (ενδο) σχολικής βίας
μέσω της μικρο-ομαδικής διδασκαλίας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.
2.4.Πολιτισμός της οικογένειας
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλές και διαφορετικές μορφές οικογενειών
όπου μέσα σε αυτές τα παιδιά αποκτούν τις πρώτες τους παραστάσεις για τις πολιτισμικές
Drossinou M. (2000). Child deviant Behavior (CDB) in pupils with Asperger syndrome. Πρακτικά στο 6th
International Congress Autism - Europe, (Glasgow 19-21 May), Scottish Society for Autism and Autism Europe.
12 Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP). 1995. Guide for implementing a
comprehensive strategy for serious, violent and chronic juvenile offenders. Washington, DC: Office of Juvenile
Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice.
13 Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. & Herbert, Martin . (2013). Παιδική και νεανική παραβατικότητα. In Ψυχολογικά
προβλήματα παιδιών και εφήβων (pp. 409-432). Αθήνα: Πεδίο
14 Δροσινού. Μ (2012). H Οργάνωση και οι μηχανισμοί της παιδικής παραβατικότητας μέσα από
ψυχοδυναμικές και κοινωνικές δομές. περιοδικό για την ψυχανάλυση «Εκ των υστέρων».τχ23: 151-160,
15 Νόμος 3699. (2008, 10 Φεβρουάριος). Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Εφημερίς της κεβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. Φύλλου 199(1), σ.σ. 3499-3522.
16 Δροσινού, Μ., και Πανόπουλος, Ν. (2014). Μικροομαδικές Παραβατικές δραστηριότητες και σύνθετες
γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Νέα Παιδεία, 154, σσ. 19-30.
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αξίες που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο πολιτισμός της οικογένειας
μεταφέρεται στη σχολική αίθουσα, μέσω της προσωπικότητας και των ατομικών και
μοναδικών χαρακτηριστικών του μαθητή και κυρίως μέσω της σχέσης παιδιού- μητέρας,
και του τρόπου που διαχειρίζεται ο γονέας αυτό που πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει το παιδί.
Όταν υφίσταται ενδοοικογενειακή βία, η σχέση μητέρας-σχολείου τίθεται κάτω από τα
πρωτόκολλα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας
αποκατάστασης των κοινωνικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων με την εξατομικευμένη
διδακτική παρέμβαση.
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα17 μας “Μητέρες και παιδιά με προβλήματα
παραβατικής συμπεριφοράς. Η αλλη νοηματοδότηση της κοινωνίας σε κρίση” ο δάσκαλος
παρατηρεί πώς εκφράζονται δείγματα ενδοοικογενειακής βίας ή απομάκρυνσης από τη
μητέρα, μέσα από διαδικασίες μύησης και μίμησης. “Καθρέφτης” των καταστάσεων
στο σπίτι είναι ο τρόπος που εκφράζεται ο μαθητής ή η μαθήτρια στο σχολείο. Η
συγκεκριμένη έρευνα αφορούσε ειδικές τάξεις και ειδικά σχολεία σε μαθητές ηλικίας
5 έως 14 χρόνων, πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένα ερωτηματολόγια και διήρκεσε 10
έτη. Οι μητέρες είχαν ηλικίες από 24 έως 57 ετών, κάποιες από αυτές ήταν ανύπαντρες,
ενώ άλλες ήταν εργαζόμενες. Σε αυτές τις μελέτες διαπιστώσαμε ότι το οικογενειακό
υπόβαθρο διατυπώνει ένα μοναδικό πολιτισμό που συναρθρώνεται σε αξιακό σύστημα,
με σειρά πολιτισμικών στοιχείων και δηλώνεται όταν ο έφηβος μαθητής επιβραβεύεται ή
όταν δυσκολεύεται να προσαρμοστεί και υιοθετεί παραβατικές συμπεριφορές.
2.5. Η (ενδο) σχολική βία και ο πολιτισμός του σχολείου
Το σχολείο18 θεσμικός και κοινωνικός φορέας ασκεί σημαντική επίδραση στην διαμόρφωση
του ψυχισμού των μαθητών και διδάσκει μέσα από τις σχολικές τάξεις τρόπους
επικοινωνίας και συμπεριφορές κοινωνικά αποδεκτές. Η κοινωνική αποδοχή δομείται
με την δημιουργία προτύπων, που μέσω αυτών οι μαθητές υιοθετούν πολιτισμικές αξίες
και συνήθειες. Ακόμη, το σχολείο εφαρμόζει κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές
που πιστώνονται στον πολιτισμό του και θεσπίζονται με γραπτούς και άγραφους
νόμους που βασίζονται στην δίκαιη και δημοκρατική αντιμετώπιση των προβλημάτων
συμπεριφοράς. Επίσης, το σχολείο γνωρίζει το υπόβαθρο του κάθε μαθητή, όχι μόνο σε
κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε συναισθηματικό και αν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε ο έφηβος να αναπτύσσεται μέσα σε συνθήκες
ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Έτσι η κατανόηση προβλημάτων (ενδο) σχολικής βίας
17 Δροσινού. Μ. (2010). Μητέρες και παιδιά με προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς. Η άλλη
νοηματοδότηση της κοινωνίας σε κρίση. In κ. Σ. Παπαχριστόπουλος Ν (Ed.), Οικογένεια και νέες μορφές
γονεικότητας (pp. 909-920). Πάτρα: Opportuna
18 Δροσινού, Μ. (2009). Μελέτη περίπτωσης μαθητή με προβλήματα βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς
στο δημοτικό σχολείο. In Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (Vol. Β, pp. 230-247). Αθήνα: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, www.pi-schools.gr. (Ημερ. Ανάκτησης 2 Ιανουαρίου 2019).
Δροσινού, Μ. (1998). Προσέγγιση προβλημάτων συμπεριφοράς σε μαθητές ειδικών τάξεων, Ανοιχτό Σχολείο,
67, 27-32.
Δροσινού, Μ. (1997). Ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ειδικές τάξεις. Στο 2ο Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο
Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής «Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα». Απειθαρχία-ΕπιθετικότηταΒία-Εγκληματικότητα στο σχολείο και στην κοινωνία. (σελ. 193-194). Κομοτηνή.
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είναι δευτερογενές παιδαγωγικό πρόβλημα με το πρωτογενές παιδαγωγικό ζητούμενο να
αναφέρεται στην κατανόηση των αναγκών των μαθητών όπως αυτές διαμορφώνονται από
τις βιολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, η επιθετικότητα
είναι φορέας της δύναμης για ζωή και νοηματοδοτείται θετικά στην παιδαγωγική
προσέγγιση της ενδοσχολικής βίας ως αναγκαία εσωτερική (ενδο) ψυχική διεργασία που
οδηγεί τον έφηβο σταδιακά στην ενηλικίωση.
Γράφημα 2. Το πρωτογενές παιδαγωγικό ζητούμενο και η επιθετικότητα.

Η σχολική βία καταγράφεται με πράξεις και διαδικασίες που επιφέρουν βλάβες
μείωσης (harms of reduction) στα μέλη της σχολικής κοινότητας με περιεχόμενο που
αναφέρεται σε ψυχολογικές βλάβες μείωσης που έχουν καταστροφικές συνέπειες στον
ανθρώπινο νου και εξασθενούν την συναισθηματική και νοητική λειτουργία του εφήβου.
Επίσης αναφέρεται σε κοινωνικές και συμβολικές βλάβες που επηρεάζουν τις εσωτερικές
ψυχικές διεργασίες, μειώνουν το κοινωνικό status του εφήβου μαθητή, παραβιάζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα και αποδομούν την κοινωνική του ταυτότητα. Ακόμη η σχολική βία
περιλαμβάνει τις υλικές βλάβες μείωσης που αφαιρούν κάτι από την ιδιοκτησία, χρήματα
και θίγουν την οικονομική κατάσταση. Επιπλέον, αναφέρεται σε ηθικές βλάβες μείωσης,
που διαφθείρουν τα καθιερωμένα κριτήρια των ενδιαφερόντων του μαθητή για ευημερία
στην σχολική ζωή. Τέλος η σχολική βία καταγράφεται με πράξεις καταστολής (harms
of repression) και αναφέρονται στην άσκηση δύναμης με συστηματικό περιορισμό των
δυνατοτήτων του μαθητή να πετύχει ανώτερα επίπεδα επίτευξης. Πρόκειται για πράξεις
βίας που καθιστούν τους άλλους αδύναμους στο να διατηρήσουν ή να εκφράσουν την
ανθρώπινή τους φύση και να λεκτικοποιήσουν τις ενδοψυχικές συγκρούσεις που βιώνουν
έντονα στην περίοδο της εφηβείας.
2.6.Ενταξιακή εκπαίδευση
Η αντιμετώπιση της (ενδο) σχολικής βίας στο πλαίσιο της ενιαίας ενταξιακής εκπαίδευσης
συμπεριλαμβάνει και τους μαθητές με παραβατική συμπεριφορά. Στόχος της ενταξιακής
παρέμβασης είναι ο μαθητής να κατανοεί και να εφαρμόζει τους γραμμένους και
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άγραφους κανόνες που διέπουν την σχολική τάξη. Αυτό προϋποθέτει την κατανόηση του
περιεχομένου της παραβατικής συμπεριφοράς, από τον εκπαιδευτικό και προσδιορίζεται
με καταγραφές με ορισμένα πρωτόκολλα ετεροπαρατηρήσεων και αυτοπαρατηρήσεων.
Αυτές καταγράφουν την παραβατική συμπεριφορά σε κοινωνικές και άλλες σχέσεις
που διαδραματίζονται στο χώρο του σχολείου και αξιολογούνται παιδαγωγικά με στόχο
των ορισμό των διδακτικών προτεραιοτήτων. Το περιεχόμενο των παρατηρήσεων
εστιάζει στον έφηβο μαθητή και στην τήρηση των κανόνων στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα (γράφημα, 3) σημειώνοντας συμπεριφορές όπως αργοπορίες, απουσίες,
σκασιαρχείο, ανυπακοή. Ακόμη ο εκπαιδευτικός σημειώνει την σχέση του μαθητή με τα
μαθήματα αναφορικά με την επανειλημμένη ελλιπή προετοιμασία στο σπίτι, την άρνηση
συμμετοχής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά και την συμπεριφορά που εκδηλώνει
με χυδαίες εκφράσεις, ανάρμοστη εξωτερική εμφάνιση και διατάραξη του μαθήματος.
Επίσης καταγράφει τις βίαιες συμπεριφορές που εκδηλώνονται μεταξύ των μαθητών με
καβγάδες, απειλές, εκβιασμούς κατά της σχολικής ιδιοκτησίας με το κάψιμο βιβλίων,
καταστροφές, βανδαλισμούς και καταστροφή της σχολικής κρατικής περιουσίας.
Γράφημα 3. Ενταξιακή εκπαίδευση και εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα

Η ενταξιακή εκπαιδευτική διαδικασία καλείται συχνά να αναστρέψει την
δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας και τις προκαταλήψεις που νοηματοδοτούν
την εχθρική σχέση του αυταρχικού ή αδιάφορου εκπαιδευτικού που εκδηλώνεται με
τιμωρητική συμπεριφορά προς τους μαθητές και καλλιεργεί σχέσεις αντιπάθειας και
μίσους. Ο εκπαιδευτικός που δυσκολεύεται ή αρνείται να κατανοήσει το περιεχόμενο
της (ενδο) σχολικής βίας αντιμετωπίζει τον έφηβο μαθητή με διαταρακτική συμπεριφορά
ως αποτυχημένο ή επιθετικό και αγνοεί ή παραβλέπει ότι οι μαθητές που οδηγούνται
σε παραβατικές συμπεριφορές χαρακτηρίζονται από εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες
είναι αποτέλεσμα ελλειμματικής ή τραυματικής κοινωνικοποίησης. Σύμφωνα με την
θεωρία του οριακού ψυχισμού η διπλή κοινωνικοποιητική επίδραση που ασκείται τόσο
από το σχολείο όσο και από την οικογένεια συχνά εγκιβωτίζει την σύγκρουση των
αξιακών συστημάτων των πολιτισμικών δομών του σχολείου και της οικογένειας και
καταγράφεται με ασαφείς προσδιορισμούς και περιγραφές της συμπεριφοράς. Ακόμη, η
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ενταξιακή εκπαίδευση λαμβάνει υπόψη την απουσία κινήτρων για τον εγκλιματισμό των
μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο και συχνά απορρέουν
από τις δύσκαμπτες πολύπλοκες και ‘’χωρίς νόημα’’ σχολικές διαδικασίες.
Ένα ακόμη ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει η ενταξιακή εκπαίδευση είναι
ο στιγματισμός των ενδοψυχικών συγκρούσεων των εφήβων με χαρακτηρισμούς όπως
«απροσάρμοστος, νευρικός, υπερκινητικός, ταραξίας, τραμπούκος». Οι συμπεριφορικοί
χαρακτηρισμοί παραβλέπουν τις εσωτερικές ανάγκες των εφήβων, με τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς να προσπαθούν να «συνετίσουν» τους μαθητές χρησιμοποιώντας βία
με φωνές, απειλές, τιμωρίες, σωματικές τιμωρίες. Αυτές οι παιδαγωγικές μεθοδεύσεις
δεν προσφέρονται ως εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας και
της (ενδο) σχολικής βίας επειδή η χρήση λεκτικής ή σωματικής βίας δεν έχει λογική
επιχειρηματολογία παρά μόνο ψυχικό πόνο. Ο έφηβος παραβάτης μαθαίνει να φέρεται
βίαια μέσω της μίμησης και σε κάθε περίπτωση τιμωρητικής συμπεριφοράς το ερώτημα
είναι ποιον τελικά ωφελεί η τιμωρία, τον μαθητή που δυσκολεύεται ή αγνοεί να
κατανοήσει τους κανόνες ή τον ναρκισσισμό των ενηλίκων φορέων της τιμωρητικής
σχολικής ηγεσίας.
3. Υπάρχουσες θεωρίες για την επιθετικότητα, (ενδο) σχολική βία και συσχετισμός
με την παραβατική συμπεριφορά.
Οι θεωρητικές απόψεις για την επιθετικότητα, την (ενδο) σχολική βία και την ενταξιακή
εκπαίδευση προσεγγίζονται με τις βιολογικές και τις ψυχαναλυτικές θεωρίες. Σύμφωνα
με τους Konrad Lorenz και Sigmund Freud η επιθετικότητα διακρίνεται σε θετική
έκφραση της δύναμης για ζωή και σε αρνητική δύναμη της καταστροφής της ζωής με τον
θάνατο. Η βιολογική θεώρηση αναφέρεται σε κληροδοτημένα ‘’ένστικτα’’ με τον Freud
να ορίζει πως τα αίτια της παραβατικότητας είναι έμφυτα και ενδογενή στη φράση: «Αυτό
που δεν ποθεί η ψυχή κάποιου ανθρώπου δεν χρειάζεται να απαγορευτεί, αποκλείεται από
μόνο του’’.
Ακόμη, οι συμπεριφοριστικές θεωρίες και οι νέο γνωσιο συμπεριφοριστικές
θεωρίες προσεγγίζουν την επιθετικότητα, την (ενδο) σχολική βία και την ενταξιακή
εκπαίδευση ως μαθησιακό αποτέλεσμα που προκύπτει από ορισμένες περιβαλλοντικές
επιδράσεις, εμπειρίες και βιώματα του ατόμου με το Bandura να αναφέρεται στην
κοινωνική μάθηση και την μαθημένη συνήθεια. Έτσι, τα αίτια της παραβατικότητας
σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση είναι εξωγενή και πολιτιστικά με τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες, την αγωγή και την μάθηση να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
Επίσης, οι ψυχοδυναμιστές προσεγγίζουν θεωρητικά την επιθετικότητα, την
(ενδο) σχολική βία και την ενταξιακή εκπαίδευση ως ματαίωση εμπρόθετης ενέργειας που
συμβαίνει ως εσωτερική (ενδο) κατάσταση ή όπως αναφέρει η Dolto19 ως συναίσθημα
αναστάτωσης που νιώθουμε όταν ένα μάλλον αξεπέραστο εμπόδιο δεν μας επιτρέπει να
ικανοποιήσουμε μια ανάγκη μας ή να πραγματοποιήσουμε κάποιον επιδιωκόμενο σκοπό.
Έτσι, τα αίτια της παραβατικότητας σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, και τον Winnicott
1896 - 1971 προσδιορίζονται μέσω των αντικειμενικών σχέσεων, αναφέροντας τις ιδέες με
19 Dolto F. (1994). Les chemins de l’ education. Articles et conferences (2). Editions Gallimard. Paris.
Dolto F. (1994). Les etapes majeures de l enfance. Articles et conferences (1). Editions Gallimard. Paris.
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τον αληθινό και τον ψεύτικο εαυτό και το μεταβατικό αντικείμενο συμπεριλαμβανομένων
του παιχνιδιού και της πραγματικότητας.
Τέλος η θεωρία οικολογικών συστημάτων επιχειρεί να εξηγήσει πώς
αλληλεπιδρούν οι εγγενείς ιδιότητες ενός παιδιού με τις επιρροές του περιβάλλοντος
του. Η οικολογική θεωρία του Bronfenbrenner υπογράμμισε τη σημασία της μελέτης
των (ενδο) ψυχικών διεργασιών ενός παιδιού στο πλαίσιο πολλαπλών περιβαλλόντων,
γνωστών και ως οικολογικά συστήματα (γράφημα 4).
Γράφημα 4. Η θεωρία οικολογικών συστημάτων, επιθετικότητα, (ενδο) σχολική
βία και ενταξιακή εκπαίδευση

Σύμφωνα με την θεωρία οικολογικών συστημάτων, οι (ενδο) ψυχικές
διεργασίες ευθύνονται για την αποκλίνουσα συμπεριφορά η οποία αποτελείται από
την σημασιοδότηση, δηλαδή την ερμηνεία της εκδηλούμενης συμπεριφοράς μέσω
ενός συμβολικού κώδικα και την κατηγορική ένταξη, δηλαδή την κατάταξη μιας
συμπεριφοράς στην κατηγορία τυπικής ή μη τυπικής εκδήλωσης. Η έννοια της
αποκλίνουσας συμπεριφοράς στη σχολική κοινότητα εστιάζεται κυρίως στη συμπεριφορά
των μαθητών και σπανίως των καθηγητών και δεν ταυτοποιείται με την παραβατικότητα.
Η απόκλιση συμβαίνει ως ένα φαινόμενο αναντιστοιχίας αντιλήψεων και μορφών
συμπεριφοράς μεταξύ των αλληλεπιδρώντων υποκειμένων σύμφωνα με την θεωρία της
συμβολικής αλληλεπίδρασης. Τα αλληλεπιδρώντα υποκείμενα, αξιολογούν επομένως τις
συμπεριφορές του άλλου με βάση τις προσωπικές και κυρίως τις κοινωνικές αντιλήψεις
για το ρόλο τους.
4. Κριτική των θεωριών για την επιθετικότητα, (ενδο) σχολική βία και την
παραβατική συμπεριφορά.
Η κριτική των θεωριών αναστοχάζεται παιδαγωγικά τα τεκταινόμενα και εστιάζει στην
κυριαρχία της σχολικής αυθεντίας, στην επιβολή κανόνων και στην αδυναμία, ανικανότητα
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των σχολικών αρχών να διαχειριστούν τις σχέσεις και τα προβλήματα των μαθητών,
κατάσταση που οδηγεί τους εφήβους μαθητές σε φυσικές αντιδράσεις όπως η ανάγκη
να κερδίσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των ενηλίκων και των συνομηλίκων. Η
μεθοδολογία παρατήρησης με τις καταγραμμένες ετεροπαρατηρήσεις είναι μια αναγκαία
διαδικασία για να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός τα αξιακά πολιτισμικά συστήματα που φέρει
ο μαθητής. Σύμφωνα με αυτές παρατηρούμε ότι ο πολιτισμός της οικογένειας δηλώνεται
με δώρα των γονέων που προσφέρονται στα παιδιά όπως συμβαίνει στις εορτές των
Χριστουγέννων με τα πολεμικά παιχνίδια. Ακόμη παρατηρούμε ότι ο πολιτισμός του
σχολείου νοηματοδοτείται με ‘’-ισμούς’’ όπως ο ρατσισμός και με αποκλεισμούς που
συχνά εκφράζονται με εχθρικές συμπεριφορές και παραβατικές πράξεις των μαθητών.
Ακόμη, η κριτική για τις βιολογικές θεωρίες αναφέρεται στις «φυσικές»
διαφορές μεταξύ των φύλων, όπου οι ορμονικές διαφορές και διαφορές σωματικού
μεγέθους κάνουν τα αγόρια πιο επιθετικά από τα κορίτσια και τα προσδιορίζουν ως
δράστες, κυνηγούς που πρέπει να μάθουν αυτοέλεγχο ενώ τα κορίτσια ως θύματα που θα
πρέπει να προστατεύονται. Επίσης, η κριτική ασκείται στις διαφορές λόγω των ειδικών
αναγκών και των αναπηριών καθώς και στις ατομικές διαφορές και ιδιαιτερότητες
αναφορικά με το ύψος, το βάρος, το χρώμα, τις επιδόσεις. Τέλος κριτική ασκείται στην
θεωρητική προσέγγιση για την νοηματοδότηση της παραβατικότητας ως μια ακόμη
μορφή παθολογίας επειδή πρόκειται για μια αντικοινωνική συμπεριφορά, με βιωμένες
τραυματικές εμπειρίες που προκαλούν απώλεια της ικανότητας της ενσυναίσθησης.
Επίσης, η κριτική για τις συμπεριφοριστικές θεωρήσεις εστιάζεται στην
συναισθηματική και γνωσιακή διαθεσιμότητα και ικανότητα του παιδαγωγού να
κατανοεί και να αποδέχεται ότι η επιθετικότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία συχνά
εκφράζεται με εχθρικές συμπεριφορές και πράξεις, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν
θετικά στην μαθησιακή διαδικασία και την διδασκαλία. Σημειώνουμε ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα με εξωγενή και περιβαλλοντικούς παράγοντες, στην ακόλουθη ανακοίνωση
για να δείξουμε την αδυναμία των συμπεριφοριστικών θεωρήσεων να διεισδύσουν στις
(ενδο) ψυχικές διεργασίες των μαθητών και να περιγράψουν τα αίτια που οπλίζουν
τα χέρια για να συγκρουστούν και επιφέρουν σωματικές βλάβες. Διαβάζουμε στο
ηλεκτρονικό τύπο:‘’Πρωτοφανές, αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε πριν λίγη ώρα, σήμερα
το πρωί στο 1ο Λύκειο της Πάτρας, στην Ανθούπολη (2018, Νοέμβριος). Σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες, ένας μαθητής τραυμάτισε με μαχαίρι άλλο μαθητή. Mε όσα έχουν
γίνει γνωστά, μαθητής της τρίτης τάξης του Γυμνασίου μαχαίρωσε μαθητή της πρώτης
τάξης του Λυκείου. Στο σημείο σπεύδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Ο 15χρονος μεταφέρθηκε
τραυματισμένος στο Καραμανδάνειο, ενώ ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο Α’
Αστυνομικό Τμήμα Πατρών. Τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναμένεται να αναλάβει η
Ασφάλεια Πατρών, καθώς πρόκειται για περίπτωση παραβατικότητας ανηλίκων. Μέχρι
στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο μεταξύ των
δύο μαθητών’’.
Επιπλέον, η κριτική για τις
ψυχοδυναμικές θεωρήσεις αποδομεί την
νοηματοδότηση σειράς όρων που συχνά συναντούμε στην (ενδο) σχολική βία και την
αποτύπωση τους με ‘’αυτοκόλλητα συναισθήματα’’ ή ‘’συναισθηματόμετρα’’ χωρίς
να αποδίδεται αυτό που μπορεί να σηματοδοτεί για τον έφηβο όταν αναφέρεται στον
θυμό και εκδηλώνει εκρήξεις θυμού, μίσος και αναφωνεί ΄΄έτσι βγάζω το άχτι μου΄΄,
όταν παρουσιάζει παρανοϊκή εχθρότητα, όταν δέχεται ή κάνει σκωπτικά πειράγματα και
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εκφοβιστικούς παλικαρισμούς. Ακόμη, κριτική ασκείται για τη σημασία που αποδίδουν οι
ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις για τους εφήβους που χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους
άσχημη γλώσσα, με αισχρολογίες και βλαστήμιες, ή μονοπωλούν θεατρικά την προσοχή
των άλλων, ή εκφράζουν εχθρότητα παίζοντας σε διαδικτυακές ομάδες. Επιπλέον, όταν
με την εικονική συμβολική βία μέσω των video games αλληλεπιδρούν με διαδραστικές
και διεπαφικές εικόνες με βίαιο περιεχόμενο και γίνονται χρήστες πλαστικών ή εικονικών
πολεμικών όπλων ενδυόμενοι την πολεμική εμφάνιση. Η κριτική αυτή συμπορεύεται
με τις αναπτυξιακές ψυχοδυναμικές θεωρήσεις όπου οι έφηβοι παρά το γεγονός ότι
μαθαίνουν να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους μέσω κοινωνικών αλληλοεπιδράσεων,
φαίνεται να συναντούν δυσκολίες να επικοινωνήσουν συναισθήματα και έχουν αδυναμία
έκφρασης αυτών με κοινωνικά κατάλληλους τρόπους, κατάσταση που οδηγεί συνειδητά
ή ασυνείδητα σε παραβατικές συμπεριφορές.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κριτική για τις θεωρητικές κατευθύνσεις είναι
εκτενής και πολύπλευρη επειδή βασίζεται κυρίως σε ψυχολογικές20 θεωρίες για την
επιθετικότητα με την αιτιολογική απόδοση της παραβατικότητας. Έτσι οι Dollard, Miller,
Bergowitz αναφέρθησαν στην ματαίωση – frustration, οι Bandura, Walters αναφέρθησαν
στην μάθηση και τη μίμηση, ενώ ο Dollard αναφέρει πως «η ύπαρξη μιας ματαίωσης
οδηγεί πάντα σε μια μορφή επιθετικότητας εναντίον του προσώπου ή αντικειμένου
που θεωρείται η αιτία της ματαίωσης ή εκλαμβάνεται σαν τέτοιο». Η κριτική για την
δομική βία υπογραμμίζει ότι αυτή ασκείται από την κοινωνία σε κάποια από τα μέλη
της και μπορεί να προκαλέσει τάσεις επιθετικότητας ή εκδίκησης σε αυτούς. Ως εκ
τούτου, η επιθετικότητα υπολογίζεται ως αντίδραση στην καταπίεση που δέχονται οι
έφηβοι μέσω της διάχυτης κοινωνικής βίας και για αυτό το λόγο εκδηλώνουν βίαιες και
παραβατικές συμπεριφορές. Επίσης, κρίνεται με επιφυλάξεις η ψυχοδυναμική θεώρηση
που αναφέρει ότι ο έφηβος μαθητής που νιώθει ότι ενώ έχει κάποιες ικανότητες, όταν
αυτές ματαιώνονται επειδή είναι φτωχός, δεν έχει χρήματα και βοήθεια από τους γονείς
και την κοινωνική θέση τους για να πραγματοποιήσει τα σχέδια του, μπορεί να καταφύγει
στην παρανομία ή στην κλοπή.
Η κριτική για την θεωρία οικολογικών συστημάτων αναφορικά με την
αποκλίνουσα συμπεριφορά διαφοροποιείται από την κοινωνική αντίληψη για την απόδοση
ρόλων που σηματοδοτούν το κοινωνικά αποδεκτό. Ακόμη και αν αυτή η συμπεριφορά
θεωρείται επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή και την επίτευξη των κοινωνικών στόχων
και εκλαμβάνεται ως αποκλίνουσα. Η κριτική ασκείται στην έννοια της αυτοαντίληψης
του κοινωνικού ρόλου, όπως προσδιορίζονται στα πλαίσια δράσης, που συνθέτουν και
μοιράζουν τους κοινωνικούς ρόλους. Ως εκ τούτου, κρίνεται το κανονιστικό περιεχόμενο
του ρόλου, όπου γίνεται σαφές πως ο κάτοχος μιας θέσης έχει περιορισμένα περιθώρια
υποκειμενικής δράσης, καθώς ο τρόπος απόδοσης του ρόλου πρέπει να είναι αυτός που
το κοινωνικό σύνολο θεωρεί παραδεκτό. Τέλος, κρίνεται αναστοχαστικά, η κοινωνικά
παραδεκτή απόσταση, όπως αυτή του δασκάλου από τον ΄’επιθετικό μαθητή΄΄ σύμφωνα
με την έννοια της υποκειμενικής διάστασης στην απόδοση του ρόλου, όπως συμβαίνει με
20 Hollinger, J. (1987). Social skills for behaviorally disordered children as preparation for mainstreaming:
Theory, practice and new directions. Remedial and Special Education 8(4):17-27.
Kern Koegel, L., Koegel, R., Dunlap, G. (1996). Positive Behavioral Support. Including people with difficult
behavior in the community. Brookes publishing. London.
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την (ενδο) σχολική βία, όπου ο ίδιος ο εκπαιδευτικός μπορεί να είναι αποδέκτης ή απλός
παρατηρητής μιας παραβατικής συμπεριφοράς.
5. Συμπεράσματα και προτάσεις
Στα αποτελέσματα σημειώνουμε ότι οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις παρεμβαίνουν στον
έλεγχο της εχθρικής και συντελεστικής επιθετικότητας που εκδηλώνεται μέσω της
(ενδο) σχολικής βίας. Αυτές συζητούνται στα ενδοσχολικά ενταξιακά προγράμματα που
αξιοποιούν τα θετικά και δημιουργικά στοιχεία της επιθετικότητας με την δημιουργία
‘’παρέας φίλων’’ από το σχολείο και από τη γειτονιά. Σε αυτά εφαρμόζονται διδακτικά
προγράμματα προσαρμοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών
λαμβάνοντα υπόψη τις άγνωστες (ενδο) ψυχικές συγκρούσεις, που σύμφωνα με τις άτυπες
παιδαγωγικές αξιολογήσεις παρουσιάζουν ‘’παραμορφωμένα’’ ελλείμματα κοινωνικών
δεξιοτήτων και εκφράζονται με (ενδο) σχολική βία και με παραβατικές συμπεριφορές.
Ο παιδαγωγός με την συστηματική εμπειρική παρατήρηση του μαθητή, κατανοεί
την εξάρτηση από το διαδίκτυο (internet addiction), την προβληματική χρήση με την
τηλεόραση21, τα ‘’έξυπνα κινητά τηλέφωνα’’ και την τεχνολογία της πληροφορίας και της
επικοινωνίας και σημειώνει ότι ο μαθητής αφιερώνει υπερβολικό χρόνο στη χρήση του
διαδικτύου με chat rooms και διαδικτυακά παιχνίδια. Ακόμη ετεροπαρατηρεί ότι αυτή η
χρήση παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργικότητα του, στην κοινωνική του ζωή, στη
σχολική εργασία ή στην εργασιακή του απασχόληση. Στην αυτοπαρατήρηση στοχάζεται
παιδαγωγικά αν μπορεί να παρέμβει με ορισμένο διδακτικό στόχο για να αντιμετωπίσουν
την εθιστική χρήση του διαδικτύου με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τον
παγκόσμιο ιστό (World Wide Web).
Η πρόταση μας επικεντρώνεται στην μελέτη και ίδρυση ενός παιδαγωγικού
συνεργατικού δικτύου (γράφημα, 5) που θα συντονίζει τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις
των προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς εμπλέκοντας την ενταξιακή εκπαίδευση
πέρα από τις ‘’αυστηρά προσδιορισμένες μαθησιακές δυσκολίες22 στην ανάγνωση και
στην ορθογραφία’’. Επειδή, η ενταξιακή εκπαίδευση αλληλοσυσχετίζεται με τις άλλες
διεπιστημονικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με την παιδαγωγική αρχή της διακριτότητας των
ορίων. Με δεδομένο ότι κάθε σύστημα είναι σημαντικό να είναι διακριτό από τα υπόλοιπα
προκειμένου η παιδαγωγική παρέμβαση να διατηρεί μια μορφή αυτονομίας, στο ενιαίο
σύστημα φορέων και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η παιδαγωγική αρχή της
21 Δροσινού, Μ. (1999). Παιδική Παραβατικότητα σε μικρές ηλικίες (4,6-10 χρόνων) και ο παράγων
«τηλεόραση». Νέα Κοινωνιολογία (28), pp. 97-112.
Hughes, J., and J. Hasbrouck. (1996). Television violence: Implications for violence prevention. School
Psychology Review 25(2): 134-51.
22 Δροσινού Κορέα Μ. & Σκληβάγκου Αφρ. (2016). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά:
Βιβλιογραφική οριοθέτηση και αναζήτηση σχέσεων στον πολιτισμό του σχολείου και της οικογένειας, pp. 286306, Αθήνα: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. http://dx.doi.org/10.12681/edusc.955, https://
www.researchgate.net/publication/321174100_(Ημερ. Ανάκτησης 2 Ιανουαρίου 2019).
Δροσινού, Μ. (2009). Διεπιστημονική συνεργασία σε παιδιά με προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής. Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Τα εκπαιδευτικά, http://www.
taekpaideutika.gr/html/ 91-92:76-89. (Ημερ. Ανάκτησης 2 Ιανουαρίου 2019) .
Δροσινού, Μ. (1999). Πρόληψη παιδικής παραβατικότητας, Σχολείο και Ζωή, 11, 396-405.
Δροσινού, Μ. (2000-2001). Παιδική παραβατικότητα και διαχρονική αντιμετώπιση μέσα από την ιστορία της
εκπαίδευσης, Τα εκπαιδευτικά, τχ 57-58.
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εγγύτητας αξιοποιείται αποτελεσματικότερα μέσω του παιδαγωγικού δικτύου ανάπτυξης
ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα όπως η επιθετικότητα, η (ενδο)σχολική βία
και η παραβατική συμπεριφορά.
Γράφημα 5 Παιδαγωγικό δίκτυο και διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις των σύνθετων προβλημάτων, που αναφέρουμε
έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και ταυτόχρονα, την διακριτή,
και αυτόνομη ανάπτυξη δράσεων του μαθητή, που προσπαθεί να κατανοήσει σειρά
σημαντικών και ασήμαντων νοημάτων γύρω από αυτό που κάνει και συμβαίνει μέσα του.
Σύμφωνα με τη παιδαγωγική επιστήμη και την συστημική επιστημολογία, η διερεύνηση
οποιασδήποτε μορφής σύνθετων προβλημάτων, η σύνδεσή τους με τις άρρητες πλευρές
και τις λανθάνουσες ενδοψυχικές διεργασίες διαδραματίζονται στις κοινωνικές σχέσεις
και συνιστούν την κοινωνική δυναμική σε επίπεδο τάξης, σχολικής κοινότητας, ομάδας
και οικογένειας. H συστημική αλλαγή, προχωρά και ανελίσσεται μέσα από την αλλαγή
στις δομές και τους θεσμούς, στις σχέσεις μας με τους άλλους, την αλλαγή μέσα μας και
γίνεται σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της. Έτσι, τα
συστήματα βρίσκονται σε μία διαρκή, δυναμική διεργασία σύνδεσης και αλληλεξάρτησης,
κάθε μεταβολή σε οποιοδήποτε πεδίο δεν μπορεί παρά να επιφέρει επιδράσεις και
ενδεχομένως μεγαλύτερες ή μικρότερες μεταβολές στις ανάγκες στους μαθητές που
εκδηλώνουν επιθετικότητα, (ενδο) σχολική βία και δέχονται παιδαγωγικές παρεμβάσεις
ενταξιακής εκπαίδευσης με έμφαση τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς. Η
πρόταση για παιδαγωγικό συνεργατικό δίκτυο αναφέρεται σε διεπιστημονικές υπηρεσίες
και εκπαιδευτική φροντίδα σε ευάλωτους μαθητές που βιώνουν προβλήματα στη
σχολική κοινότητα και δυσκολεύονται στην κατανόηση ορισμένων σχολικών κανόνων,
παρεμβαίνοντας με ενταξιακές παιδαγωγικές στο γενικό πληθυσμό των μαθητών.
Στην πρόταση μας σημειώνουμε την ανάγκη περαιτέρω μελέτης αναφορικά με το
παιδαγωγικό δίκτυο ως προς τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αναπτύσσει,
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τα ενδοσχολικά προγράμματα που αξιοποιεί με έμφαση τα θετικά και δημιουργικά
στοιχεία της επιθετικότητας στην δημιουργία ‘’παρέας φίλων’’ από το σχολείο και από
τη γειτονιά για τον έλεγχο της εχθρικής και συντελεστικής επιθετικότητας, της (ενδο)
σχολικής βίας. Ακόμη, προτείνουμε την ανάγκη να διερευνηθούν περαιτέρω τα διδακτικά
προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω της ενταξιακής23 εκπαίδευσης, ως προς τον
τρόπο που είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που
παρουσιάζουν ‘’παραμορφωμένα’’ ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και εκφράζονται
με μορφώματα όπως είναι η (ενδο) σχολική βία και οι παραβατικές συμπεριφορές.
Επισημαίνεται ότι οι παραβατικές συμπεριφορές στο σχολείο δεν έχουν να κάνουν μόνο
με δυσκολίες στην μελέτη των μαθημάτων, αλλά σχετίζονται άμεσα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα, των μαθητών αλλά και των γονέων. Το άγχος, η κακοποίηση και οι ψυχικές
διαταραχές των μεγάλων, έχουν αντίκτυπο στα συναισθήματα24 και στην συμπεριφορά
των μαθητών. Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης η
επιθετικότητα αναδύεται ως ένα φυσιολογικό, αν και ενοχλητικό, μέρος της διαδικασίας
της κοινωνικοποίησης και της ωρίμανσης του εφήβου. Έτσι η αντιμετώπιση στο σχολικό
πλαίσιο καλείται να διαχειριστεί το περιεχόμενο των ετεροπαρατηρήσεων αναφορικά με
τις εμφανείς μορφές όπως είναι οι διαπληκτισμοί, η αγενής συμπεριφορά, η αδιάφορη
στάση προς το σχολείο, η καταστροφικότητα, η επιθετικότητα και οι ατομικές διαφορές
στις ικανότητες, στο χρώμα, στην εθνικότητα, στο βάρος, στο ύψος, στο φύλο.
Στα συμπεράσματα, λοιπόν καταλήγουμε στο ζήτημα του ορισμού των προσώπων
που θέτουν τους κανόνες στο σχολείο και της βαρύτητας της επιρροής στις ενδοψυχικές
διεργασίες. Δηλαδή ορίζουν τους κανόνες: -οι ίδιοι οι μαθητές φορείς του πολιτισμού της
οικογένειας, -οι καθηγητές φορείς της επίσημης έκφρασης του πολιτισμού του σχολείου
και του εκπαιδευτικού συστήματος, -οι γονείς ψηφοφόροι και φορολογούμενοι πολίτες
ή είναι -οι αλλαγές στο περιβάλλον ή είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδραστικών διεργασιών
στο παιδαγωγικό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, οι μαθητές που αποκωδικοποιούν,
κωδικοποιούν εν τέλει κατανοούν το ‘’συναισθηματικό φερόμενο’’ είναι σε θέση και
εφαρμόζουν τους γραμμένους και άγραφους κανόνες που διέπουν την ένταξη τους στις
ομάδες των συνομηλίκων στην τάξη. Βεβαίως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει
κάποιος ανήλικος παραβατική συμπεριφορά όταν συνδυαστούν οι παράγοντες της
φτώχειας, του κακοποιητικού ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος και εγκληματικού
παρελθόντος της ίδιας της οικογένειας καθώς και η έλλειψη ελέγχου των γονέων προς το
παιδί. Για το λόγο αυτό, οι έφηβοι25 με παραβατικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό που
εμπλέκονται στην τέλεση κλοπών, στην πρόκληση επεισοδίων στα γήπεδα και φθοράς
ξένης ιδιοκτησίας, φαίνεται να παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια
και το σχολείο. Έτσι, καταφεύγουν σε παραβατικές ομάδες υποκουλτούρας, προκειμένου

23 Δροσινού, Κορέα Μ. (2017). Προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς σε παιδιά και νέους: παιδαγωγικές
πρακτικές στην σχολική ακαδημαική κοινότητα και στην οικογένεια. In Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση . Η
‘‘δια’’ της ειδικής αγωγής πρόταση εκπαίδευσης των παιδιών και νέων με ιδιαιτερότητες (pp. 809-873). Πάτρα:
OPPORtUNA.
Δροσινού, Μ. Συνοδινού, Κ. (2010). Παιδική Παραβατικότητα στα νήπια. Αιτιολογικοί παράγοντες. In κ. Σ.
Παπαχριστόπουλος Ν (Ed.), Υγεία, ασθένεια και Κοινωνικός Δεσμός (pp. 923-940). Πάτρα: Opportuna..
24 Χρηστάκης, Ν. (2010). Η συναισθηματική ζωή των ομάδων. In Το πρόσωπο και οι άλλοι (pp. 243-269).
Αθήνα: Παπαζήσης.
25 Χρηστάκης, Κ. (2012). Το παιδί και ο έφηβος στην οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρη
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να αναπληρώσουν εκεί την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία και την αναγνώριση που
τους λείπει. Υπογραμμίζεται εμφατικά ότι η παιδαγωγική κατανόηση των προβλημάτων
παραβατικής συμπεριφοράς δεν ταυτοποιείται με τον ασαφή όρο ‘’ bullying’’ επειδή οι
ταξινομήσεις κάτω από αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, αποκρύπτουν τις πραγματικές αιτίες
της βίας ή της κακοποίησης, και γίνονται περιγραφικά εργαλεία, όπου η χρησιμότητά
τους περιορίζεται στη δημιουργία ενός κανονιστικού διεπιστημονικού και άκαμπτου
παιδαγωγικού πλαισίου. Στην πραγματικότητα αναπαράγεται τη «δυσλειτουργική
δυναμική» που το δημιούργησε και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει όσα
συμβαίνουν. Πριν φτάσει, όμως, στο σημείο αυτό ο έφηβος, έχει «επωαστεί» για
χρόνια στο ψυχικό όργανο, η συμπτωματολογία της επιθετικότητας, των εσωτερικών
συγκρούσεων και εκδηλώνονται με συμπεριφορές ενδο σχολικής βίας άλλοτε αθόρυβα
χωρίς να ενοχλείτους άλλους όπως συμβαίνει με την εφηβική κατάθλιψη και άλλοτε με
θορυβώδεις και ενοχλητικές συμπεριφορές, όπως συμβαίνει με την χρήση ουσιών.
Κλείνοντας με σκέψεις από τις ετεροπαρατηρήσεις σε μαθητές «θύτες» και
«θύματα» που γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι και χρεώνονται μια ευθύνη μεγαλύτερη
από αυτή που αντιστοιχεί στην ηλικία τους. Αυτοί οι σημαντικοί ΄΄αλλοι’’ ενήλικες
τους στερούν το δικαίωμα να τους αναγνωριστεί ότι πέρα από επιτιθέμενοι θύτες,
και οι ίδιοι έχουν υπάρξει θύματα μιας μορφής βίας που διαπερνά τη γλώσσα και τις
κοινωνικές σχέσεις, που δημιουργεί εντάσεις την κενότητα των νοημάτων, αλλά τους
οδηγεί στην ωριμότητα και την ενηλικίωση. Καθημερινά στο σχολείο αναπαράγεται ένα
κοινωνικό σύστημα που ενισχύει τα δίπολα «θύτης-θύμα, αδύνατος-δυνατός, κανονικόςδιαφορετικός, επιθετικός-παθητικός, φυτό-αδιάφορος, έξυπνος-καθυστερημένος, αγόρικορίτσι, ντόπιος–ξένος». Οι διακρίσεις αυτές είναι κυρίαρχες ως δυϊσμοί, κοινωνικά
κατασκευασμένες κατηγοριοποιήσεις και δημιουργούν αποκλεισμούς, στερεότυπα και
προκαταλήψεις, αναπαράγοντας την κατακερματισμένη πραγματικότητα, που βιώνουμε
στους σύγχρονους καιρούς με τους πολυποίκιλους τρόπους σκέψης.
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Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για την καλλιέργεια επαγγελματικής αγωγής
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Κυριαζή Ειρήνη

Περίληψη
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει τη σπουδαιότητα ένταξης της επαγγελματικής
αγωγής στο σχολικό πλαίσιο και την αναγκαιότητα πρώιμων παρεμβάσεων, προκειμένου
ο μαθητής να διαμορφώσει το μορφωτικό και ψυχο-κοινωνικό εκείνο ρόλο, που θα
τον καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί στο μέλλον με επιτυχία στις εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές αποφάσεις που τον αφορούν. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν
εφαρμόζεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός, παρόλο που ο μαθητής πρώτης
σχολικής ηλικίας βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή περίοδο, όπου έχει ανάγκη από στήριξη
και καθοδήγηση ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για την κοινωνία της γνώσης,
της εργασίας και του κοινωνικού μετασχηματισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργήσαμε
δομημένο εκπαιδευτικό υλικό - μέρος του οποίου παρουσιάζεται και αναλύεται - που
μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την εμπλοκή των μικρών μαθητών στη διαδικασία
ανακάλυψης του εαυτού τους, του κοινωνικού περιβάλλοντος και του επαγγελματικού
κόσμου. Παράλληλα, οι προτεινόμενες ασκήσεις σχεδιάστηκαν με σκοπό να βοηθήσουν
τους μαθητές να εντοπίσουν ενδιαφέροντα, κλίσεις, φιλοδοξίες, να ενισχύσουν την
αυτοεικόνα τους, να νοηματοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης
προβλημάτων καθώς και να καλλιεργήσουν ήπιες δεξιότητες.
Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματική
εκπαιδευτικό υλικό

αγωγή,

πρωτοβάθμια

εκπαίδευση,

πρωτότυπο

Creation of didactic material for the teaching of vocational education in primary
school
Abstract
This work attempts to highlight the importance of vocational education at the level of
primary schools and the need of early interventions in order to help pupil successfully
respond to educational and professional decisions in the future. Vocational guidance
programs are not incorporated at the elementary level, even though pupils need
psychological and educational support to fulfil their developmental potential and create
conditions for their active participation in their social environment. We created structured
educational material, which can be used for engaging pupils in the process of discovering
themselves and the professional world. The exercises were designed to help pupils identify
interests, predispositions, aspirations, enhance their self-image, improve the decisionmaking and problem-solving processes and cultivate their capacity for skills.
Keywords: vocational education, primary school, educational material
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1. Εισαγωγή
Ο θεσμός του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους
μαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και ειδικότερα να τους
εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και πρότυπα συμπεριφορών, ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα που συνδέονται με την
εκπαιδευτική τους πορεία και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αφορά ουσιαστικά
τη διαμόρφωση του πολυεπίπεδου ατομικού προσανατολισμού, την ενθάρρυνση
των ικανοτήτων δράσης και τη σύνδεση της μάθησης με την κοινωνική ζωή και τον
επαγγελματικό κόσμο, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών και τη διασφάλιση της αρμονικής τους ένταξης στο ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο. Σύμφωνα άλλωστε με τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό, η συμβουλευτική
και ο προσανατολισμός επιδιώκουν την εξασφάλιση κατάλληλης επιστημονικής
στήριξης και διευκόλυνσης στο άτομο προκειμένου να αποκτήσει ορθή αυτογνωσία,
να συνειδητοποιήσει και να καλλιεργήσει πλευρές της προσωπικότητάς του και να
αξιοποιήσει τις ικανότητές του όσο το δυνατό καλύτερα για να προβεί σε συνετές
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές1.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί
μια συνεχή διαδικασία, η οποία ξεκινά από την παιδική ηλικία2 και περιλαμβάνει
τις προσωπικές επιλογές του ατόμου, τις εκπαιδευτικές του ενασχολήσεις και την
επαγγελματική εξελικτική του συμπεριφορά3. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερης
σημασίας η εφαρμογή τεχνικών και δραστηριοτήτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς οι μαθητές της αναπτυξιακής αυτής περιόδου
αρχίζουν να καλλιεργούν με συστηματικό τρόπο δεξιότητες, οι οποίες θα τους είναι
μελλοντικά χρήσιμες στο κοινωνικό-επαγγελματικό περιβάλλον4. Η Κοσμίδου-Hardy
επισημαίνει τη σημαντικότητα διαμόρφωσης κριτικής αυτογνωσίας στους μαθητές του
δημοτικού ως απαραίτητο στάδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική καθοδήγηση του
ατόμου5. Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργήσαμε - χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα εφαρμοστεί
- δομημένο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού
με σκοπό να προτείνει, να εμπνεύσει και να προάγει την επαγγελματική «νοημοσύνη»
των παιδιών.
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη. Στο θεωρητικό πλαίσιο
παρουσιάζεται η εννοιολογική διασαφήνιση των όρων της συμβουλευτικής και του
επαγγελματικού προσανατολισμού, αναφέρονται οι στόχοι του θεσμού ΣυμβουλευτικήςΕπαγγελματικού Προσανατολισμού και εξετάζεται η χρησιμότητα καλλιέργειας της
1 Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό (2000). Διάχυση λειτουργιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού στο
γυμνάσιο και το λύκειο. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα:
Εκδοτική Άλφα ΕΠΕ, σ. 9. Στο http://kesyp-ampel.att.sch.gr/ODIGOS_SYP_kathigites.pdf (προσπελάστηκε
στις 03-12-2018)
2 Nathan, R., & Hill, L. (2006). Επαγγελματική συμβουλευτική: η συμβουλευτική προσέγγιση της επαγγελματικής
επιλογής και σταδιοδρομίας. (Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Μετάφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
3 Δημητρόπουλος, Ε. (1994). Σχολικός εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική.
Αθήνα: Γρηγόρης.
4 Duffy, P. L. (1989). Skills for life. Fitting career awareness into the curriculum. Instructor, 98(6), 36-38.
5 Κοσμίδου-Hardy, Χ. (1998). Ο δάσκαλος ως σύμβουλος στη διδακτική-μαθησιακή συνάντηση. Επιθεώρηση
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 46-49, 33-63.
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επαγγελματικής συνείδησης κατά τη σχολική ηλικία. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο
στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και ειδικότερα αναλύονται η δομή, ο σκοπός,
η μέθοδος εργασίας, οι δραστηριότητες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εργασία
ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασματικών παρατηρήσεων.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1 Έννοια της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού
Η συμβουλευτική αποτελεί ένα διεπιστημονικό συνδυαστικό γνωστικό αντικείμενο που
αφορά στην παροχή υποστήριξης του ατόμου από εξειδικευμένο επιστήμονα (σύμβουλο),
στην οικοδόμηση κριτικής αυτογνωσίας του συμβουλευόμενου και στη δυναμική επίλυση
των προβλημάτων του, στο πλαίσιο μιας συστηματικά οργανωμένης προσπάθειας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Rogers η συμβουλευτική ορίζεται ως:
μια σειρά άμεσων επαφών με το άτομο που αποσκοπούν
στο να του προσφέρουν βοήθεια ώστε να αλλάξει τις στάσεις και τη
συμπεριφορά του. Η επιτυχημένη συμβουλευτική αποτελείται από
μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση που επιτρέπει στον
πελάτη να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό που να μπορεί να κάνει
θετικά βήματα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδείξει ο νέος
του προσανατολισμός6.
Με άλλα λόγια, η συμβουλευτική αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
αυτοελέγχου και αυτογνωσίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, που θα επιτρέψει στο
συμβουλευόμενο να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την πορεία της ζωής του, με
απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης αντίληψης της ατομικής και κοινωνικής
πραγματικότητας καθώς και της σχέσης ανάμεσα στις πράξεις, τις στάσεις και τις
συνέπειές τους, ώστε να οδηγηθεί στη μερική και ολική αυτοπραγμάτωσή του7.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, που
επιδιώκει να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει και να αποδεχθεί τον εαυτό του, να
κατανοήσει ικανότητες, κλίσεις και δεξιότητες ώστε να αξιοποιήσει το δυναμικό του
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαδικασία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
επιλογών8. Στην ίδια φιλοσοφία, ο Κασσωτάκης αναφέρει ότι ο επαγγελματικός
προσανατολισμός είναι μια διαδικασία υποβοήθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης
του ατόμου, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία, την ένταξη και την
πορεία του στην ενεργό ζωή9. Αναφορικά με τα αποτελέσματά του, αυτά εντοπίζονται
σε τρεις άξονες: i) άμεσα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που αναφέρονται στη βελτίωση
του γνωστικού τομέα, ii) μεσοπρόθεσμες αλλαγές συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν την
ένταξη σε συγκεκριμένη πορεία σταδιοδρομίας και iii) μακροπρόθεσμα αποτελέσματα,
6 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική ψυχολογία. (θ’ έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.16.
7 Δημητρόπουλος, Ε. (2002). Συμβουλευτική – Προσανατολισμός. Τόμος Β΄. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 30.
8 Λιάντας, Μ. (1996). Επαγγελματικός προσανατολισμός: σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
9 Κασσωτάκης, Μ. (2002). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: εννοιολογικές διασαφήσεις,
σκοποί και στόχοι. Στο Μ. Κασσωτάκης (Επιμ.). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: θεωρία
και πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ. 52.
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τη βίωση δηλαδή αισθήματος ικανοποίησης από τις επιλογές10.
Με τον όρο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.) εννοούμε
το σύνολο των οργανωμένων και συστηματικών υπηρεσιών που προσφέρονται
στο πλαίσιο του σχολείου από ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό να υποστηρίξουν
το μαθητή στην επιλογή κατάλληλης σχολικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης
και την ικανοποιητική προσαρμογή του στις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της
επαγγελματικής δραστηριότητας11. Η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των
μαθητών πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικών στρατηγικών όπως της πληροφόρησης
για τα επαγγέλματα, της διάχυσης εννοιών σχετικών με τον επαγγελματικό κόσμο και της
δημιουργίας ευκαιριών για εμπειρίες σε εργασιακούς χώρους12.
Με βάση τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η συμβουλευτική και ο προσανατολισμός
αναδεικνύουν και αξιοποιούν τη σημασία της εσωτερικής και λειτουργικής σχέσης του
ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, η οποία ως συνεχή και μεταβαλλόμενη διαλογική
διαδικασία, μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη στην πορεία της κατανόησης του εαυτού
και της περιβάλλουσας κοινωνίας καθώς και της υποστασιοποίησης της επαγγελματικής
ταυτότητας και δράσης.
2.2 Σημασία της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί έναν
πολυδιάστατο θεσμό με κύριο στόχο την παροχή βοήθειας προς το άτομο κατά τα διάφορα
στάδια της ανάπτυξής του. Ειδικότερα, το άτομο υποστηρίζεται:
1. Να γνωρίσει τον εαυτό του, να εντοπίσει ικανότητες, αξίες και ενδιαφέροντα, να
αποσαφηνίσει στόχους και φιλοδοξίες
2. Να αντιληφθεί τη δομή του εκπαιδευτικού και εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς
και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν
3. Να αναπτύξει δεξιότητες λήψης απόφασης ώστε να προβεί σε ορθολογικές επιλογές
και να ενεργεί υπεύθυνα σύμφωνα με τα ατομικά του ενδιαφέροντα και την εξωτερική
πραγματικότητα
4. Να ενταχθεί ομαλά στο χώρο εργασίας13
Ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπως διατυπώνεται
στο Νόμο 1566/1985 είναι «η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η πληροφόρησή
τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, η ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς
την επαγγελματική αποκατάσταση και η αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο14».
10 Πατεστή, Α. (2007). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: το παρόν και το μέλλον για
την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στο Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της
Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σ.38.
11 Κασσωτάκης, Μ. (2002). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: εννοιολογικές διασαφήσεις,
σκοποί και στόχοι. Στο Μ. Κασσωτάκης (Επιμ.). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: θεωρία
και πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, σ. 54.
12 Isaacson, L. E., & Brown, D. (2000). Career information, career counselling and career development.
Boston, MA: Allyn & Bacon.
13 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (χ.χ.). Συμβουλευτική και προσανατολισμός. Ε.Κ.Π.Α., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
Στο
https://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1094/4/1094_02_oaed_summary_enotita06_v01.pdf
(προσπελάστηκε στις 28-11-2018)
14 Νόμος 1566/1985. (1985). Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
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Οι βασικοί στόχοι του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η αυτογνωσία,
η πληροφόρηση, η λήψη απόφασης και η μετάβαση15. Αναλυτικότερα:
 Αυτογνωσία: αφορά στη συνειδητοποίηση και ψυχο-γνωστική επεξεργασία των
σκέψεων, των κινήτρων και των επιθυμιών του ατόμου16, στην ικανότητα αντίληψης,
αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων του17 καθώς και στην απόκτηση
σαφούς αντίληψης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του18
 Πληροφόρηση: είναι απαραίτητη η πλήρης, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για
τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές ως διευκολυντικός
παράγοντας στη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας19. Ωστόσο, η
πληροφόρηση δε συνίσταται μόνο στην παρουσίαση επαγγελματικών μονογραφιών
ή προγραμμάτων σπουδών αλλά πρέπει να καλύπτει το ολοκληρωμένο φάσμα του
πληροφοριακού υλικού, που αποσκοπεί στην αποκωδικοποίηση και ορθή κατανόηση
της κοινωνικής πραγματικότητας.
 Λήψη απόφασης: είναι σημαντικό το να συνειδητοποιήσει το άτομο, αφενός μεν, την
ανάγκη να παίρνει αποφάσεις, αφετέρου δε, την ευθύνη του να παίρνει αποφάσεις20.
Επιδιώκεται λοιπόν να βοηθηθεί ο μαθητής ώστε να παίρνει στρατηγικές αποφάσεις
που αφορούν αρχικά τη σχολική και μετέπειτα την επαγγελματική του κατεύθυνση
με ώριμο τρόπο.
 Μετάβαση: η μετάβαση μεταφράζεται ως μια περίοδος προσπάθειας των νεαρών
ατόμων «να αναλάβουν μια σειρά από ρόλους ενηλίκων στο πλαίσιο του κοινωνικού
συνόλου στο οποίο εντάσσονται21». Αφορά ουσιαστικά στη σωστή προετοιμασία
των μαθητών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ορθολογική αντιμετώπιση των
νέων προκλήσεων με σκοπό την ομαλή και δυναμική τους ένταξη στην κοινωνική
και επαγγελματική ζωή.
Συμπερασματικά, ο θεσμός της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού
προσανατολισμού αποκτά έναν πολυτροπικό χαρακτήρα και μέσω τεχνικών και
δραστηριοτήτων βοηθά το άτομο να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ανίχνευση και κατανόηση
των δεξιοτήτων του, των κλίσεων και φιλοδοξιών του, καθώς και να καλλιεργήσει έναν
ενσυνείδητο ψυχογνωστικό μηχανισμό, που θα του επιτρέπει να προβεί σε συνετές
επιλογές.

άλλες διατάξεις. Φ.Ε.Κ. 167. Αθήνα.
15 Κοσμίδου-Hardy, Χ. (2007). Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Στο Χ. Καπώλη (Επιμ.).
Συμβουλευτικοί ορίζοντες για τον σχολικό προσανατολισμό: ΣΟΣ προσανατολισμός. Αθήνα, σ.192. Στο https://
repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4359/1260.pdf (προσπελάστηκε στις 27-11-2018)
16 Δημητρόπουλος, Ε. (1999). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας: εκπαιδευτικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Αθήνα: Γρηγόρης.
17 Τριβίλα, Σ., & Chimienti, G. (2002). Ανακάλυψη, αυτογνωσία, αυτοκυριαρχία, αυτοεκτίμηση: συναισθηματική
και κοινωνική επιδεξιότητα. Ένα εγχειρίδιο τεχνικών. Αθήνα: Πατάκης.
18 Seligman, M. E. P. (1995). The optimistic child. NY: Houghton Mifflin Company.
19 Καλούρη, Ο. (2006). Εκπαίδευση, αγορά εργασίας και προσανατολισμός: δυναμική αλληλεπίδραση
ή επιβεβλημένη αναγκαιότητα; Στο Φ. Βλαχάκη, Α. Γαβριήλ, Π. Σαμοΐλης, & Σ. Τετραδάκου (Επιστημ.
Επιμ. και Επιμ. Έκδοσης) Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΛΕΣΥΠ με θέμα «Ο θεσμός ΣυμβουλευτικήΠροσανατολισμός και ο ρόλος του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Αθήνα, σ.115.
20 Δημητρόπουλος, Ε. (2007). Αποφάσεις – Λήψη αποφάσεων: εισαγωγή στην ψυχολογία των αποφάσεων.
Αθήνα: Γρηγόρη, σ.42.
21 Halpern, A. S. (1992). Transition: old wine in new bottles. Exceptional Children, 58(3), 202-211, p. 203.
- 446 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

2.3 Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η σχολική ηλικία διαρκεί από το έκτο έτος μέχρι το δωδέκατο22, αρχίζει λοιπόν με την
είσοδο του παιδιού στο σχολείο και τελειώνει με την αποφοίτησή του από το δημοτικό.
Κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής αυτής φάσης, παρατηρείται ένα σύνολο μεταβολών
στο σωματικό και νοητικό τομέα, στο πεδίο της κοινωνικό-συναισθηματικής εξέλιξης
καθώς και στον τομέα της προσωπικότητας, της ηθικότητας23 και της επαγγελματικής
σκέψης. Συνεπώς, τα χρόνια φοίτησης στο δημοτικό σχολείο θεωρούνται κρίσιμη περίοδος
διαμόρφωσης του γενικού προσανατολισμού του ατόμου24 καθώς το παιδί αναπτύσσει
την περιέργειά του, προσπαθεί να ανακαλύψει διεξόδους στις εσωτερικές του ανησυχίες,
καλλιεργεί με συστηματική προσπάθεια κλίσεις, ενδιαφέροντα και την ικανότητα ελέγχου
των συναισθημάτων, αρχίζει να διαμορφώνει την έννοια της χρονοσυνειδησίας καθώς
και την αίσθηση των προσωπικών επαγγελματικών ενδιαφερόντων25.
Η γνωστική θεωρία του J. Piaget υποστηρίζει ότι η σχολική ηλικία συμπίπτει με το
στάδιο των συγκεκριμένων λογικών πράξεων26. Συγκεκριμένα, τα παιδιά διαμορφώνουν
πιο μεθοδικά τη σκέψη τους, σχηματίζουν και ταξινομούν έννοιες, εκτελούν νοητικούς
συλλογισμούς, εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και λαμβάνουν υπόψη ποικίλες πλευρές
μιας κατάστασης ή ενός φαινομένου (αποκέντρωση της αντίληψης)27. Επίσης, οι μικροί
μαθητές αρχίζουν να διερευνούν τον εαυτό τους και τον κόσμο, να γνωρίζουν επαγγέλματα,
να αντιλαμβάνονται κοινωνικούς και επαγγελματικούς ρόλους και να συνειδητοποιούν
τις συνέπειες των πράξεών τους28. Με βάση λοιπόν τα αναπτυξιακά επιτεύγματα των
παιδιών σχολικής ηλικίας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας οι πρώιμες
εμπειρίες των μικρών μαθητών για τη μετέπειτα επαγγελματική τους συμπεριφορά.
Σύμφωνα με τους Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., η διαμόρφωση της αρχικής
επαγγελματικής αυτοαντίληψης καλύπτει τα δεκατέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής του
ατόμου και περιλαμβάνει τους εξής βασικούς στόχους:
i. Ενδιαφέρον για το μέλλον ως εργαζόμενος
ii. Αύξηση προσωπικού ελέγχου που ασκεί στη ζωή
iii. Διαμόρφωση πεποίθησης ότι είναι σημαντικό να πετύχει στο χώρο του σχολείου και
της εργασίας
iv. Χαρτογράφηση και νοηματοδότηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές επιλογές

22 Δανασσής-Αφεντάκης, Α. (1996). Μάθηση και ανάπτυξη: παιδαγωγική ψυχολογία. Τόμος Α΄. (γ’ έκδ.).
Αθήνα: [χ.ο.], σ.355.
23 Feldman, R. (2009). Εξελικτική ψυχολογία: δια βίου ανάπτυξη. (Ζ. Αντωνοπούλου, Μετάφρ.). Τόμος A’.
Αθήνα: Gutenberg.
24 Magnuson, C., & Starr, M. (2000). How early is too early to begin life career planning? The importance of
the elementary school years. Journal of Career Development, 27(2), 89-101.
25 Sharf, R. (2013). Applying career development theory to counseling. (6th ed.). Belmont: Βrooks/Cole, p.p.
171-178.
26 Feldman, R. (2009). Εξελικτική ψυχολογία: δια βίου ανάπτυξη. (Ζ. Αντωνοπούλου, Μετάφρ.). Τόμος A’.
Αθήνα: Gutenberg, σ.368.
27 Δανασσής-Αφεντάκης, Α. (1996). Μάθηση και ανάπτυξη: παιδαγωγική ψυχολογία. Τόμος Α΄. (γ’ έκδ.).
Αθήνα: [χ.ο.], σ.450.
28 Στεφάνου, Γ. (2005). Συμβουλευτική σταδιοδρομίας στο δημοτικό σχολείο: αναγκαιότητα και προϋποθέσεις
αποτελεσματικής εφαρμογής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 72-73, 135-146.
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v. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών εργασιακών συνηθειών και ικανοτήτων
vi. Ισχυροποίηση της αυτοπεποίθησης για να κάνει επαγγελματικές επιλογές29
Είναι λοιπόν απαραίτητη η εισαγωγή τεχνικών καθοδήγησης από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση - σεβόμενοι τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής περιόδου
- όπου τίθενται τα θεμέλια για την προώθηση δεξιοτήτων διαχείρισης του εαυτού και
της επαγγελματικής ζωής του ατόμου30. Ωστόσο, στο δημοτικό δεν υπάρχει ξεχωριστό
μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού και ο δάσκαλος οφείλει να αναλάβει το ρόλο
του επαγγελματικού συμβούλου31 δίνοντας έμφαση στην ψυχοπαιδαγωγική διάσταση
της επαγγελματικής ανάπτυξης32 και καλώντας τους μαθητές να προσεγγίσουν ζητήματα
επαγγελματικού προσανατολισμού είτε βιωματικά είτε εκφράζοντας σκέψεις και ιδέες33.
Ειδικότερα, μέσω ενός προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού στο δημοτικό
σχολείο, επιδιώκεται οι μαθητές θα βοηθηθούν στο:
1. Να αντιληφθούν ότι η κατανόηση των ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και αξιών είναι
ιδιαιτέρως σημαντική για τις μετέπειτα εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.
2. Να καταλάβουν ότι η σχολική φοίτηση προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων
και λειτουργικών μοντέλων συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα τους προετοιμάζει για
τη ζωή τους εντός και εκτός του σχολείου.
3. Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση μεταξύ του γνωστικού περιεχομένου των
μαθημάτων με τις διάφορες εργασιακές δραστηριότητες.
4. Να κατανοήσουν ότι κάθε επάγγελμα έχει ξεχωριστό σκοπό, απαιτήσεις και
προϋποθέτει ειδικά προσόντα και χαρακτηριστικά.
5. Να καλλιεργήσουν την αξία της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους άλλους σε
οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο.
6. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της γόνιμης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.
7. Να αναπτύξουν απλές στρατηγικές σχετικές με τη λήψη απόφασης ή την επίλυση
προβλημάτων34.
Από τη σκιαγράφηση της σημασίας της σχολικής ηλικίας στην καλλιέργεια της
επαγγελματικής αγωγής διαπιστώνεται ότι το εξελικτικό σχεσιο-δομικό σύστημα των
αναπτυξιακών επιτευγμάτων των μικρών μαθητών θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική
29 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Α., & Δρόσος, Ν. (2014). Επαγγελματική συμβουλευτική και
διαχείριση σταδιοδρομίας: τετράδια εργασίας. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική
Συμβουλευτική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, σ. 16. Στο http://keaes.ppp.uoa.gr/fileadmin/keaes.ppp.uoa.gr/ uploads/
Ereynitika_Programmata/ASKT_final.pdf (προσπελάστηκε στις 25-11-2018)
30 OECD (2004). Career guidance: a handbook for policy makers, p. 12. Available on http://www.oecd.org/
education/innovation-education/34060761.pdf (προσπελάστηκε στις 24-11-2018)
31 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Κ., & Παπαϊωάννου, Χ. (2009). Διαμόρφωση
επαγγελματικών επιλογών στο δημοτικό σχολείο: ανάπτυξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων επαγγελματικού
προσανατολισμού μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Νέα Παιδεία, 129, σ.σ. 31-49, σ.32.
32 Κασσωτάκης, Μ. (2003). Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιθεώρηση
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 66-67, 29-48.
33 Κουλουμπαρίτση, Α., & Μουρατιάν, Ζ. (2003). Σχέδια εργασίας στην τάξη και στην πράξη, στόχος, τρόπος,
αξιολόγηση. Αθήνα: Πατάκη.
34 Campbell, C. A., & Dahir, C. A. (1997) στο Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Κ., &
Παπαϊωάννου, Χ. (2009). Διαμόρφωση επαγγελματικών επιλογών στο δημοτικό σχολείο: ανάπτυξη και
εφαρμογή δραστηριοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Νέα Παιδεία, 129, σ.σ. 31-49, σ.38.
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επαγγελματική τους συμπεριφορά και δράση. Κατά την περίοδο αυτή, ο διερευνητικός
διάλογος μεταξύ του παιδιού και των εναλλακτικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
επιλογών, η ταξινομητική λογική της σκέψης και η διαμόρφωση της έννοιας της
εργασίας και της αξίας της αποτελούν, μεταξύ άλλων, τις διαστάσεις ενός πλέγματος
συνδιαμόρφωσης της επαγγελματικής συνείδησης, οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν και
να σταθεροποιηθούν προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσουν την ενήλωση του νοήματος
της επαγγελματικής σκέψης. Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξειδικευμένων
δραστηριοτήτων στο δημοτικό σχολείο θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην
ενεργοποίηση και σημασιοδότηση της επαγγελματικής σκέψης.
3. Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για την επαγγελματική ανάπτυξη
Στην παρούσα ενότητα καθορίζονται αρχικά η δομή, ο σκοπός, η προτεινόμενη μέθοδος
αξιοποίησης και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού υλικού και στη
συνέχεια παρουσιάζεται μέρος αυτού. Να σημειωθεί ότι το υλικό προτείνεται για μαθητές
ηλικίας 10-11 ετών, με «εύπεπτη» γραφή και εικονογράφηση. Βασική μας μέριμνα
είναι τα κείμενα να είναι σύντομα, οι εκφωνήσεις στις δραστηριότητες συγκεκριμένες
και κατανοητές ενώ οι εικόνες, οι οποίες σχεδιάστηκαν από εμάς, να είναι απλές
καθώς στόχος τους είναι, πέρα από την αισθητική τους λειτουργία, να υποστηρίζουν
την άσκηση. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το υλικό που δημιουργήσαμε δεν έχει ακόμα
αξιοποιηθεί στην πράξη, αλλά έχει πραγματοποιηθεί αποσπασματική εφαρμογή του σε
μικρό αριθμό μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, προκειμένου να ελεγχθεί
η ανταπόκρισή τους τόσο στη φύση του υλικού όσο και στη μορφή και περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων.
3.1 Δομή εκπαιδευτικού υλικού
Το υλικό μας αποτελείται από δέκα κύριες ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει
το θεωρητικό πλαίσιο δοσμένο με απλό, σχηματοποιημένο τρόπο και τις ασκήσειςπαιχνίδια-κουίζ (6 ανά ενότητα) που στοχεύουν στη γνωστική και ψυχοκοινωνική
κινητοποίηση του μαθητή, τη διαμόρφωση δημιουργικού προβληματισμού και την
ωρίμανση των διαφόρων πτυχών της προσωπικότητάς του. Πρόκειται για μια εφαρμόσιμη
εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως ανατροφοδότηση,
πρόκληση, υποστήριξη, εμπλοκή και δέσμευση. Συγκεκριμένα, οι ενότητες είναι οι
εξής:
 1η ενότητα: Γνωρίζω τον εαυτό μου
 2η ενότητα: Ζωγραφίζω την καθημερινότητά μου
 3η ενότητα: Ανακαλύπτω ενδιαφέροντα, αξίες, δεξιότητες
 4η ενότητα: Είμαι δυνατός/ή!
 5η ενότητα: Γνωρίζω τους άλλους
 6η ενότητα: Ενημερώνομαι για τα επαγγέλματα
 7η ενότητα: Σπάω τα στερεότυπα!
 8η ενότητα: Μαθαίνω να προετοιμάζομαι και να συνεργάζομαι
 9η ενότητα: Παίρνω αποφάσεις
 10η ενότητα: Λύνω μυστήρια!
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3.2 Σκοπός εκπαιδευτικού υλικού
Μέσα από τη χρήση του υλικού επιδιώκεται η προσέγγιση ζητημάτων που σχετίζονται
με την επαγγελματική ανάπτυξη. Ειδικότερα, το υλικό στοχεύει στη διαμόρφωση
μιας δημιουργικής, αλληλεπιδραστικής διαδικασίας που προκαλεί τη σκέψη και νέες
προοπτικές ενώ εμπνέει το μαθητή να μεγιστοποιήσει - στο μέτρο του δυνατού - το
προσωπικό του δυναμικό, προκειμένου να οδηγηθεί στην επαγγελματική ωριμότητα με
συστηματικό τρόπο. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο
ενός ασφαλούς, μη επικριτικού χώρου καθώς σε καμία περίπτωση δεν αξιολογείται το
παιδί, δεν «σφραγίζεται» με ένα χαρακτηρισμό, ούτε κατευθύνεται σε μια επαγγελματική
επιλογή.
3.3 Μέθοδος χρήσης εκπαιδευτικού υλικού
Κατά την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνεται μια στρατηγική έξι
διαστάσεων. Συγκεκριμένα:
i. Καθορισμός συγκεκριμένων και «μετρήσιμων» στόχων από τον εκπαιδευτικό
ii. Στάδιο της αφόρμησης που συμπίπτει με το πρώτος μέρος της κάθε ενότητας,
όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή
ερωτήσεις που προκαλούν τη σκέψη και φαντασία του παιδιού
iii. Αξιοποίηση ασκήσεων-δραστηριοτήτων. Σχετικά με την αξιοποίηση των ασκήσεωνκουίζ προτείνεται να επιλέγεται ο συνεργατικός τρόπος επίλυσης αυτών, έτσι
ώστε να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Στο τέλος κάθε άσκησηςδραστηριότητας ακολουθεί συζήτηση στην τάξη
iv. Μεταβιβάσιμες λογικές συναρτήσεις: συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, να δίνεται
έμφαση στην πρόθεση, στο γιατί και στις συνέπειες των ενεργειών προκειμένου να
καλλιεργηθούν η λογική σκέψη, η διαδικασία λήψης απόφασης, η νοηματοδότηση
συμπεριφοράς και δράσης
v. Ενθάρρυνση και ενίσχυση του μαθητικού κοινού και αποφυγή πρώιμης επαγγελματικής
ετικετοποίησης μαθητών
vi. Αλληλεπιδραστική συζήτηση στο τέλος κάθε ενότητας και έλεγχος βαθμού υλοποίησης
των στόχων
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός, διευκολυντικός
και ευέλικτος, ώστε να του επιτρέπει να αναπροσαρμόζει το μεθοδολογικό του πλαίσιο
ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του.
3.4. Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Οι δεξιότητες-στόχοι που επιδιώκονται να αναπτυχθούν με την ολοκλήρωση της μελέτης
του υλικού είναι:
 Ρεαλιστική καταγραφή του προσωπικού προφίλ και κατανόηση της σημασίας των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην επαγγελματική εξέλιξη
 Ανίχνευση ενδιαφερόντων, αξιών, δεξιοτήτων, κλίσεων και φιλοδοξιών
 Διαμόρφωση αντιλήψεων για τα επαγγέλματα, τα ειδικά τους προσόντα και την
επαγγελματική πραγματικότητα
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Καλλιέργεια επιθυμίας για πληρέστερη επαγγελματική πληροφόρηση
Αντίληψη της σχέσης μεταξύ επαγγέλματος και τρόπου ζωής
Συνειδητοποίηση της σημασίας ενεργοποίησης θετικών συναισθημάτων και
διαμόρφωσης θετικής αυτοαντίληψης στην επαγγελματική ανάπτυξη
Κατανόηση του τρόπου λήψης απόφασης και καλλιέργεια δεξιότητας λήψης
συνειδητών αποφάσεων
Δημιουργική συνδιαλλαγή με στερεοτυπικές αντιλήψεις
Ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων όπως δεξιότητες επικοινωνίας, συμμετοχής
και συνεργασίας

3.5 Παρουσίαση μέρους του εκπαιδευτικού υλικού
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Άσκηση 1: Υπογράμμισε τα χαρακτηριστικά που σου ταιριάζουν!
Είμαι κοινωνικός/η

Είμαι ντροπαλός/η

Κάνω αθλητισμό

Είμαι αθλητικός/η
Είμαι ευχάριστος/η
Είμαι ήρεμος/η
Είμαι δραστήριος/α

Είμαι επίμονος/η
Είμαι επιπόλαιος/α
Είμαι υπεύθυνος/η
Είμαι
συγκεντρωμένος/η

Ζωγραφίζω
Διαβάζω βιβλία
Μαγειρεύω
Καθαρίζω το δωμάτιό μου

Μου αρέσει να κάνω
κατασκευές
Μου αρέσει η μουσική
Μου αρέσουν τα μαθηματικά
Μου αρέσει να παίζω με φίλους
Μου αρέσει να εξερευνώ
καινούρια πράγματα

Άσκηση 2: Κύκλωσε τον αριθμό που αντιστοιχεί καλύτερα στα χαρακτηριστικά σου
και τις συνήθειές σου!
0= καθόλου, 1= λίγο, 2= αρκετά, 3= πολύ
Οργανωμένος/η
Μεθοδικός/η
Παρατηρητικός/η
Ευαίσθητος/η
Συνεργάσιμος/η
Υπομονετικός/η
Αισιόδοξος/η
Γενναίος/α
Ψύχραιμος/η
Προσεκτικός/η
Παίζω μουσικά όργανα
Μου αρέσει να διαβάζω αγγλικά
Διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία
Μου αρέσουν τα ταξίδια
Παίζω στη θεατρική ομάδα του σχολείου
Κάνω άθλημα/τα

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
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3. Ζωγραφίζω την
καθημερινότητά μου

Άσκηση 1: Ζωγράφισε τη δική σου καθημερινότητα και συζήτησέ τη με τους/τις
συμμαθητές/τριες σου!
Άσκηση 2:
• Βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σου, τι επάγγελμα θα σου
ταίριαζε;
Απάντηση: ……………………………………………………………………………
• Ποια χαρακτηριστικά θεωρείς ότι απαιτούνται για το επάγγελμα αυτό;
Απάντηση: ……………………………………………………………………………
• Στην πρώτη ενότητα ανακάλυψες τα ιδιαίτερα στοιχεία σου. Συγκλίνουν με αυτά που
χρειάζονται για το επάγγελμα που επέλεξες;
Απάντηση: ……………………………………………………………………………
• Ποια μαθήματα του σχολείου θεωρείς ότι σχετίζονται με το επάγγελμα που
επέλεξες;
Απάντηση: ……………………………………………………………………………
Άσκηση 3:
Αντάλλαξε το καθημερινό σου πρόγραμμα με ένα/μία συμμαθητή/τριά σου και
προσπάθησε να σκεφτείς:
i. Ποιο επάγγελμα ταιριάζει στην καθημερινότητά του/της;
ii. Ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος με την προσωπικότητα του/της
συμμαθητή/τριας;
iii. Ανάφερε τρία θετικά χαρακτηριστικά του/της και σε τι είναι ικανός/η.
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Άσκηση 1:
Παιδί μεταναστών από τη Νιγηρία. Μεγάλωσε σε μια αγαπημένη οικογένεια αλλά με
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Πάντα βοηθούσε τους γονείς του και όλοι προσπαθούσαν
να βελτιώσουν τη ζωή τους. Όμως από μικρός πίστευε στον εαυτό του, είχε πείσμα,
υπομονή και καθημερινά έκανε εξάσκηση στο αγαπημένο του άθλημα!
Ποια μπορεί να είναι η εξέλιξή του;

Η εικόνα αντλήθηκε
antetokounmpo

από

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/giannis-

Άσκηση 2:
•
i.
ii.
iii.
•

Ανάφερε 3 σημαντικά πράγματα που έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα!
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
Ποια χαρακτηριστικά / συνήθειες / δεξιότητες / σκέψεις σε βοήθησαν να τα
καταφέρεις;
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i. ………………………………………………..
ii. ………………………………………………..
iii. ………………………………………………..
Άσκηση 3:
•
i.
ii.
iii.
•

Ανάφερε 3 σημαντικά πράγματα που θα ήθελες να πετύχεις!
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Ποια χαρακτηριστικά / συνήθειες / δεξιότητες / σκέψεις θα σε βοηθήσουν να τα
πετύχεις;
i. ………………………………………………….
ii. ………………………………………………….
iii. ………………………………………………….
• Ζωγράφισε την καθημερινότητά σου συμπεριλαμβάνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά /
συνήθειες / σκέψεις, που θα σε βοηθήσουν να φτάσεις τους στόχους σου!

Μπορείς να ακολουθήσεις αυτήν την καθημερινότητα; Σίγουρα θα τα καταφέρεις!
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Άσκηση 1: Ένωσε κάθε επάγγελμα με τα χαρακτηριστικά που του ταιριάζουν!
 Μεταφραστής
 Γιατρός
 Καθηγητής
 Ξεναγός
 Ερευνητής
 Πιλότος
 Ξυλουργός

▪ Αγάπη για την ιστορία και τον πολιτισμό
▪ Ηρεμία, συγκέντρωση, υπευθυνότητα, συνεχή ταξίδια
▪ Φροντίδα για τους άλλους, ανθεκτικότητα
▪ Ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες
▪ Δημιουργικότητα, χειρωνακτικές δραστηριότητες
▪ Υπομονή και ενδιαφέρον για ανακάλυψη νέων γνώσεων
▪ Αγάπη για το διάβασμα και τα παιδιά

Άσκηση 2: Γράψε τρία χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τα εικονιζόμενα
επαγγέλματα!

Άσκηση 3: Σύγκρινε τα προσωπικά σου χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά που
σημείωσες για κάθε επάγγελμα της προηγούμενης άσκησης. Ζωγράφισε τον εαυτό
σου στο επάγγελμα που θεωρείς ότι σου ταιριάζει καλύτερα!
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Άσκηση 1:
Ο κρυμμένος θησαυρός
Οι χωριανοί βρήκαν σκαμμένη μια μεγάλη επιφάνεια στην άκρη του χωριού δίπλα από το
μικρό εκκλησάκι. Χρόνια υπήρχε η φήμη ότι υπήρχε θαμμένος ένας θησαυρός. Κάλεσαν
τον ντετέκτιβ για να λύσει το μυστήριο. Έλεγξε το χώρο, συνέλεξε πληροφορίες, ανέκρινε
υπόπτους.
Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη τα ξημερώματα και δίπλα στην εκκλησία
βρέθηκε ένας παλιός χάρτης με σημειωμένο το ακριβές μέρος που ήταν θαμμένος
ο θησαυρός. Αυτός που έσκαψε και βρήκε το θησαυρό είναι ένας άνδρας νεαρός, με
κύρια στοιχεία την επιδεξιότητα και σχολαστικότητα. Σίγουρα γνωρίζει να παίρνει μέτρα
προστασίας και προφύλαξης αλλά, όπως φάνηκε από τον τρόπο που έσκαψε, δεν ξέρει
να χειρίζεται καλά μεγάλα σκαπτικά εργαλεία, ούτε να υπολογίζει τις αποστάσεις, όπως
αυτές αποτυπώνονταν στο χάρτη.
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Παρατηρήστε τα εικονιζόμενα πρόσωπα, διαγράψτε τα άτομα που δεν ταιριάζουν
με τα χαρακτηριστικά που δίνονται. Ποιος βρήκε το θησαυρό; Σύγκρινε την απάντησή
σου με αυτές των συμμαθητών/τριών σου!
Άσκηση 2:
Κλοπή στο Μουσείο Τέχνης
Την προηγούμενη εβδομάδα εκλάπη ο φημισμένος πίνακας από το Μουσείο Τέχνης. Ο
ντετέκτιβ κατέληξε σε τρεις υπόπτους.

Τα χαρακτηριστικά του ενόχου είναι τα εξής: είναι σχολαστικός, προσεκτικός,
έχει καλή μνήμη και ακρίβεια. Είναι κοινωνικός, ευγενικός ενώ χαρακτηρίζεται από
επιδεξιότητα και παρατηρητικότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα περιστατικά που
μπορεί να συμβούν στο χώρο εργασίας. Είναι ψύχραιμος και έχει αντοχές γιατί χρειάζεται
να εργάζεται και βραδινές ώρες.
Σε ποιον από τους υπόπτους ταιριάζουν περισσότερο αυτά τα χαρακτηριστικά;
Συζητήστε το στην τάξη!
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Άσκηση 3:
Η εξαφάνιση
Ο ντετέκτιβ επισκέφτηκε το δωμάτιο του φοιτητή, που εξαφανίστηκε. Βρήκε ένα
σημείωμα που έγραφε «φεύγω για το εξωτερικό για προσωπικούς λόγους». Όμως ο
ντετέκτιβ δεν είναι ο πρώτος που έφτασε στο δωμάτιο, εντόπισε ένα αντικείμενο που
ξέχασε ο [……………….].
Παρατήρησε την εικόνα, βρες το αντικείμενο που αποτελεί εργαλείο εργασίας
για έναν επαγγελματία! Ποιος πρόλαβε τον ντετέκτιβ?

4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Στην περίπτωσή μας, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού έχει ως βασικό στόχο την
ενεργοποίηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των μικρών μας μαθητών. Ωστόσο, στην
παρούσα φάση αφορά ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, ενώ μετά τη μεθοδική εφαρμογή
αυτού θα υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα για το βαθμό σύγκλισης των προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων και των πραγματικών επιδράσεων που θα υπάρξουν στην επαγγελματική
σκέψη των παιδιών, οπότε και θα πραγματοποιηθούν στρατηγικές λειτουργικές βελτιώσεις.
Η βασική μας φροντίδα ήταν οι επιλεχθέντες ενότητες να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα
αναπτυξιακά στοιχεία της ομάδας-στόχου, ενώ κάθε ενότητα σχεδιάστηκε ώστε να έχει
σταθερά χαρακτηριστικά, δηλαδή το πρώτο μέρος που προσφέρεται για συζήτηση μέσα
στην τάξη και έξι ασκήσεις-δραστηριότητες ανά ενότητα. Επιπλέον, επιλέξαμε να μην
υπάρχει υπερφόρτωση πληροφοριακού υλικού και καταλήξαμε στη δημιουργία απλών
εικόνων για να μην κουράζουν και αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη.
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των μικρών
μαθητών μέσω ασκήσεων προσανατολισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να
διερευνηθούν σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές, να αντιμετωπιστεί ο εαυτός
υπό νέο πρίσμα, να εξεταστούν οι διαφορετικές διαστάσεις των προκλήσεων και να
επικυρωθούν νέα λειτουργικά γνωστικά σχήματα. Θεωρούμε δε ότι το διδακτικό υλικό
και οι ασκήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας επικοινωνιακός κώδικας και να
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μετατραπούν σε ένα ενσυνείδητο νοητικό μηχανισμό, που θα βοηθήσουν τους μαθητές
να αποφασίζουν και να δρουν αυτόνομα σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και
δεξιότητες. Άλλωστε, η καλλιέργεια της επαγγελματικής συνείδησης από μικρή ηλικία
οδηγεί στη συν-μεταβολή της συμπεριφοριστικής λογικής, της γνωστικής ερμηνευτικής
και της ρυθμισμένης κοινωνικό-επαγγελματικής πραγματικότητας εξασφαλίζοντας την
ουσιαστική ανάλυση της επαγγελματικής σημασιοδότησης.
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Η Λειτουργικότητα του Ρόλου των ΤΠΕ στη Διδακτική Προσέγγιση των Αρχαίων
Ελληνικών από Μετάφραση Βάσει του Προτεινομένου Μοντέλου Αποδοχής
Τεχνολογίας. Στάσεις και Πρόθεση για Χρήση των Φιλολόγων.
Λούμος Ηλίας

Περίληψη
Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποπειράται να αναδείξει τον βαθμό λειτουργικότητας
των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, μέσα από τις
στάσεις που υιοθετούν οι φιλόλογοι στη δημόσια γυμνασιακή εκπαιδευτική βαθμίδα.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι φιλόλογοι εντάσσουν τις ΤΠΕ
στη διδακτική διαδικασία, θεωρώντας ωστόσο πως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν
τον διδάσκοντα. Οι πολυμεσικές δυνατότητες των ΤΠΕ διανοίγουν νέες στρατηγικές
διδακτικής προσέγγισης, έχοντας ωστόσο ιδιαίτερες απαιτήσεις, εν συγκρίσει προς
την παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία. Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των φιλολόγων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη διδακτική πράξη, προκειμένου να υπάρξει μια διδακτική επανεκκίνηση στο μάθημα
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση.
Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, στάσεις, αρχαία ελληνικά, φιλόλογοι
Abstract
This study aims to uncover ICT’ s degree of functionality in teaching ancient greek
language, regarding attitudes that teachers -in public lower secondary schools- adopt.
More specifically, the results of this study show that philologists integrate ICT in teaching
approach, considering however that ICT cannot replace teachers. ICT have strong
multimedia features trying new strategies for teaching approaches, but on the other
hand new technology needs special abilities comparatively to traditional educational
technology. Finally, it is pointed out that philologists need to be adequately trained in
pedagogical and didactical content towards ICT’ s use in teaching practice, in order to
make a teaching restart in ancient greek language course.
Keywords: ICT, attitudes, ancient greek language course, teachers of ancient greek
language
1. Εισαγωγή
Αναντίλεκτα, οι κλασικές σπουδές, στη μετανεωτερική εποχή, διέρχονται περίοδο κρίσης.
Οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές έχουν εισδύσει σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και
οικονομικής ζωής, και έχουν αλλάξει στάσεις και συμπεριφορές γενεών1. Τα ψηφιακά
1 Yildirim, S. (2007), Current Utilization of ICT in Turkish Basic Education Schools: A Review of Teacher’s
ICT Use and Barriers to Integration. International Journal of Instructional Media, 34 (No 2), 171-86.
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μέσα της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι ΤΠΕ, εντάσσονται, πλέον, οργανικά
στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, επηρεάζοντας όλους τους τομείς της κοινωνικής
ζωής. Στη νέα πραγματικότητα, ο ρόλος και η στάση των εκπαιδευτικών, είναι κομβικός·
ειδικότερα οι φιλόλογοι καλούνται να εντάξουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διατηρώντας, όμως, αναλλοίωτο το
πολιτισμικό κεφάλαιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Οι ΤΠΕ μπορεί να θεωρούνται σύμβολα καινοτομίας2, ωστόσο η οργανική
ένταξή τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία απαιτεί αναπλαισίωση ρόλων
-εκπαιδευτικών και μαθητών- καθώς και συστηματικές υποστηρικτικές δομές
προς τον διδάσκοντα3. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εμπλακεί στο νέο μαθησιακό
τεχνολογικό περιβάλλον, αποδεχόμενος έναν ενεργό συμβουλευτικό ρόλο4· καλείται να
επαναπροσδιορίσει τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές5, να αναλάβει τον ρόλο του
διευκολυντή, να δημιουργήσει δυναμικά μοντέλα αντιλήψεων6.
Η παρούσα έρευνα αφορά στις στάσεις των φιλολόγων απέναντι στον βαθμό
λειτουργικότητας των ΤΠΕ στη διδακτική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών από
μετάφραση, εστιάζοντας στη συναισθηματική διάσταση των στάσεων, ήτοι την πρόθεση
για χρήση.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση όρων και εννοιών
2.1.1. Στάσεις και συμπεριφορά
Η έννοια της στάσης προσδιορίζεται ως η κατηγοριοποίηση ενός αντικειμένου-ερεθίσματος
κατά μήκος ενός αξιολογικού άξονα που βασίζεται ή παράγεται από τρεις γενικούς
τύπους πληροφορίας: α) τη γνωστική, β) τη συναισθηματική και γ) την πληροφορία
για προηγούμενες συμπεριφορές ή προθέσεις συμπεριφοράς. Η στάση δεν είναι κάτι
που υφίσταται ως σταθερά ή ως προδιάθεση, αλλά μεταβάλλεται λόγω εσωτερικών ή
εξωτερικών μεταβλητών7. Αποτελεί ένα νοητικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε για να
ερμηνεύσει την κατεύθυνση της συμπεριφοράς του ατόμου.
2 Hinostroza, E., Rehbein, L., Mellar, H., & Preston, C. (2000), Developing educational software: a professional
tool perspective. Education and Information Technologies, 5 (No 2), 103-117.
3 Dwyer, D. C., Ringstaff, C., & Sandholtz, J. H. (1991), Changes in teachers’ beliefs and practices in
technology-rich classrooms. Educational Leadership, 48 (No 8), 45-52.
4 Prawat, R. S. (1996), Learning community, commitment and school reform. Journal of Curriculum Studies,
28 (No 1), 91-110.
5 Μπίκος, Κ., Τζιφόπουλος, Μ. (2011), Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ: διευκολυντές και εμπόδια στη χρήση
ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη. Στο: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Ένταξη και Χρήση
των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (Πάτρα, 28 Απριλίου-30 Απριλίου 2011). Πάτρα, σ.σ. 585-590.
6 Cobb, P., Steffe, L. P. (1983), The constructivist Researcher as teacher and model builder. Journal for
Research in Mathematics Education, 14 (Νο 2), 83-94.
Makrakis, V. (2002), Information and communication technologies in the United Arab Emirates education: A
national teacher survey, Interim Report, Ministry of Education.
Flanagan, L., Jacobsen, M. (2003), Technology leadership for the twenty-first century principal. Journal of
Educational Administration, 41 (Νο 2), 124-142.
7 Zanna, M. P., Rempel, J. K. (1988), Attitudes: A new look at an old concept. In D. Bar-Tel,& A. W. Kruglanski
(Ed), The social psychology of knowledge (pp. 315-334). Cambridge: Cambridge University Press.
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Οι στάσεις γίνονται αντιληπτές από τις συμπεριφορικές προθέσεις του
υποκειμένου, ωστόσο δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο άμεσης παρατήρησης όπως
η προβολή της συμπεριφοράς8. Εν πολλοίς, οι στάσεις καθορίζουν και καθοδηγούν τη
συμπεριφορά του ατόμου, την κοινωνική ζωή του, τις προσωπικές και διομαδικές σχέσεις
του9, την προσωπική του εξέλιξη και την κοινωνική πραγματικότητα10. Το αιτούμενο
είναι να ευρεθεί ο τρόπος που ενδυναμώνει ή απομονώνει τη σχέση μεταξύ στάσεων και
επιδιωκόμενης συμπεριφοράς, καθώς και ο χρόνος που θα εκδηλωθεί η προβλεπόμενη
συμπεριφορά11.
Εν προκειμένω, η δομική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
εξαρτάται άμεσα από τον βαθμό αποδοχής της τεχνολογικής καινοτομία από το
υποκείμενο, ήτοι από τον φιλόλογο12.
2.1.2. Προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας
Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση χρησιμοποιεί ως θεωρητικό πλαίσιο στήριξης το
Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM). Αξιοποιώντας τη θεωρία αιτιολογημένης δράσης,
τη θεωρία προσχεδιασμένης συμπεριφοράς και τη θεωρία διάχυσης των καινοτομιών,
προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο έρευνας, το οποίο ερείδεται σε τέσσερις άξονες, οι
οποίοι αποτυπώνουν τις τρεις διαστάσεις των στάσεων: τη γνωστική, τη συναισθηματική
και τη συμπεριφορική (Σχήμα 1).
Σχήμα 1

Η παρούσα μελέτη αποπειράται να αναδείξει τη συναισθηματική Διάσταση των
στάσεων που υιοθετούν οι φιλόλογοι όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική
προσέγγιση του μαθήματος των Αρχαίων ελληνικών από μετάφραση στο γυμνάσιο, και
ειδικότερα τον βαθμό λειτουργικότητας των ΤΠΕ.
8 Baker, C. (1992), Attitudes and Language. Clevedon, Philadelphia, Adelaide: Multilingual Matters.
9 Mueller, D. J. (1986), Measuring social attitudes. New York: Teachers College Press.
10 Bohner, G. (2007), Οι στάσεις. Στο Επιμ. Γ. Γαλάνης (επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία στο
Hewstone M. & Stroebe W. (Eds). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
11 Petty, R. E., Cacioppo, J. T. (1981), Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches.
Dubuque: Wm. C. Brown.
12 Davis, F. D. (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information
technology. M IS Quarterly, 13 (Νο 3), 319-339.
Davis, F. D. (1993), User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions and
behavioral impacts. International Journal of Man–Machine Studies, 38, 475-487.
Κόλλιας, Α. (1993), Οι Υπολογιστές στη Διδασκαλία και τη Μάθηση. Εκδόσεις Έλλην.
- 465 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

2.2. Πρότερες έρευνες
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα απουσιάζουν έρευνες για τις στάσεις των
φιλολόγων σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών
από μετάφραση.
Όσον αφορά, γενικά, στη στάση των φιλολόγων απέναντι στην αξιοποίηση των
ΤΠΕ, τα αποτελέσματα προτέρων ερευνών καταδεικνύουν ότι:
Οι φιλόλογοι
 εμφανίζονται θετικοί στη χρήση των ΤΠΕ, ωστόσο τις εντάσσουν στο πλαίσιο της
παραδοσιακής διδασκαλίας13,
 εντοπίζουν ως ανασχετικό παράγοντα αποδοχής των τεχνολογικών καινοτομιών
τον εξεταστικο-κεντρικό προσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και το
παραδοσιακού τύπου αναλυτικό πρόγραμμα, σημειώνοντας και την αρνητική στάση
που συναντούν από τη διεύθυνση του σχολείου14,
 παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση στην εφαρμογή των ΤΠΕ σε σχέση με τους
συναδέλφους εκπαιδευτικούς των θετικών και οικονομικών επιστημών15. Ωστόσο, σε
άλλη έρευνα το στοιχείο αυτό δεν επιβεβαιώνεται16,
 εκφράζουν επιφυλακτικότητα για τον βαθμό δυνατότητας των ΤΠΕ να επηρεάσουν
θετικά τη μαθησιακή διαδικασία στα φιλολογικά μαθήματα17,
 θεωρούν ότι οι ΤΠΕ μπορεί να αμφισβητήσουν τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία18,
και
13 Καραμπίνης, Α. (2010), Αποτίμηση και κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης Φιλολόγων
στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία σε σχολεία του νομού Αττικής,
διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.
Γκούφας, Κ. (2007), ΤΠΕ και Φιλόλογοι: Στάσεις, αντιλήψεις και ανάγκες. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου
των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη
Διδακτική Πράξη» Σύρος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
14 Tsoutsa, S., Kedraka, K., & Papastamatis, A. (2013), Secondary education Greek philologists as adult
learners on ICT. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 2 (2013), 47-54.
Γιακουμάτου, Τ. (2004), Όταν η Πληροφορική συνάντησε τη Φιλολογία. Τι γνωρίζουμε πέντε χρόνια μετά. Πρακτικά
2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Πληροφορική και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004.
Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I. &
Pombortsis, A. (2003), “Cultures in negotiation”: teachers’ acceptance/resistance attitudes considering the
infusion of technology into schools, Computers & Education, 41 (Νο 1), 19-37.
15 Διαμαντάκη, Κ., Ντάβου, Μ. & Πανούσης, Γ. (2001), Νέες Τεχνολογίες και Παλαιοί Φόβοι στο Σχολικό
Σύστημα. Αθήνα: Παπαζήσης.
16 Πολίτης, Π., Καραμάνης, Μ., Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2000), Αξιολόγηση της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Έργου Ο∆ΥΣΣΕΑΣ. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Οι ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, Πάτρα 2000.
17 Paradia M., Glavas S., Mitsis N., Kyriazis A., Samara H., & Aggelakos C. (2011), Exploitation of Information
and Communication Technologies relating to the Instruction of Modern Greek Language in Greek Junior High
schools: Ideas and Attitudes of Language and Literature Teachers. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 5. Ρόδος:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΤΔΕ, 38-50.
Γκλαβάς, Σ., Καραγεωργίου, Α. (2007), «Πανελλαδική Έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
στο Γυμνάσιο». Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 12, 5-23.
18 Κασκαντάμη, Μ. (2006), Παιδαγωγική αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσιάσεων στην επιμόρφωση των
φιλολόγων. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην
Εκπαίδευση» (Θεσσαλονίκη 05 Οκτωβρίου-08 Οκτωβρίου 2006). Θεσσαλονίκη , σ.σ. 474-481.
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 οι γυναίκες φιλόλογοι εμφανίζουν πιο αρνητική στάση στη χρήση των ΤΠΕ σε σχέση
με τους άνδρες φιλολόγους19.
Ως αιτίες για την αρνητική τους στάση απέναντι στις ΤΠΕ εκτιμούν:
 τον χαμηλό βαθμό αυτοπεποίθησης όσον αφορά τόσο στις τεχνικές χρηστικές
δυνατότητες των ΤΠΕ, όσο, κυρίως, στην παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίησή
τους20,
 την ανεπάρκειά τους, λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης21,
 την απουσία εκπαιδευτικών λογισμικών για κάθε φιλολογικό μάθημα22,
 τη στερεοτυπική αντίληψη περί «τεχνολογικής υποκουλτούρας» των φιλολόγων23.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραμέτρους που πρέπει να συνεξεταστούν για τη
θεμελίωση των ερευνητικών ζητημάτων της παρούσας έρευνας, αναφορικά με τη στάση
που προβάλλουν οι φιλόλογοι για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο απαιτητικό μάθημα των
αρχαίων ελληνικών από μετάφραση.
2.3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η ερευνητικά μας προσπάθεια αφορά στη μελέτη των στάσεων που υιοθετούν οι
φιλόλογοι απέναντι στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ για τα Αρχαία ελληνικά από
μετάφραση, συνεκτιμώντας και τις ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στο
ευρύτερο συγκείμενο. Αυτό, εξάλλου, αποτελεί και το βασικό κίνητρο της παρούσας
έρευνας.
2.4. Ερευνητικό ερώτημα
Οι γενικοί στόχοι της έρευνας διαμορφώνουν και το μείζον διερευνητικό ερώτημα όπως
τίθεται ως εξής24:
19 Τζιμογιάννης, Α., Κόμης, Β. (2004), Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, στο Μ. Γρηγοριάδου (επιμ.), Πρακτικά
4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με ∆ιεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση», Τόμος Α’, 165-176, Αθήνα.
20 Ζέττα, Β., Παπακωνσταντίνου, Σ., & Αποστολίδης, Γ. (2009), Αξιολογώντας την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας.
Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία» Βόλος Οκτώβριος 2009, σ.σ. 307-313.
21 Πλεύρης, Γ. (2007), Γλωσσικά μαθήματα, διδακτική πράξη και ΤΠΕ. Φιλόλογοι μετεξεταστέοι στις ΤΠΕ.
2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Γλώσσα, σκέψη και πράξη στην εκπαίδευση», Ιωάννινα.
22 Γεωργιάδου, Α., Κασκαντάμη, Μ. & Μαρνέλη, Λ. (2003), Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Προγράμματος
Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Πρακτικά 2ου Συνεδρίου
Αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη: Εκπαιδευτικό λογισμικό και διαδίκτυο”, Σύρος.
23 Μάτος, Α., Χρονάκη, Α. (2009), Οι φιλόλογοι έχουμε τη ρετσινιά ότι είμαστε μη πρακτικά άτομα, οι
μαθηματικοί όμως ταιριάζουν περισσότερο με τις τεχνολογίες. Κουλτούρες ειδικότητας και χρήση Τ.Π.Ε. 1ο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Βόλος.
Γιακουμάτου, Τ. (2004), Όταν η Πληροφορική συνάντησε τη Φιλολογία. Τι γνωρίζουμε πέντε χρόνια μετά. Πρακτικά
2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Πληροφορική και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004.
Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1992), Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης των νέων
τεχνολογιών. Σύγχρονα θέματα. Τεύχ. 46-47.
24 Mason, J. (2003), Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Μτφρ.: Ελένη Δημητριάδου. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
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Ποια είναι η στάση των φιλολόγων, που διδάσκουν αρχαία ελληνικά από
μετάφραση στο γυμνάσιο, στη δημόσια εκπαίδευση, ως προς τον λειτουργικό ρόλο των
ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, ως
προς την πρόθεσή τους να τις χρησιμοποιήσουν;
Με το ερώτημα αυτό αναδεικνύεται η συναισθηματική διάσταση των στάσεων των
φιλολόγων όσον αφορά στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, και ειδικότερα η πρόθεση για χρήση των ΤΠΕ
από τους διδάσκοντες. Μέσα από το παρόν ερώτημα συνδυάζονται οι μεταβλητές της
αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας, της στάσης για χρήση και της πρόθεσης για χρήση,
ήτοι αναζητείται ο λειτουργικός ρόλος των ΤΠΕ, ο οποίος διαμορφώνει την ακόλουθη
στάση των φιλολόγων και τους κατευθύνει στην πρόθεση για χρήση.
3. Μεθοδολογία
Η ερευνητική μέθοδος που επελέγη είναι η στατιστική επεξεργασία των εμπειρικών
δεδομένων και εντάσσεται στις περιγραφικές έρευνες. Η ποσοτική δειγματοληπτική
έρευνα διασφαλίζει τη μέγιστη αντικειμενικότητα-αξιοπιστία-εγκυρότητα, παρέχοντας
τη δυνατότητα συλλογής ενός μεγάλου αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού.25
Το ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων, που κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο, είναι
το ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο26. Ως κλίμακα μέτρησης στάσεων
προκρίθηκε η Likert, εκτεινόμενη από τη θετική προς την αρνητική κατεύθυνση, ως
η πλέον αποδεκτή σε εφαρμοστικό πλαίσιο για τις κοινωνικές έρευνες27. Eπελέγη η
τετράβαθμη κλίμακα εναλλακτικών απαντήσεων, και αυτό διότι δεν αφήνονται περιθώρια
σύγχυσης στους συμμετέχοντες28. Ως προς τον βαθμό εγκυρότητας του ερωτηματολογίου
χρησιμοποιήθηκε η εκτίμηση της φαινομενικής εγκυρότητας, καθώς και η εκτίμηση της
εγκυρότητας του περιεχομένου. Ως προς τον βαθμό αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος ελέγχου εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας, με βασικό συντελεστής αξιοπιστίας
τον Cronbach’s alpha που αποτυπώνει τον βαθμό ομοιογένειας μιας κλίμακας μέτρησης
(Πίνακας 1). Όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 2 για το παρόν διερευνητικό ερώτημα
προκύπτει υψηλός δείκτης αξιοπιστίας 29.
25 Gray, D. (2004), Doing Research in the Real World, 2nd eds., London: SAGE Publications Ltd.
Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008), The Methodology of Educational Research, 5th Edition. London:
Routledge Falmer.
Creswell, J. (2011), Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative
research, 4th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
26 Robson, C. (2002), Real world research: A resource for social scientists and practitioner researchers, 2nd
Edition. Oxford: Blackwell.
Robson, C. (2011), Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings,
3rd Edition. Chichester: John Wiley.
27 Μιχαλοπούλου, Κ. (1992), Κλίμακες μετρήσεως στάσεων. Αθήνα: Οδυσσέας.
Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2006), Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Gutenberg
28 Τσακίρη, Ε. (1991), Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών
ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80 (Νο 80), 11-32.
Φίλιας, Β. (1997), Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. (Β’ συμπληρωμένη
έκδοση). Αθήνα: Gutenberg. (Συνεργάτες: Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας ΠΑΣΠΕ και Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών).
29 Βέρδης, Α. (2014), Εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση, σ. 157-8, εκδόσεις Ηρόδοτος.
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Πίνακας 1. Cronbach’s alpha reliability
Cronbach’s alpha
a ≥ 0.9
0.8 ≤ α ≤ 0.9
0.7 ≤ α ≤ 0.8
0.6 ≤ α ≤ 0.7
0.5 ≤ α ≤ 0.6
a ≤ 0.5

Internal Consistency
Excellent
Good
Acceptable
Questionable
Poor
Unacceptable

Πίνακας 2: Βαθμός λειτουργικότητας με τις ΤΠΕ
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
,763

Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
,747

N of Items
19

3.1. Το δείγμα της έρευνας
Ο πληθυσμός στόχος της παρούσας έρευνας, είναι το σύνολο των φιλολόγων που
υπηρετούν στα γυμνάσια όλης της επικράτειας. Με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης
τυχαίας δειγματοληψίας προέκυψε ένα δείγμα 241 φιλολόγων από 96 δημόσια γυμνάσια
και από τις δεκατρείς περιφέρειες κατά το σχολικό έτος 2013-2014, που αποτελεί ικανό
αντιπροσωπευτικό δείγμα30.
Πίνακας 3. Δημογραφικά και Ατομικά χαρακτηριστικά του δείγματος (241
φιλόλογοι)
Χαρακτηριστικά φιλολόγων
Φύλο
Γυναίκες: 78%, Ν=188 Άντρες: 22%, Ν= 53

Παρακολούθηση, στη διάρκεια των σπουδών, μαθημάτων
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών

Έτη υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση
1-10: 36,4%, Ν=87
11-20: 32,6%, Ν=78
21+: 31%, Ν=74
Δεν απάντησαν: 0,8%, Ν=2

Ναι αρκετά: 10,5%, Ν=25
Κανένα: 60,5%, Ν=144

Ναι λίγα: 29%, Ν=69
Δεν απάντησαν: 1,2%, Ν=3

Είδος Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ
Πιστοποίηση Α΄ επιπέδου: 44,8%, Ν=108
Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου: 15,8%, Ν=38
Καμία επίμόρφωση: 39,4%, Ν=95

3.2. Τρόπος ανάλυσης δεδομένων
Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο στατιστικό
30 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008), The Methodology of Educational Research, 5th Edition.
London: Routledge Falmer.
Houser, R., (2009), Counselling and educational research: Evaluation and application. Thousand. Oaks, CA: Sage.
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πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 20.0. Η μελέτη του βαθμού συνάφειας μεταξύ των
μεταβλητών πραγματοποιείται με τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας x2, το οποίο
αποτελεί το, πλέον, γνωστό κριτήριο στατιστικού ελέγχου στις έρευνες των κοινωνικών
επιστημών.
Ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίζεται, όπως συμβαίνει στις
επιστήμες της Αγωγής, το p=0,05, όπου όταν η πιθανότητα p είναι ίση ή μικρότερη του
5% τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και υφίσταται εξάρτηση μεταξύ των δύο
μεταβλητών31.
4. Αποτελέσματα έρευνας
4.1. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
H λειτουργικότητα του ρόλου των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη για το μάθημα των αρχαίων
ελληνικών από μετάφραση ερείδεται στο θεωρητικό πλαίσιο της πρόθεσης για χρήση
και αφορά στη συναισθηματική διάσταση των στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ. Ο άξονας
αυτός απαρτίζεται από 19 ερωτήσεις και αποκαλύπτει τη στάση των φιλολόγων ως προς
την πρόθεσή τους για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από
μετάφραση. Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4, αποτυπώνονται:
α) ο βαθμός αποδοχής των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες ως προς τη διδακτική
διαδικασία,
β) ο βαθμός πρόθεσης για χρήση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους, καθώς και η μελλοντική
πρόθεσή τους για αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία
και
γ) ο βαθμός συναισθηματικής διάστασης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση στάσεων.
Ειδικότερα:
Ως προς τον βαθμό αποδοχής των ΤΠΕ -από τους φιλολόγους που διδάσκουν
αρχαία ελληνικά από μετάφραση- ως προς τη διδακτική διαδικασία (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4,
Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10) η πλειονότητα των συμμετεχόντων σε ποσοστό 70,1% θεωρεί
-κατά το μάλλον ή ήττον- ότι οι ΤΠΕ δεν θα περιορίσουν τους μαθητές σε μηχανιστικές
διδακτικές δραστηριότητες, ενώ όσον αφορά στον βαθμό εκτίμησης των συμμετεχόντων
για τον ρόλο των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, το 96,7%, απαντά,
απολύτως ή μερικώς, ότι οι ΤΠΕ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν τον
διδάσκοντα. Απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα απαντούν οι συμμετέχοντες, στην ερώτηση όσον
αφορά στην τυχόν συσχέτιση της αξιοποίησης των ΤΠΕ και των θετικών μαθησιακών
αποτελεσμάτων, με το 97,9% να απαντά ότι η χρήση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδακτική πραγματικότητα δεν συνεπάγεται και θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.
Παράλληλα, το 55,6% εκτιμά, κατά το μάλλον ή ήττον, πως οι φιλόλογοι δεν πρέπει
να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ΤΠΕ, ενώ ένα 58,9% θεωρεί πως οι ΤΠΕ μπορούν
να συνεισφέρουν σημαντικά στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση,
υπερβαίνοντας το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Το 69,7% θεωρεί, κατά το
31 Καραγεώργος, Δ. (2001), Στατιστική: Περιγραφική και επαγωγική. Αθήνα: Σαβάλλας.
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μάλλον ή ήττον, ότι οι ΤΠΕ μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, ωστόσο το 68,5% θεωρεί, απολύτως ή μερικώς,
πως η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία επιφέρει πρόσθετο άγχος στους
διδάσκοντες. Ο βαθμός εκτίμησης των συμμετεχόντων για το κατά πόσο οι ΤΠΕ μπορεί
να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς τον φιλόλογο το 84,6%, απαντά, απολύτως ή
μερικώς, ότι δεν διαβλέπει ανταγωνισμό μεταξύ των ΤΠΕ και του διδακτικού ρόλου του
φιλολόγου, ενώ το 57,3%, εκτιμά, απολύτως, πως οι ΤΠΕ δεν μπορούν να δημιουργήσουν
διχαστικό κλίμα μεταξύ των φιλολόγων με αφορμή την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική
διαδικασία. Τέλος, το 71,3%, συμφωνεί, κατά το μάλλον ή ήττον, πως η χρήση των ΤΠΕ
είναι πιο απαιτητική σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία.
Ως προς τον βαθμό πρόθεσης για χρήση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους,
καθώς και τη μελλοντική πρόθεσή τους για αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη
διδακτική διαδικασία (Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15), οι συμμετέχοντες σε ποσοστό, 90,4%,
απαντούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως ο ρόλος τους -με τη χρήση των ΤΠΕ- αλλάζει
προς το απαιτητικότερο. Παράλληλα, το 55,6%, θεωρεί, απολύτως ή μερικώς, ότι οι
ΤΠΕ δεν εισβάλλουν στη διδακτική διαδικασία, ενώ το 68,9% των συμμετεχόντων,
απαντά, κατά το μάλλον ή ήττον, πως οι ΤΠΕ δεν οδηγούν στην αποδόμηση -σταδιακή
ή ταχεία- του πρωταγωνιστικού, έως τώρα, ρόλου του φιλολόγου. Ως προς την
εκτίμηση των συμμετεχόντων για τον βαθμό συρρίκνωσης του παιδαγωγικού ρόλου του
φιλολόγου, εξαιτίας της ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, το 56,4%, απαντά
απολύτως αρνητικά, με τη σημείωση, βέβαια, ότι υφίσταται και ένα 44%, περίπου, των
συμμετεχόντων οι οποίοι διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά στον μελλοντικό
παιδαγωγικό τους ρόλο, στην εποχή των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Τέλος, όσον
αφορά στη μελλοντική πρόθεση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, το 75,1%, απαντά, κατά το μάλλον ή ήττον, θετικά
στη μελλοντική διδακτική χρήση των ΤΠΕ.
Ως προς τον βαθμό συναισθηματικής διάστασης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση
στάσεων των φιλολόγων που διδάσκουν αρχαία ελληνικά από μετάφραση (Ε16, Ε17,
Ε18, Ε19), το 53,1%, απαντά, κατά το μάλλον ή ήττον, ότι το άγχος ολοκλήρωσης της
διδακτέας ύλης αποτελεί, πολλές φορές, ανασχετικό παράγοντα για τον διδάσκοντα όσον
αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, ενώ το 67,2% θεωρεί, απολύτως ή μερικώς, πως η άρτια
παιδαγωγική και η επαρκής διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι παράγοντες
που οδηγούν στην κατάκτησης της προστιθέμενης αξίας των ΤΠΕ στη διδακτική και
μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες, σε ποσοστό 76,3%, απαντούν
απολύτως αρνητικά στο ενδεχόμενο η χρήση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη να συνδέεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης. Μόλις, το 17,8% καταφάσκει τη
διασύνδεση της χρήσης των ΤΠΕ με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Εάν, μάλιστα,
στο «όχι» αθροίσουμε και το «μάλλον όχι» τότε το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων
ανέρχεται στο 82,1%. Τέλος, όσον αφορά στην εκτίμηση των συμμετεχόντων για το κατά
πόσο η μισθολογική εξέλιξη των φιλολόγων πρέπει να συνδεθεί με τη χρήση ή μη των
ΤΠΕ, το 92,2% των συμμετεχόντων αποφάσκει την, εν λόγω, θέση.
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Πίνακας 4. Λειτουργικός ρόλος των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
από μετάφραση. Ποσοστό απαντήσεων των συμμετεχόντων (%) στις 19 ερωτήσεις
(n = 241 συμμετέχοντες)
Λειτουργικός ρόλος των ΤΠΕ
Ε1: Οι ΤΠΕ θα περιορίσουν την άσκηση του
μαθητικού δυναμικού σε μηχανιστικού τύπου
δραστηριότητες.
Ε2: Η χρήση των ΤΠΕ πρέπει να είναι λελογισμένη,
διότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον
ανθρώπινο παράγοντα.
Ε3: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν εξασφαλίζει
σε καμία των περιπτώσεων θετικά μαθησιακά
αποτελέσματα.
Ε4: Οι φιλόλογοι θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί
απέναντι στην υπερπροσφορά των ΤΠΕ στη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, από
μετάφραση.
Ε5: Οι ΤΠΕ δεν έχουν ουσιαστικά να προσφέρουν
κάτι νέο στη διδακτική πράξη, όσον αφορά στο
μάθημα των αρχαίων ελληνικών, από μετάφραση,
εφόσον συνεχίζουν το παραδοσιακό μοντέλο
διδασκαλίας.
Ε6: Οι ΤΠΕ μπορούν να επανακαθορίσουν
τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, από
μετάφραση, καθώς κύριος σκοπός της είναι η
πολυπρισματική προσέγγιση των γεγονότων.
Ε7: Πιστεύετε πως η εισαγωγή των ΤΠΕ στη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, από μετάφραση
λειτουργεί αγχωτικά για την/τον φιλόλογο;
Ε8: Πιστεύετε πως οι ΤΠΕ μπορούν να
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε σχέση με την/τον
φιλόλογο, όσον αφορά στη διδακτική διαδικασία
των αρχαίων ελληνικών, από μετάφραση;
Ε9: Οι ΤΠΕ θα δημιουργήσουν χάσμα μεταξύ των
φιλικών, προς τις νέες τεχνολογίες, φιλολόγων και
των μη φιλικών, προς αυτές.
Ε10: Η παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία
είναι πιο προσιτή στους διδάσκοντες, σε σχέση με
τις ΤΠΕ.
Ε11: Πιστεύετε πως ο ρόλος της/του φιλολόγου
καθίσταται πιο σύνθετος και απαιτητικός με τη
χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών, από μετάφραση;
Ε12: Αισθάνεσθε πως οι ΤΠΕ «εισβάλλουν» στη
διδακτική πράξη;
Ε13: Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών, από μετάφραση αποδομείται
ο διδακτικός ρόλος της/του φιλολόγου;

ΝAΙ

ΜΑΛΛΟΝ
ΝΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

15,8%

14,1%

26,1%

44%

61,4%

35,3%

3,3%

-----

56,4%

41,5%

2,1%

-----

26,6%

17,8%

21,2%

34,4%

8,7%

20,7%

11,6%

58,9%

48,5%

21,2%

16,6%

13,7%

43,2%

25,3%

-----

31,5%

2,9%

12,4%

20,3%

64,3%

13,7%

29%

-----

57,3%

31,5%

39,8%

-----

28,6%

28,2%

62,2%

7,1%

2,5%

26,6%

17,8%

21,2%

34,4%

9,5%

21,6%

21,6%

47,3%
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Ε14: Η ένταξη των ΤΠΕ στην ενεργό διδακτική
διαδικασία θα συρρικνώσει τον παιδαγωγικό ρόλο
του διδάσκοντος;
Ε15: Προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, στο μέλλον,
περισσότερο τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών, από μετάφραση;
Ε16: Η πίεση για κάλυψη της διδακτέας ύλης,
πολλές φορές, αποθαρρύνει τον διδάσκοντα για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία.
Ε17: Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη διδακτική
και μαθησιακή διαδικασία συνίσταται τόσο στην
άρτια παιδαγωγική θεμελίωση όσο και στην
επαρκή διδακτική τεκμηρίωση εκ μέρους του
εκπαιδευτικού.
Ε18: Η διασύνδεση της χρήσης των ΤΠΕ με τη
διαδικασία της αξιολόγησης των φιλολόγων, θα
αποτελέσει επιπλέον κίνητρο αξιοποίησής των στη
διδακτική διαδικασία.
Ε19: Η μισθολογική εξέλιξη των καθηγητώνφιλολόγων πρέπει να συνδεθεί με τη χρήση ή μη
των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών,
από μετάφραση.

15,4%

28,2%

-----

56,4%

44%

31,1%

6,6%

18,3%

38,2%

14,9%

21,2%

25,7%

41,1%

26,1%

21,2%

11,6%

17,8%

5,8%

-----

76,3%

3,3%

4,6%

26,6%

65,6%

4.2. Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής
Η συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών με καθεμία από τις εξαρτημένες μεταβλητές
αναδεικνύει πιθανές σχέσεις μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, συσχετίζονται οι ανεξάρτητες
μεταβλητές: 1) φύλο, 2) έτη υπηρεσίας, 3) παρακολούθηση μαθημάτων αξιοποίησης
των ΤΠΕ για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και 4) επιμόρφωση στις ΤΠΕ, με τις
εξαρτημένες, και στην ανάλυση παρουσιάζονται εκείνες οι οποίες έχουν στατιστικώς
σημαντική συμμεταβολή.
4.2.1. Φύλο
Όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες ως προς τη διδακτική
διαδικασία, προκύπτει ότι οι γυναίκες φιλόλογοι, περισσότερο από τους άνδρες
συναδέλφους τους, εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) οι ΤΠΕ δεν περιορίζουν τους μαθητές σε διδακτικές δραστηριότητες που έχουν
μηχανιστικό πρόσημο (χ2=23,133, df(3), p<,001, Phi=,000),
β) οι φιλόλογοι δεν πρέπει να είναι επιφυλακτικοί στην παρουσία των ΤΠΕ στη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (χ2=29,274, df(3), p<,001, Phi=,000),
γ) οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν κάτι νέο στη διδακτική πράξη, όσον αφορά στο μάθημα
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, και δεν αναπαράγουν την παραδοσιακή
διδακτική (χ2=10,878, df(3), p=,012, Phi=,012),
δ) οι ΤΠΕ δύνανται να επανακαθορίσουν τη διδακτική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών
από μετάφραση, κύριος σκοπός των οποίων είναι η πολυπρισματική προσέγγιση των
γεγονότων (χ2=7,466, df(3), p=,058, Phi=,058),
και
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ε) οι ΤΠΕ δεν θα δημιουργήσουν χάσμα στους συλλόγους διδασκόντων, διαχωρίζοντάς
τους σε τεχνο-φιλικούς και τεχνο-επιφυλακτικούς (χ2=6,926, df(2), p=,031,
Phi=,031).
Ωστόσο, αμφότεροι -άνδρες και γυναίκες φιλόλογοι- σε υψηλά ποσοστά
θεωρούν -απολύτως ή μερικώς- ότι η παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία είναι πιο
προσιτή στους διδάσκοντες σε σχέση με τις ΤΠΕ [για τους άνδρες είναι 81,1%, ενώ
για τις γυναίκες 68,6%] (χ2=8,116, df(2), p=,017, Phi=,017), και παράλληλα αμφότεροι
εκτιμούν πως οι ΤΠΕ δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τους φιλολόγους [84,6% των
γυναικών και, αντιστοίχως, το 84,9% των ανδρών] (χ2=8,371, df(3), p=,039, Phi=,039).
Όσον αφορά στον βαθμό πρόθεσης για χρήση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους,
καθώς και τη μελλοντική πρόθεσή τους για αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη
διδακτική διαδικασία, προκύπτει ότι οι γυναίκες φιλόλογοι, περισσότερο από τους άνδρες
συναδέλφους τους, εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) οι ΤΠΕ όχι μόνο δεν περιπλέκουν, αλλά διευκολύνουν τον ρόλο του φιλολόγου στη
διδακτική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, σε αντίθεση με
τους άνδρες φιλολόγους οι οποίοι θεωρούν ότι με τη χρήση των ΤΠΕ ο ρόλος τους
καθίσταται πιο σύνθετος και απαιτητικός (χ2=29,274, df(3), p<,001, Phi=,000),
β) η ένταξη των ΤΠΕ στην ενεργό διδακτική διαδικασία δεν συρρικνώνει τον παιδαγωγικό
ρόλο του διδάσκοντος (χ2=21,734, df(2), p<,001, Phi=,000),
και
γ) με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση
δεν αποδομείται ο διδακτικός ρόλος του φιλολόγου (χ2=14,429, df(3), p=,002,
Phi=,002).
Ωστόσο, από τις συσχετίσεις των μεταβλητών προκύπτει ότι τόσο οι άνδρες όσο
και οι γυναίκες φιλόλογοι σε υψηλά ποσοστά [73,9% για τις γυναίκες και 79,3% για τους
άνδρες] -απολύτως ή μερικώς- προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ακόμη περισσότερο στο
μέλλον τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (χ2=8,715,
df(3), p=,033, Phi=,033).
Όσον αφορά στον βαθμό συναισθηματικής διάστασης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση
στάσεων, προκύπτει ότι οι γυναίκες φιλόλογοι, περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους
τους, εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) η πίεση για κάλυψη της διδακτέας ύλης δεν επενεργεί αποθαρρυντικά για τον
διδάσκοντα, όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, σε
αντίθεση με τους άνδρες φιλολόγους οι οποίοι εκτιμούν πως το άγχος για την κάλυψη
της διδακτέας ύλης λειτουργεί αποτρεπτικά για τη χρήση των ΤΠΕ (χ2=19,243, df(3),
p<,001, Phi=,000),
και
β) η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία είναι απότοκο
άρτιας παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του εκπαιδευτικού (χ2=16,092, df(3),
p=,001, Phi=,001).
4.2.2. Έτη υπηρεσίας
Όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες ως προς τη διδακτική
διαδικασία, προκύπτει ότι οι ‘νέοι’ σε προϋπηρεσία φιλόλογοι (1-10 έτη υπηρεσίας) - 474 -
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περισσότερο από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη μέση (11-20 έτη υπηρεσίας) και από
αυτούς που βρίσκονται στη δύση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (21 και άνω)εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) οι ΤΠΕ δεν περιορίζουν το μαθητικό δυναμικό σε μηχανιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες (χ2=97,642, df(6), p<,001, Gamma=,000),
β) δεν θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (χ2=77,776, df(6), p<,001,
Gamma=,000),
γ) οι ΤΠΕ δεν λειτουργούν στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδακτικής προσέγγισης,
και μάλιστα μπορούν να συνεισφέρουν σε καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις στη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (χ2=60,556, df(6), p<,001,
Gamma=,005),
δ) η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση μπορεί να
επανακαθορίσει τη διδακτική διαδικασία (χ2=44,393, df(6), p<,001, Gamma=,000),
ε) η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από
μετάφραση δεν θα τους προκαλέσει διδακτικό άγχος (χ2=31,082, df(4), p<,001,
Gamma=,000),
και
στ) η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση δεν
θα λειτουργήσει διαιρετικά στις τάξεις των φιλολόγων, χωρίζοντάς τους σε τεχνοφιλικούς και τεχνο-επιφυλακτικούς (χ2=43,362, df(4), p<,001, Gamma=,002).
Ωστόσο, από τις συσχετίσεις των μεταβλητών προκύπτει ότι οι έχοντες 21 και
άνω έτη υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση θεωρούν -κατά το μάλλον ή ήττον- ότι η
παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία είναι πιο προσιτή στους διδάσκοντες σε σχέση
με τις ΤΠΕ, υιοθετώντας μια δεκτικότερη στάση απέναντι σε αυτή (59,5%)· εντούτοις,
οι ‘νέοι’(1-10 έτη υπηρεσίας) φιλόλογοι, καθώς και οι ‘ώριμοι’ (11-20 έτη υπηρεσίας)
δεν συμμερίζονται στα ίδια ποσοστά την άποψη αυτή [19,5% και 16,7% αντίστοιχα]
(χ2=57,819, df(4), p<,001, Gamma=,001)
Όσον αφορά στον βαθμό πρόθεσης για χρήση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους,
καθώς και τη μελλοντική πρόθεσή τους για αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων
στη διδακτική διαδικασία, προκύπτει ότι οι ‘νέοι’ σε προϋπηρεσία φιλόλογοι (1-10
έτη υπηρεσίας) -περισσότερο από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη μέση (11-20 έτη
υπηρεσίας) και από αυτούς που βρίσκονται στη δύση (21 και άνω) της επαγγελματικής
τους σταδιοδρομίας- εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση
δεν αποτελεί «εισβολή» για τη διδακτική διαδικασία (χ2=77,776, df(6), p<,001,
Gamma=,000),
β) η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση δεν
αποδομεί τον διδακτικό τους ρόλο (χ2=88,595, df(6), p<,001, Gamma=,000),
γ) οι ΤΠΕ δεν μπορούν να συρρικνώσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο (χ2=53,293, df(4),
p<,001, Gamma=,000),
και
δ) θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο μέλλον περισσότερο τις ΤΠΕ (χ2=77,011, df(6),
p<,001, Gamma=,000).
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Όσον αφορά στον βαθμό συναισθηματικής διάστασης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση
στάσεων, από την έρευνα προκύπτει ότι οι ‘νέοι’ σε προϋπηρεσία φιλόλογοι (1-10
έτη υπηρεσίας) -περισσότερο από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη μέση (11-20 έτη
υπηρεσίας) και από αυτούς που βρίσκονται στη δύση (21 και άνω) της επαγγελματικής
τους σταδιοδρομίας- εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) η πίεση για κάλυψη της διδακτέας ύλης δεν αποθαρρύνει τον διδάσκοντα για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία (χ2=48,898, df(6), p< ,001,
Gamma=,845),
και
β) η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του διδάσκοντος εξασφαλίζει την προστιθέμενη
αξία των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (χ2=41,986, df(6), p<,001,
Gamma=,352).
4.2.3. Παρακολούθηση μαθημάτων αξιοποίησης των ΤΠΕ για το μάθημα των
αρχαίων ελληνικών
Όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες ως προς τη διδακτική
διαδικασία, προκύπτει ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους αρκετά μαθήματα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών -περισσότερο εν συγκρίσει με όσους έχουν παρακολουθήσει λίγα ή κανέναεκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν περιορίζει τους μαθητές σε διδακτικές δραστηριότητες
μηχανοποιημένης μάθησης (χ2=29,969, df(6), p<,001, Gamma=,000),
β) δεν θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ΤΠΕ (χ2=14,216, df(6), p=,027,
Gamma=,010),
γ) οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν κάτι νέο στη διδακτική πράξη (χ2=15,018, df(6),
p=,020, Gamma=,025),
δ) η εισαγωγή των ΤΠΕ στην ενεργό διδακτική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών από
μετάφραση δεν τους προκαλεί άγχος (χ2=25,859, df(4), p<,001, Gamma=,000),
και
ε) οι ΤΠΕ δεν θα δημιουργήσουν χάσμα μεταξύ των φιλικών, προς τις νέες τεχνολογίες,
φιλολόγων και των μη φιλικών, προς αυτές (χ2=9,427, df(4), p=,051, Gamma=,074),
Όσον αφορά στον βαθμό πρόθεσης για χρήση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους,
καθώς και τη μελλοντική πρόθεσή τους για αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη
διδακτική διαδικασία, προκύπτει ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους αρκετά μαθήματα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών -περισσότερο εν συγκρίσει με όσους έχουν παρακολουθήσει
κανένα ή και λίγα- εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση
δεν αποδομείται ο διδακτικός ρόλος του φιλολόγου (χ2=12,740, df(6), p=,047,
Gamma=,001),
και
β) η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία δεν περιορίζει παιδαγωγικά τον ρόλο
του φιλολόγου (χ2=11,585, df(4), p=,021, Gamma=,017),
Παράλληλα, σημειώνεται ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα διδακτικής
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αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (αρκετά ή ακόμη και
λίγα) εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως οι ΤΠΕ δεν «εισβάλλουν» στη διδακτική
πράξη (χ2=14,216, df(6), p=,027, Gamma=,010),
Όσον αφορά στον βαθμό συναισθηματικής διάστασης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση
στάσεων προκύπτει ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
αρκετά μαθήματα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών -περισσότερο εν συγκρίσει με όσους έχουν παρακολουθήσει λίγα ή κανέναεκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του
διδάσκοντος εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή
διαδικασία (χ2=16,768, df(6), p=,010, Gamma=,180).
4.2.3. Επιμόρφωση στις ΤΠΕ
Όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες ως προς τη διδακτική
διαδικασία, προκύπτει ότι όσοι έχουν το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης, ήτοι Β΄
επιπέδου -περισσότερο εν συγκρίσει με όσους έχουν λάβει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ή
δεν έχουν καμία επιμόρφωση στις ΤΠΕ- εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) οι φιλόλογοι δεν θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ΤΠΕ για τη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (χ2=41,749, df(6), p<,001, Phi=,000),
β) οι ΤΠΕ δεν συνεχίζουν το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών
από μετάφραση (χ2=74,978, df(6), p<,001, Phi=,000),
γ) οι ΤΠΕ δύνανται να επανακαθορίσουν τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από
μετάφραση, καθώς υπηρετούν τον κύριο σκοπό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας
που είναι η πολυπρισματική προσέγγιση των γεγονότων (χ2=42,940, df(6), p<,001,
Phi=,000),
δ) οι ΤΠΕ δεν προκαλούν άγχος στον φιλόλογο (χ2=11,499, df(4), p=,021, Phi=,021),
και
ε) οι ΤΠΕ δεν θα δημιουργήσουν χάσμα μεταξύ των τεχνο-φιλικών και των τεχνοεπιφυλακτικών φιλολόγων (χ2=62,300, df(4), p<,001, Phi=,000).
Παράλληλα, σημειώνεται ότι τόσο όσοι έχουν λάβει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου
όσο και αυτοί που έχουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον,
πως οι ΤΠΕ δεν περιορίζουν τους μαθητές σε μηχανιστικού τύπου δραστηριότητες
(χ2=68,218, df(6), p<,001, Phi=,000).
Ωστόσο, από τις συσχετίσεις των μεταβλητών προκύπτει ότι οι φιλόλογοι που δεν
έχουν λάβει καμία επιμόρφωση θεωρούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως τα παραδοσιακά
εκπαιδευτικά τεχνολογικά εργαλεία είναι πιο προσιτά, εν συγκρίσει προς τις ΤΠΕ, ενώ
αντίστοιχα όσοι έχουν πιστοποιημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των
ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, είτε Α΄ είτε Β΄ επιπέδου, προκρίνουν σε χαμηλά ποσοστά την
παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία, εν συγκρίσει προς τις ΤΠΕ (χ2=31,927, df(4),
p<,001, Phi=,000).
Όσον αφορά στον βαθμό πρόθεσης για χρήση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους,
καθώς και τη μελλοντική πρόθεσή τους για αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη
διδακτική διαδικασία, προκύπτει ότι όσοι έχουν το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης, ήτοι
Β΄ επιπέδου -περισσότερο εν συγκρίσει με όσους έχουν λάβει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ή
δεν έχουν καμία επιμόρφωση στις ΤΠΕ- εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
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α) οι ΤΠΕ δεν «εισβάλλουν» στη διδακτική διαδικασία (χ2=41,749, df(6), p<,001,
Phi=,000),
β) οι ΤΠΕ δεν αποδομούν τον διδακτικό ρόλο του φιλολόγου (χ2=48,819, df(6), p<,001,
Phi=,000),
και
γ) η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική δεν συρρικνώνει την παιδαγωγική παρουσία
του φιλολόγου (χ2=35,409, df(4), p<,001, Phi=,000).
Παράλληλα, σημειώνεται ότι τόσο οι έχοντες πιστοποίηση Α΄ επιπέδου όσο
και αυτοί που έχουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου δηλώνουν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως
προτίθενται στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (χ2=38,639, df(6), p<,001, Phi=,000)
Όσον αφορά στον βαθμό συναισθηματικής διάστασης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση
στάσεων, προκύπτει ότι όσοι έχουν το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης, ήτοι Β΄ επιπέδου
-περισσότερο εν συγκρίσει με όσους έχουν λάβει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ή δεν έχουν
καμία επιμόρφωση στις ΤΠΕ- εκτιμούν, κατά το μάλλον ή ήττον, πως:
α) η πίεση για κάλυψη της διδακτέας ύλης δεν θα πρέπει να λειτουργεί αποθαρρυντικά
προς τους φιλολόγους (χ2=40,985, df(6), p<,001, Phi=,000),
και
β) οι φιλόλογοι θα πρέπει να έχουν τόσο παιδαγωγική όσο και διδακτική κατάρτιση σε
θέματα ΤΠΕ, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στη διδακτική
και μαθησιακή διαδικασία (χ2=16,367, df(6), p=,012, Phi=,012).
Ωστόσο, από τις συσχετίσεις των μεταβλητών προκύπτει ότι η, τυχόν,
διασύνδεση της χρήσης των ΤΠΕ με τη διαδικασία της αξιολόγησης των φιλολόγων,
δεν θα αποτελέσει επιπλέον κίνητρο αξιοποίησης της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας
στη διδακτική διαδικασία τόσο για όσους δηλώνουν πως διαθέτουν πιστοποιημένη
επιμόρφωση στις ΤΠΕ [Α΄ επιπέδου 77,8% και Β΄ επιπέδου 68,4%] όσο και αυτούς
οι οποίοι δεν έχουν καμία επιμόρφωση στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες [77,9%]
(χ2=27,058, df(4), p<,001, Phi=,000).
5. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποκαλύπτει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των
φιλολόγων, όσον αφορά στη λειτουργικότητα του ρόλου των ΤΠΕ στη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Συναξιολογώντας τα δεδομένα που προκύπτουν
από τις απαντήσεις των φιλολόγων του δείγματος καταλήγουμε σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα:
1) Όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες ως προς τη
διδακτική διαδικασία, προκύπτει ότι:
α) οι φιλόλογοι προκρίνουν, σαφώς, τη μετρημένη και όχι άκριτη χρήση των ΤΠΕ στη
διδακτική διαδικασία, έχοντας ως βασική πεποίθηση πως οι ΤΠΕ δεν αποτελούν
πανάκεια επιτυχών μαθησιακών αποτελεσμάτων, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να υποκαταστήσουν τον εκπαιδευτικό, σε ποσοστό 96,7%. Παράλληλα, εκτιμούν
πως οι ΤΠΕ, λόγω των τεράστιων πολυμεσικών δυνατοτήτων τους, προσφέρουν
προοπτικές χάραξης νέων στρατηγικών διδακτικής προσέγγισης, πέρα από
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μηχανιστικού τύπου δραστηριότητες. Το στοιχείο αυτό αντιβαίνει με αποτελέσματα
πρότερων ερευνών32, όπου οι φιλόλογοι εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως
μέρος της παραδοσιακής διδασκαλίας,
β) οι φιλόλογοι θεωρούν ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν σε μια διδακτική
επανεκκίνηση των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, σε ποσοστό 69,7%, καθώς
προκρίνουν ότι η νέα εκπαιδευτική τεχνολογία έχει να προτείνει νέες προσεγγίσεις
στη διδακτική πρακτική. Γι’ αυτό, εξάλλου, δεν υιοθετούν επιφυλακτική στάση
απέναντι στις ΤΠΕ. Το στοιχείο αυτό αποτελεί νέο δεδομένο, εφόσον αντιτίθεται σε
προηγούμενη έρευνα33, όπου εκφράστηκε επιφυλακτικότητα για τις δυνατότητες των
ΤΠΕ να επηρεάσουν θετικά τη μαθησιακή διαδικασία στα φιλολογικά μαθήματα,
και
γ) οι φιλόλογοι αναγνωρίζουν, σε ποσοστό 69,7%, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυσκολίες
που απαιτούν οι ΤΠΕ, εν συγκρίσει προς την παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία,
και ως εκ τούτου απαντούν πως η ενεργός συμμετοχή των νέων τεχνολογιών στη
διδακτική διαδικασία δημιουργεί πρόσθετο άγχος στον διδάσκοντα· ωστόσο,
πιστεύουν ότι η εισαγωγή τους στη διδακτική διαδικασία αφενός δεν θα λειτουργήσει
διχαστικά στις τάξεις των φιλολόγων, διαχωρίζοντάς τους σε τεχνο-φιλικούς και
τεχνο-επιφυλακτικούς, και αφετέρου οι ΤΠΕ δεν είναι ανταγωνιστές του φιλολόγου,
ως προς το διδακτικό μέρος.
2) Όσον αφορά στον βαθμό πρόθεσης για χρήση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους, καθώς
και τη μελλοντική πρόθεσή τους για αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη
διδακτική διαδικασία, προκύπτει ότι:
α) οι φιλόλογοι εκτιμούν, σε ποσοστό 90,4%, ότι η χρήση των ΤΠΕ καθιστά τον
ρόλο τους πιο σύνθετο και απαιτητικό, γεγονός που ερμηνεύει τις όποιες, τυχόν,
επιφυλάξεις τους όσον αφορά στη λειτουργική συμμετοχή των ΤΠΕ στη διδακτική
διαδικασία. Παράλληλα, δεν θεωρούν ότι ο διδακτικός ρόλος των φιλολόγων
κινδυνεύει να αποδομηθεί από τις ΤΠΕ, και δεν τις εκλαμβάνουν ως «εισβολή» στη
διδακτική διαδικασία. Ωστόσο, ένα ισχυρό ποσοστό, της τάξης του 44% εκτιμά πως
η ενεργός ανάμειξη των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική είναι πιθανόν να οδηγήσει σε
περιορισμό-υποβάθμιση-συρρίκνωση του παιδαγωγικού ρόλου των φιλολόγων. Το

32 Καραμπίνης, Α. (2010), Αποτίμηση και κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης Φιλολόγων
στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία σε σχολεία του νομού Αττικής,
διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.
Γκούφας, Κ. (2007), ΤΠΕ και Φιλόλογοι: Στάσεις, αντιλήψεις και ανάγκες. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου
των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη
Διδακτική Πράξη» Σύρος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πλεύρης, Γ. (2007), Γλωσσικά μαθήματα, διδακτική πράξη και ΤΠΕ. Φιλόλογοι μετεξεταστέοι στις ΤΠΕ. 2ο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Γλώσσα, σκέψη και πράξη στην εκπαίδευση», Ιωάννινα.
Πολίτης, Π., Καραμάνης, Μ., Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2000), Αξιολόγηση της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Έργου Ο∆ΥΣΣΕΑΣ. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Οι ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, Πάτρα 2000.
33 Τζιμογιάννης, Α., Κόμης, Β. (2004), Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, στο Μ. Γρηγοριάδου (επιμ.), Πρακτικά
4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με ∆ιεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση», Τόμος Α’, 165-176, Αθήνα.
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τελευταίο στοιχείο επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα πρότερων ερευνών34,
όπου εκτιμάται ότι οι ΤΠΕ μπορεί να αμφισβητήσουν τον ρόλο των διδασκόντων
στην εκπαιδευτική διαδικασία,
και
β) οι φιλόλογοι εκφράζουν μια θετική πρόθεση αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε ποσοστό
75,1%, γεγονός που δηλοί τη θετική, εν γένει, στάση τους απέναντι σε αυτές.
3) Όσον αφορά στον βαθμό συναισθηματικής διάστασης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση
στάσεων προκύπτει ότι:
α) η μεγάλη πλειονότητα, σε ποσοστό 67,2%, θεωρεί sine qua non την άρτια παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια του φιλολόγου σε θέματα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη, ενώ μοιρασμένες παρουσιάζονται οι απόψεις όσον αφορά στην απόδοση
ευθύνης για τη μη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, στην πίεση για
κάλυψη της διδακτέας ύλης,
και
β) οι φιλόλογοι απορρίπτουν, σαφώς -σε ποσοστό 76,3%-, τη σύνδεση της χρήσης και
αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, με την όποια μορφή αξιολόγησης,
εκτιμώντας ότι αυτό δεν αποτελεί κίνητρο για τον φιλόλογο. Παράλληλα, σε
συντριπτικό ποσοστό, 92,2%, απαντούν αρνητικά στην προοπτική σύνδεσης της
μισθολογικής τους εξέλιξης, με τη χρήση, ή μη, των ΤΠΕ στη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών.
Αξιολογώντας τη συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών, και ειδικότερα του
φύλου των συμμετεχόντων, με καθεμία από τις εξαρτημένες μεταβλητές διαπιστώνεται
ότι οι γυναίκες φιλόλογοι, σε αντίθεση με πρότερες έρευνες35, εμφανίζονται περισσότερο
θετικές στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις λειτουργικές
δυνατότητες των ΤΠΕ να επαναπροσδιορίσουν τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
από μετάφραση, συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους, οι οποίοι εκφράζουν μια
επιφυλακτική έως αρνητική στάση απέναντι στις ΤΠΕ. Το στοιχείο αυτό της έρευνας,
πιθανώς, ερμηνεύεται λόγω της δυναμικότητας που εμφανίζουν οι γυναίκες σε όλους
τους επιστημονικούς τομείς τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός το οποίο, καθώς φαίνεται,
ήλθε, πλέον, η ώρα να αποτυπωθεί και στις έρευνες. Επίσης, μια άλλη ερμηνεία είναι ότι
οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τις ΤΠΕ, πλέον, όχι ως νεωτερισμό αλλά ως αναγκαιότητα
υποστήριξης μιας επιτυχούς και αποτελεσματικής διδακτικής διαδικασίας. Το ενδιαφέρον
στοιχείο της έρευνας είναι ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες φιλόλογοι εκδηλώνουν
θετική πρόθεση στη μελλοντική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική προσέγγιση των
αρχαίων ελληνικών από μετάφραση.
Ωστόσο, βάσει της παρούσας ερευνητικής μελέτης οφείλουμε να σημειώσουμε
δύο ιδιαίτερα στοιχεία:
34 Κασκαντάμη, Μ. (2006), Παιδαγωγική αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσιάσεων στην επιμόρφωση των
φιλολόγων. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην
Εκπαίδευση» (Θεσσαλονίκη 05 Οκτωβρίου-08 Οκτωβρίου 2006). Θεσσαλονίκη , σ.σ. 474-481.
35 Τζιμογιάννης, Α., Κόμης, Β. (2004), Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, στο Μ. Γρηγοριάδου (επιμ.), Πρακτικά
4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με ∆ιεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση», Τόμος Α’, 165-176, Αθήνα.
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α) υφίσταται ένας προβληματισμός στους κόλπους των φιλολόγων αναφορικά με τις
«παρενέργειες» που, πιθανώς, θα προκληθούν από την ενεργό ανάμειξη των ΤΠΕ
στη διδακτική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση,
και
β) τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες φιλόλογοι θεωρούν ότι η παραδοσιακή
εκπαιδευτική τεχνολογία τούς είναι πιο προσιτή, σε σχέση με τις ΤΠΕ. Η έννοια
του «προσιτού» έχει να κάνει, πιθανώς, με την εύκολη χρήση των παραδοσιακών
τεχνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Τα σημείο αυτά χρήζουν, ασφαλώς
περαιτέρω διερεύνησης.
Παράλληλα, από τη συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών, και ειδικότερα
των ετών υπηρεσίας των συμμετεχόντων, με καθεμία από τις εξαρτημένες μεταβλητές,
διαπιστώνεται ότι οι «μεγαλύτεροι» σε προϋπηρεσία φιλόλογοι είναι περισσότερο
δεκτικοί στην παραδοσιακή εκπαιδευτική τεχνολογία και λιγότερο στην αξιοποίηση των
ΤΠΕ, εκφράζοντας την αγωνία ότι οι ΤΠΕ θα τους προκαλέσουν διδακτικό άγχος, άποψη
η οποία φθίνει στους «νεώτερους» σε έτη υπηρεσίας. Αυτό, πιθανώς, συμβαίνει διότι
οι «νεώτεροι» σε προϋπηρεσία φιλόλογοι έχουν υψηλότερο βαθμό επιμόρφωσης στην
αξιοποίηση των ΤΠΕ, των οποίων η χρήση τούς είναι προσιτή, και τις αντιλαμβάνονται
ως «παράγοντα» νέων διδακτικών προσεγγίσεων. Οι «νεώτεροι» σε προϋπηρεσία
φιλόλογοι, σε ποσοστό 89,7%, δεν δείχνουν καμία επιφύλαξη για τις δυνατότητες
ενεργητικής μάθησης που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ποσοστό το οποίο σταδιακά υποχωρεί
στους «μεγαλύτερους» φιλολόγους. Αυτό, πιθανώς, οφείλεται στο γεγονός ότι οι
έχοντες λίγα χρόνια προϋπηρεσίας γνωρίζουν την ενεργητική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδακτική διαδικασία, και δεν τις χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη εργαλείο παραδοσιακής
εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Οι «νεώτεροι» φιλόλογοι δεν αισθάνονται σε καμία
περίπτωση ότι με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική προσέγγιση των αρχαίων
ελληνικών από μετάφραση απειλείται ο ρόλος τους, εν συγκρίσει με τους «μεγαλύτερους»
σε προϋπηρεσία. Αυτό, πιθανώς, οφείλεται στα συντηρητικά αντανακλαστικά των
παλαιοτέρων στην εκπαίδευση, ως προς τις όποιες διδακτικές καινοτομίες. Γεγονός
είναι ότι οι έχοντες λίγα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση αντιλαμβάνονται τις ΤΠΕ
ως βασικά συστατικά της σύγχρονης παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης, ως
αρωγούς της όλης μαθησιακής διαδικασία, που συνεπικουρούν και δεν υπονομεύουν τον
διδακτικό ρόλο του φιλολόγου.
Ωστόσο, η δυσκαμψία στη χρήση και αξιοποίηση της νέας εκπαιδευτικής
τεχνολογίας και η αντίληψη ότι οι ΤΠΕ μπορεί να λειτουργήσουν ως παράγοντας
αποσταθεροποίησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, αποτελούν, αν μη τι
άλλο, στοιχεία που προβληματίζουν, εφόσον αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό φιλολόγων
«της πράξης», και συνεπώς χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Σύν τοις άλλοις, από τη συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών, και
ειδικότερα της παρακολούθησης στη διάρκεια των σπουδών μαθημάτων ειδικής
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, με καθεμία
από τις εξαρτημένες μεταβλητές διαπιστώνεται ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει αρκετά
μαθήματα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αντιλαμβάνονται τη νέα διδακτική και μαθησιακή
πραγματικότητα -όπου ενεργό συμμετοχή έχουν οι ΤΠΕ- ως συνισταμένη άρτιας
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του εκπαιδευτικού, απορρίπτοντας θέσεις και
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απόψεις περί συρρίκνωσης και αποδόμησης του παιδαγωγικού και διδακτικού ρόλου
του φιλολόγου. Οι φιλόλογοι, οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, έχουν ειδική διδακτική
κατάρτιση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών -ως μέρος
των σπουδών τους, είτε προπτυχιακών είτε μεταπτυχιακών, και όχι ως σεμιναριακή
επιμόρφωση- υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην καινοτόμο συμβολή των ΤΠΕ για
τα αρχαία ελληνικά από μετάφραση.
Η διαπίστωση αυτή μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να συμπεριληφθεί
στα προγράμματα σπουδών των φιλολογικών, εν γένει, τμημάτων, κορμός μαθημάτων
ειδικής διδακτικής αρχαίων ελληνικών με τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αυτό,
πιθανώς, θα άρει τις όποιες μελλοντικές επιφυλάξεις των φιλολόγων, όσον αφορά στον
νέο ρόλο των ΤΠΕ στη σύγχρονη διδακτική και μαθησιακή πραγματικότητα.
Τέλος, από τη συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών, και ειδικότερα του
βαθμού επιμόρφωσης των φιλολόγων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για το μάθημα των
αρχαίων ελληνικών, με καθεμία από τις εξαρτημένες μεταβλητές διαπιστώνεται ότι η
επιμόρφωση στις ΤΠΕ, είτε Α΄ είτε Β΄ επιπέδου, καθορίζει, εν πολλοίς, τη μελλοντική
πρόθεση των φιλολόγων να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική προσέγγιση των
αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, ωστόσο η επιμόρφωση δεν συνεπάγεται και την
αποβολή του άγχους, που προκαλεί η παρουσία των ΤΠΕ στην ενεργό διδακτική διαδικασία.
Αυτό, πιθανώς, οφείλεται στο πεπερασμένο της επιμόρφωσης με τη μορφή που έχει σήμερα
και την αδυναμία της, πλέον, να απαντήσει στα διδακτικά και παιδαγωγικά ερωτήματα
των φιλολόγων σχετικά με τη δομική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.
Πιθανώς, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι διαδικασίες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, όσον
αφορά στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι φιλόλογοι
αποφάσκουν τη διασύνδεση της χρήσης των ΤΠΕ με τη διαδικασία της αξιολόγησης, ως
κίνητρο αξιοποίησης της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία. Το
ενδιαφέρον είναι ότι υψηλά ποσοστά απόρριψης της άποψης αυτής προέρχονται τόσο
από τους φιλολόγους οι οποίοι δεν διαθέτουν καμία επιμόρφωση στις ΤΠΕ -γεγονός που
είναι και αναμενόμενο-, όσο και από αυτούς που διαθέτουν πιστοποιημένη επιμόρφωση
στις ΤΠΕ είτε Α΄ είτε Β΄ επιπέδου, γεγονός μη αναμενόμενο.
Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα έθιξε ορισμένες πτυχές της αξιοποίησης
των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, έτσι όπως την
αντιλαμβάνονται οι, πλέον, αρμόδιοι για να τοποθετηθούν, αυτοί που καλούνται να
υλοποιήσουν τις νέες διδακτικές καινοτομίες, οι φιλόλογοι της «πράξης». Οι ερευνητικές
μελέτες που θα ακολουθήσουν θα δώσουν, ασφαλώς, μια, πλέον, ευρυγώνια οπτική στο,
εν λόγω, ερευνητικό ζήτημα.
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Κλίμακα «Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης». Πιλοτική
πανελλαδική έρευνα για τη στάθμισή της.
Γεωργογιάννης Παντελής

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η πιλοτική εφαρμογή της Κλίμακας «Αυτοεκτίμηση,
Αυτοαντίληψη – Ετεροαντίληψη», με σκοπό τη διαπίστωση της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητάς της για την τελική της εφαρμογή σε πανελλαδικό δείγμα. Στόχος της
εργασίας είναι να αποκτήσουν οι ερευνητές ένα ερευνητικό εργαλείο μέτρησης της
αυτοεκτίμησης σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα. Γίνεται συνοπτική περιγραφή όλων των
μερών της κλίμακας καθώς και αναφορά για τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. Από
την πιλοτική εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι η κλίμακα διαθέτει έναν πολύ υψηλό βαθμό
αξιοπιστίας και εγκυρότητας, και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στο στάδιο της
τελικής εφαρμογής της σε πανελλαδικό επίπεδο για να μετρήσουμε την αξιοπιστία και την
εγκυρότητά της και σε πανελλαδικό επίπεδο. Το καινοτόμο στοιχείο της συγκεκριμένης
έρευνας είναι ότι αναδεικνύεται η ετεροναντίληψη μαζί με την αυτοαντίληψη ως βασικό
συστατικό στοιχείο της αυτοεκτίμησης.
Λέξεις-κλειδιά: αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη, ετεροαντίληψη, αξιοπιστία, εγκυρότητα
Abstract
This paper describes the pilot implementation of the “Self-Esteem, Self-Assessment
– Hetero-perception” Scale, in order to establish its credibility and validity for its final
application to a nationwide sample. The aim of the paper is to provide researchers with
a research tool to measure self-esteem at all age levels. A brief description of all parts of
the scale is provided, as well as a report on how the data was analyzed. From the pilot
implementation, it has been found that the scale has a very high degree of reliability and
validity, so we can proceed to the final stage of its implementation at national level to
measure its credibility and validity on a pan-Hellenic level. The innovative element of
this research is that hetero-perception, together with self-perception, emerges as a key
component of self-esteem.
Keywords: self-esteem, self-perception, hetero-perception, reliability, validity
1. Εισαγωγή
Η προβληματική για την αυτοεκτίμηση εμφανίζεται στο επιστημονικό στερέωμα τη
δεκαετία του 1960, οπότε και διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι έννοιες της αυτοεκτίμησης
και της αυτοαντίληψης. Την τελευταία δεκαετία έρχεται στο προσκήνιο η έννοια της
ετεροαντίληψης, η οποία αποσκοπεί, προστιθέμενη στην αυτοαντίληψη, να ολοκληρώσει
την έννοια της αυτοεκτίμησης.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η πιλοτική εφαρμογή της Κλίμακας
«Αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη – ετεροαντίληψη» και η αξιολόγησή της για την
διαπίστωση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς της.
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Έχει δε ως στόχο, μέσω της τελικής εφαρμογής της κλίμακας σε πανελλαδικό
επίπεδο να διαπιστώσει την γενικευμένη πλέον αξιοπιστία και εγκυρότητά της
με απώτερο στόχο να προσφέρει ένα ερευνητικό εργαλείο στους ερευνητές του
γνωστικού αυτού αντικειμένου που θα του προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης της
αυτοεκτίμησης του ανθρώπου σε όλα τα ηλικιακά φάσματα. Στη συνέχεια της εργασίας,
παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέρη της κλίμακας καθώς και τα στάδια κατάρτισής της.
Αφού συμπληρώθηκαν οι 200 κλίμακες για την πιλοτική εφαρμογή, γίνεται παραγοντική
ανάλυση και μετρώνται οι δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας στο σύνολο της κλίμακας
όσο και στα μέρη της. Αναδείχθηκε υψηλός βαθμός αξιοπιστίας και εγκυρότητας της
κλίμακας, πράγμα που καθιστά δυνατή την εφαρμογή της στο αντιπροσωπευτικό δείγμα
στο επίπεδο της ελληνικής επικρατείας.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
2.1.1. Αυτοεκτίμηση
Η εκτίμηση είναι σύνθετη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με συνθετικά την πρόθεση
«εκ» και το ρήμα «τιμώ» και σημαίνει «τιμώ υπερβολικά, υπολογίζω την αξία κάποιου
πράγματος, ακριβαίνω κάτι»1. Με την προσθήκη της αντωνυμίας «αυτό», δημιουργείται
η λέξη «αυτοεκτίμηση», που σημαίνει η εκτίμηση του εαυτού.
Στην καθημερινή επικοινωνία ως αυτοεκτίμηση εννοείται η εκτίμηση που
τρέφει κανείς για τον εαυτό του ή η αξιολόγηση που κάνει κανείς στον εαυτό του. Εκτός
αυτού, «αναφέρεται στην προσωπική κρίση της αξίας του ατόμου, η οποία εκφράζεται
με τις στάσεις που αναπτύσσει απέναντι στον εαυτό του».2 Η αυτοεκτίμηση, δηλαδή,
αποτελεί την «συναισθηματική στάση απέναντι στον εαυτό και μπορεί να είναι θετική
ή αρνητική»3. Η αυτοεκτίμηση, δηλαδή, ενός ατόμου εξαρτάται από το αν το άτομο
έχει θετική ή αρνητική στάση για τον εαυτό του, οπότε μιλάμε για υψηλή ή χαμηλή
αυτοεκτίμηση αντίστοιχα.4
Παράλληλα, η αυτοεκτίμηση γίνεται αντιληπτή με όρους κοινωνικού εαυτού,
ο οποίος ορίζεται σε σχέση με σημαντικούς άλλους. Αυτοί οι σημαντικοί άλλοι ασκούν
επιρροή στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τον εαυτό του,
αξιολόγηση η οποία πραγματοποιείται εντός ενός κοινωνικού πλαισίου αναφοράς5. Θα
μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η αυτοεκτίμηση αποτελεί για το άτομο την απόσταση
ανάμεσα στον «ιδανικό» και στον «αντιληπτό» εαυτό6.
1 Φραγκούλης, Α. (2005), Λεξικό της αρχαίας ελληνικής, ερμηνευτικό, ετυμολογικό. Αθήνα: Πατάκης, σ.: 271.
2 Coopersmith, S,(1984) στο: Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, σ.889
3 Γεωργογιάννης, Π, (2007), Βηματισμοί για μια αλλαγή στην Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία
και Έρευνα, Πάτρα, αυτοέκδοση, τόμος 5ος , σ.89.
Rosenberg, M.(1986), Conceiving the self. New York: Basic, σ.54.
4 Γεωργογιάννης, Π, (2007), Βηματισμοί για μια αλλαγή στην Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία
και Έρευνα, Πάτρα, αυτοέκδοση, τόμος 5ος , σ.89
5 Ziller, R, (1973) στο: Μακρή- Μπότσαρη, Ε, (2001), Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, Ανάπτυξη,
Λειτουργικός ρόλος και Αξιολόγηση, Αθήνα , Ελληνικά Γράμματα, σ.σ.22-23
6 James, W,(1890) στο: Μακρή- Μπότσαρη, Ε, (2001), Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, Ανάπτυξη,
Λειτουργικός ρόλος και Αξιολόγηση, Αθήνα , Ελληνικά Γράμματα, σ.21
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2.1.2. Αυτοαντίληψη
Η αντίληψη είναι σύνθετη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με συνθετικά την
πρόθεση «αντί» και το ρήμα «λαμβάνω» και σημαίνει «σύλληψη, βοήθεια, προστασία,
υπεράσπιση, επίπληξη, πάρσιμο για ανταλλαγή, αμοιβαία προσκόλληση, αξίωση για κάτι,
κατανόηση, γνώση με το νου»7. Με την προσθήκη της αντωνυμίας «αυτό», δημιουργείται
η λέξη «αυτοαντίληψη», που σημαίνει αντιλαμβάνομαι εαυτόν.
Ως αυτοαντίληψη ορίζεται «το σύνολο των αντιλήψεων που έχει το άτομο για
τον εαυτό του και τις ικανότητες του» 8, οι οποίες διαμορφώνονται και καθορίζονται
από την εικόνα που αντιλαμβάνεται το άτομο ότι έχουν οι άλλοι γι’ αυτό. Παράλληλα,
η αυτοαντίληψη αποτελεί «στοιχείο του φαινομενολογικού πεδίου του ατόμου, του
συνόλου των αντιλήψεων του για τον κόσμο, που διαμορφώνεται κατά τη συναλλαγή
του ατόμου με το περιβάλλον.»9
Αναφέρεται, δηλαδή, «στο σύστημα παραστάσεων του ανθρώπου για τον εαυτό
του, στη βάση των οποίων οικοδομεί τις αμοιβαίες σχέσεις με τους συνανθρώπους και
τη στάση απέναντί τους. Είναι μια σχετικά σταθερή, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
συνειδητή, ολοκληρωμένη, αν και όχι απαλλαγμένη από εσωτερικές αντιφάσεις, μορφή
του προσωπικού Εγώ, η οποία είναι αποτέλεσμα της αυτοαπόσπασης του ανθρώπου
από τον περίγυρό του, πράγμα που του επιτρέπει να αισθάνεται ως υποκείμενο των
σωματικών και ψυχικών του καταστάσεων, καθώς και των αντίστοιχων διεργασιών και
ενεργειών»10.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο όρος αυτοαντίληψη αναφέρεται στην αντίληψη
του Εγώ, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται την αυτοεικόνα του, η
οποία συνίσταται από ηθικές αξίες, πεποιθήσεις, δεξιότητες – ικανότητες, συναισθήματα
και στάσεις τόσο για τον εσωτερικό όσο και για τον εξωτερικό εαυτό του, που οδηγούν
σε συγκεκριμένες συμπεριφορές.
2.1.3. Ετεροαντίληψη
Όπως είδαμε, στην αυτοαντίληψη δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση που ασκεί το άτομο
στον εαυτό του. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την έννοια της ετεροαντίληψης οφείλουμε να
δούμε το άτομο στο πλαίσιο ενός κοινωνικοψυχολογικού περιβάλλοντος και ανάλογα με
το πώς προσεγγίζεται ο έτερος. Με βάση αυτή την προσέγγιση, μπορούμε να διακρίνουμε
δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.
Η πρώτη κατεύθυνση αφορά την αντίληψη του ατόμου για τον άλλον, δηλαδή
τον έτερο, ενώ η δεύτερη κατεύθυνση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το άτομο
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του με βάση τα όσα θεωρεί ότι πιστεύει ο έτερος για αυτό.
Η διαφορά μεταξύ της αυτοαντίληψης και της ετεροαντίληψης, δηλαδή, έγκειται
στο ότι η «ετεροαντίληψη» ή ο «ετεροπροσδιορισμός» αποτελεί την αντικειμενική οπτική
που δείχνει το πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται το άτομο και την ταυτότητά του και τι είδους
χαρακτηριστικά τής προσδίδουν11. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι σε αυτή την περίπτωση
7 Φραγκούλης, Α. (2005), Λεξικό της αρχαίας ελληνικής, ερμηνευτικό, ετυμολογικό. Αθήνα: Πατάκης, σ.: 99.
8 James, W, (1963) στο: Φλουρής , Γ, (1989), Αυτοαντίληψη- Σχολική Επίδοση και Επίδραση Γονέων, σ.17
9 Rogers, C,(1961) στο: Φλουρής , Γ, (1989), Αυτοαντίληψη- Σχολική Επίδοση και Επίδραση Γονέων, σ.17
10 Πετρόφσκι, Β,(1969) Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό,(1989), σ.892
11 Δαμανάκης, Μ., (2007). Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά. Αθήνα: Gutenberg, σ. 123.
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η ετεροαντίληψη ταυτίζεται με τον ετεροπροσδιορισμό, και η έννοια της αυτοεκτίμησης
του υποκειμένου δεν καθορίζεται μόνο από τις προσωπικές πεποιθήσεις του για το άτομό
του, αλλά και από τις αντιδράσεις με βάση τις υποθέσεις για τις απόψεις των έτερων.
2.2. Συνοπτική ιστορική εξέλιξη της έρευνας για την αυτοεκτίμηση
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνει κανείς ότι από τη δεκαετία του 1960
το θέμα της αυτοεκτίμησης αναδεικνύεται από τον Rosenberg12 και καθιερώνεται ως ένας
νέος επιστημονικός χώρος στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας. Ο Rosenberg συνέταξε
την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης, την οποία παραθέτουμε, και η
οποία αποτελούταν από 10 ερωτήσεις και 4βαθμη διαβάθμιση.
Κλίμακα Rosenberg13
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
απόλυτα
1. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν είμαι καθόλου καλός (R)
2. Έχω μια θετική στάση για τον εαυτό μου
3. Γενικά τείνω να σκέφτομαι είναι ότι είμαι ένας
αποτυχημένος (R)
4. Εύχομαι να είχα περισσότερο σεβασμό για τον εαυτό
μου (R)
5. Με σιγουριά αισθάνομαι άχρηστος μερικές φορές (R)
6. Αισθάνομαι ότι είμαι πρόσωπο που αξίζω, τουλάχιστον
τόσο όσο οι άλλοι
7. Γενικά, είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου
8. Αισθάνομαι ότι δεν έχω πολλά για τα οποία να είμαι
περήφανος (R)
9. Νομίζω ότι σαν άτομο έχω αρκετά καλά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα
10. Είμαι σε θέση να κάνω πράγματα τόσο καλά όσο και
οι άλλοι άνθρωποι

Τα βήματα του Rosenberg ακολούθησαν και άλλοι, όπως ο Coopersmith, ο
οποίος δημιούργησε 58 κριτήρια αξιολόγησης για παιδιά και 50 για ενήλικες14, η Harter15
και ο Pope16, οι οποίοι είχαν στο επίκεντρο των ερευνών τους την αυτοεκτίμηση με
υποκείμενα έρευνας άτομα παιδικής ηλικίας, και άλλοι.
Στη μέχρι τώρα έρευνα διαπιστώνουμε ότι η αυτοεκτίμηση αντιμετωπίζεται σε
στενή σχέση / συνάφεια με την αυτοαντίληψη, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε μερικές φορές
η αυτοαντίληψη να ταυτίζεται με την αυτοεκτίμηση. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι πράγματι
δεν μπορεί να υπάρξει εκτίμηση αν δεν υπάρχει αντίληψη, και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να
12 Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton: Princeton University Press; 1965.
13 Brown, J.D., Στο: http://faculty.washington.edu/jdb/452/452_chapter_08.pdf (προσπελάστηκε στις 4/6/2019)
14 Coopersmith S. The Antecedents of Self-esteem. San Francisco: Freeman WH; 1967.
15 Harter S. In: Handbook of Child Psychology, Socialization Personality and Social Development 4. 4.
Hetherington EM, editor. New York: Wiley; 1983. Developmental perspective on the self system; pp. 275–385.
16 Pope A, McHale S, Craighead W. Self-Esteem Enhancement with Child and Adolescents. New York:
Pergamon; 1988.
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υπάρξει αυτοεκτίμηση αν δεν υπάρχει αυτοαντίληψη. Στην ουσία, η αυτοαντίληψη «αποτελεί
τη γνωστική πλευρά της αυτογνωσίας και αναφέρεται στο γενικότερο προβληματισμό
σχετικά με τον εαυτό»17. Η αυτοεκτίμηση αποτελεί μια γενικότερη αξιολόγηση του εαυτού
μας18 και αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά του ατόμου, ενώ δείχνει το βαθμό,
στον οποίο το ίδιο αποδέχεται και επιδοκιμάζει τον εαυτό του19.
Η κάθε αυτοαντίληψη, όμως, δεν μπορεί να ταυτιστεί με την αυτοεκτίμηση, για
το λόγο ότι η αυτοαντίληψη δεν αποτελεί το σύνολο των αντιληπτικών δυνατοτήτων του
ατόμου, παρά μόνο ενός μέρους τους. Γιατί ενώ η αυτοαντίληψη περιορίζεται στο πώς το
άτομο βλέπει τον εαυτό του, υπάρχει και η παράμετρος του πώς το άτομο αντιλαμβάνεται
ότι το βλέπουν οι άλλοι, παράμετρος που συνιστά την ετεροαντίληψη, η οποία δεν έχει
αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Με αυτά ως δεδομένα, η αυτοεκτίμηση δεν είναι
ταυτόσημη με την αυτοαντίληψη, για το λόγο ότι ένα κομμάτι της αυτοεκτίμησης
προέρχεται από την ετεροαντίληψη. Η αυτοεκτίμηση, δηλαδή, απαρτίζεται από το
σύνολο των αυτοαντιλήψεων και ετεροαντιλήψεων του ατόμου.
2.3. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πιλοτική εφαρμογή της κλίμακας Αυτοεκτίμησης,
Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης, με στόχο τη βελτίωσή της. Απώτερος σκοπός είναι
η διεξαγωγή μιας ευρύτερης πανελλαδικής έρευνας για τη στάθμισή της, έτσι ώστε να
αποτελέσει, στον τομέα της αυτοεκτίμησης, ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση και
ανάπτυξη της έρευνας.
3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.1. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας
Για την έρευνα αυτή ως βασικό εργαλείο συλλογής ερευνητικών δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης,
εφαρμόζοντας την παρακάτω διαδικασία:
1. Κατάρτιση κλίμακας20.
2. Συνεντεύξεις με βολικό δείγμα21 για τη διαπίστωση ατελειών και με στόχο τη
βελτίωσή της.
3. Πιλοτική εφαρμογή της κλίμακας και διερεύνηση της αξιοπιστίας της22 με το δείκτη
Alpha Cronbach με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.
4. Διερεύνηση της εγκυρότητάς της23 με παραγοντική ανάλυση με το πρόγραμμα SPSS.
17 Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 7.
18 Γεωργογιάννης, Π. (2008), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα, Επιστημονική σειρά:
Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, -τόμος IV, Πάτρα, σ. 64.
19 Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 8.
20 Schnell, R., Hill, P., Esser, E. (1988), Methoden der empirischen Sozialforschung, R. Oldenbourg Verlag
Mόnchen Wien, σ. 299.
21 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 170.
22 Βάμβουκας, Μ. (2007), Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 146.
23 Schnell, R., Hill, P., Esser, E. (1988), Methoden der empirischen Sozialforschung, R. Oldenbourg Verlag
Mόnchen Wien, σ. 150.
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5.

Συγκέντρωση παρατηρήσεων και υποδείξεων από τους συμμετέχοντες στην πιλοτική
εφαρμογή για ενδεχόμενη περαιτέρω βελτίωση της κλίμακας.

3.2. Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων: Η Κλίμακα διαπίστωσης της
Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης
Βασικός στόχος της έρευνάς μας είναι η διαπίστωση του βαθμού αυτοεκτίμησης,
αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης. Ομάδα-στόχος της έρευνας αποτέλεσαν Έλληνες
πολίτες ηλικίας από 11 έως 101 ετών, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, επαγγέλματος,
εθνικότητας και θρησκεύματος.
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας καταρτίστηκε κλίμακα αυτοεκτίμησης,
αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης, η οποία αποτελείται από 4 μέρη:
1. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία της ομάδας-στόχου, που
αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές.
2. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 25 μεταβλητές χωρισμένες σε 5 κατηγορίες,
στις οποίες τα υποκείμενα της έρευνας καλούνται να δηλώσουν μέσω εξάβαθμης
κλίμακας (από 1 έως 6) το βαθμό με τον οποίο αντιλαμβάνονται χαρακτηριστικά του
εαυτού τους.
3. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει 25 μεταβλητές χωρισμένες σε 5 κατηγορίες, στις οποίες
τα υποκείμενα της έρευνας καλούνται να δηλώσουν μέσω εξάβαθμης κλίμακας
(από 1 έως 6) το βαθμό με τον οποίο αντιλαμβάνονται ότι οι άλλοι αξιολογούν
χαρακτηριστικά του εαυτού τους.
3.2.1. Στάδια κατάρτισης της Κλίμακας Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και
Ετεροαντίληψης
3.2.1.1. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Μέσω των διαλέξεών μου στο Πανεπιστήμιο στο μάθημα «Κοινωνικοψυχολογικές
Προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας» οι φοιτητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το θέμα της αυτοεκτίμησης. Το ενδιαφέρον τους μεταφράστηκε σε επιθυμία να
ασχοληθούν και ερευνητικά με το θέμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται
σταδιακά φοιτητές και να συζητούν τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στο
θέμα της αυτοεκτίμησης. Με τον τρόπο αυτό δηλώθηκαν οι πρώτες πτυχιακές εργασίες
και άρχισε έτσι η περαιτέρω και σε βάθος ενασχόλησή μου με το θέμα. Έτσι, σε διάστημα
2-3 ετών, είχε συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό η βασική υπάρχουσα θεωρητική γνώση, τα
βασικά ερευνητικά εργαλεία που είχαν εφαρμοστεί μέχρι τότε και οι έρευνες που είχαν
διεξαχθεί με αυτά. Το γεγονός αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσω καταρχήν
το επίπεδο των υπαρχουσών ερευνών αναφορικά με το ζήτημα της αυτοεκτίμησης. Από
την ανασκόπησή τους διαπιστώθηκε ότι δεν κάλυπταν πλήρως το θέμα.
3.2.1.2. Συνεντεύξεις για τη διαπίστωση της κατανόησης των μεταβλητών
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις–συζητήσεις με επιλογή βολικού δείγματος για
να διαπιστώσουμε κατά πόσο ήταν κατανοητή η διατύπωση των ερωτημάτων της
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κλίμακας.
Από τις συνεντεύξεις αυτές διαπιστώσαμε ότι άτομα χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου αντιμετώπιζαν σε συγκεκριμένα ερωτήματα δυσκολίες κατανόησής τους.
Έγιναν, επομένως, οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο
βαθμό κατανόησης των ερωτήσεων. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην κατάρτιση της
κλίμακας.
3.2.1.3. Μεταβλητές
Ετεροαντίληψης

της

κλίμακας

Αυτοεκτίμησης,

Αυτοαντίληψης

και

Η κλίμακα Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης περιλαμβάνει
ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές.
3.2.1.3.1. Ανεξάρτητες μεταβλητές
Ανεξάρτητες μεταβλητές της κλίμακας Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και
Ετεροαντίληψης αποτελούν τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας, όπως:
 φύλο
 ηλικία
 χώρα γέννησης
 επάγγελμα
 θρήσκευμα
 μορφωτικό επίπεδο
3.2.1.3.2. Εξαρτημένες μεταβλητές
Εξαρτημένες μεταβλητές της κλίμακας Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και
Ετεροαντίληψης είναι οι μεταβλητές του Α΄ μέρους που αφορά την αυτοεκτίμηση και οι
μεταβλητές του Β’ μέρους που αφορά την ετεροαντίληψη.
3.2.1.3.2.1. Μεταβλητές για την αυτοαντίληψη
Οι μεταβλητές του Α΄ μέρους της κλίμακας χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες, 5
ερωτήσεων έκαστη, όπου το υποκείμενο της έρευνας εκφράζει τις πεποιθήσεις του για
τον εαυτό του. Οι κατηγορίες έχουν ως εξής:
1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά του εαυτού
2. Προσωπικές ιδιότητες
3. Ικανοποίηση από τον εαυτό
4. Προσωπικές ικανότητες
5. Εξωτερική εμφάνιση
3.2.1.3.2.2. Μεταβλητές για την ετεροαντίληψη
Οι μεταβλητές του Β΄ μέρους της κλίμακας χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες, 5
ερωτήσεων έκαστη, όπου το υποκείμενο της έρευνας εκφράζει τις πεποιθήσεις του για
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το πώς αντιλαμβάνεται ότι αξιολογούν οι άλλοι τον εαυτό του. Οι κατηγορίες έχουν ως
εξής:
1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά του εαυτού
2. Προσωπικές ιδιότητες
3. Ικανοποίηση από τον εαυτό
4. Προσωπικές ικανότητες
5. Εξωτερική εμφάνιση
4. Αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της κλίμακας Αυτοεκτίμησης,
Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης
4.3.1. Το δείγμα της πιλοτικής εφαρμογής
Η πιλοτική εφαρμογή της κλίμακας εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς, όπως τον
έλεγχο διαύγειας των ερωτήσεων, των οδηγιών και του τρόπου διαμόρφωσης της
κλίμακας κ.λπ., κάτι που συντείνει στην αύξηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και
της πρακτικότητας της κλίμακας24.
Η κλίμακα κατά την πιλοτική εφαρμογή, και εφόσον δόθηκαν οι απαραίτητες
οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωσή της και τονίστηκε η ανωνυμία και
η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων, χορηγήθηκε, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκαν 200 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια,
αριθμός ικανός για τη διεξαγωγή της πιλοτικής εφαρμογής της έρευνας και τη διενέργεια
παραγοντικής ανάλυσης με στόχο τη διαπίστωση του βαθμού αξιοπιστίας και εγκυρότητάς
της.
4.3.1.1. Προσδιορισμός ελλειπουσών τιμών (missing values)
Για τον προσδιορισμό ελλειπουσών τιμών (missing values) υπάρχουν οι εξής τρεις
διαθέσιμες πολιτικές εκκαθάρισης ή υποκατάστασης για τις τιμές που απουσιάζουν25: 1.
listiwise, 2. pairwise και 3. replace with mean.
Η μέθοδος listiwise αποκλείει από την ανάλυση κάθε περίπτωση (case) που θα
εμφανίσει κελί, σε μία ή περισσότερες μεταβλητές, επί της ίδιας παρατηρησιακής μονάδας,
χωρίς τιμή, χωρίς πληροφορία, δηλ. κενό26. Η περίπτωση αυτή είναι πολύ αυστηρή, διότι
με ακραίο τρόπο διαγράφει παντελώς από την ανάλυση κάθε περίπτωση (case) η οποία
θα παρουσιάσει έστω και μία ελλειπούσα τιμή, έστω και ένα κελί, στο διάνυσμά της.
Η μέθοδος pairwise είναι λιγότερο αυστηρή, αποκλείει ωστόσο από την
ανάλυση cases, κατά περίπτωση, επιλεκτικά27. Η μέθοδος αυτή μπορεί να καταλήξει σε
εξαγωγή ιδιοτιμών αρνητικού προσήμου28.
H μέθοδος replace with mean αντικαθιστά τα κενά κελιά στην ανάλυση
24 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 439
25 SPSS Statistics Base 17.0 User’s Guide, σ. 351
26 SPSS Statistics Base 17.0 User’s Guide, σ. 351
27 SPSS Statistics Base 17.0 User’s Guide, σ. 351
28 Nouris,Μ. J. (2006), SPSS 15.0 Statistical procedures companion. Prentice Hall, Inc.
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με το μέσο όρο τους29. Το μειονέκτημά της είναι ότι επεμβαίνει στην τυχαιότητα του
δείγματος.
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, αποφασίσαμε να συμπεριληφθούν τα
missing values στη στατιστική επεξεργασία, αφενός για να μην εφαρμόσουμε μια τόσο
κάθετη μέθοδο όπως η listiwise, αφετέρου για να μην εξαχθούν ιδιοτιμές αρνητικού
προσήμου και τέλος για να μην επηρεαστεί η τυχαιότητα του δείγματος.
4.3.2. Δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας της πιλοτικής εφαρμογής της κλίμακας
4.3.2.1. Δείκτες αξιοπιστίας
Σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία «όσο πιο υψηλός είναι ο συντελεστής
συσχέτισης, τόσο πιο αξιόπιστο θεωρείται το όργανο μέτρησης. Ο συντελεστής
αξιοπιστίας θα πρέπει να είναι πολύ υψηλός (όχι κάτω του 0,70). Ένας συντελεστής 0,90
θεωρείται πολύ ικανοποιητικός. Ένα όργανο μέτρησης με συντελεστή 0,90 σημαίνει ότι,
αν εφαρμοστεί στα ίδια υποκείμενα για δεύτερη φορά, θα υπάρχει συμφωνία 81% (90x90)
μεταξύ των δύο επαναληπτικών μετρήσεων»30,31. Γενικά, ο συντελεστής αξιοπιστίας είναι
αποδεκτός όταν είναι άνω του 0,7032.
Για να ελέγξουμε την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας που
χορηγήθηκε πιλοτικά, εφαρμόσαμε το δείκτη alpha του Cronbach33. Η εφαρμογή αυτή
μας έδωσε τους δείκτες αξιοπιστίας του πίνακα 1.
Πίνακας 1: Δείκτες αξιοπιστίας της πιλοτικής εφαρμογής της κλίμακας
Αξιοπιστία
Κλίμακα

Συντελεστής α

Μέρος Α΄ + Β΄

0,964

Μέρος Α΄

0,937

Μέρος Β΄

0,949

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 στο σύνολο της κλίμακας ο βαθμός αξιοπιστίας
είναι 0,964. Για το Α΄ μέρος, ο βαθμός αξιοπιστίας είναι 0,937, που δηλώνει ότι διαθέτει
στο σύνολο του ένα πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Το ίδιο διαπιστώνουμε και για το Β΄
μέρος, αφού ο βαθμός αξιοπιστίας είναι 0,949.
Συνοψίζοντας για την αξιοπιστία της κλίμακας συνολικά και λαμβάνοντας
υπόψη ότι μια τιμή της τάξης του 0,70 δηλώνει ικανοποιητική αξιοπιστία, μπορούμε να
αντιληφθούμε το βαθμό αξιοπιστίας της συγκεκριμένης κλίμακας.

29 SPSS Statistics Base 17.0 User’s Guide, σ. 351
30 Caplow, Th. (1972), L’ enquκte sociologique. Paris: Ed. A. Colin, p.p. 120-126.
31 Βάμβουκας, Μ. (2007), Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 148.
32 Nunnally, J. (1978), Psychometry theory (2nd ed.). New York: Mc-Graw Hill.
Cronbach, L. J. (1984), Essentials of psychological testing (4th ed.). New York: Harper & Row.
33 SPSS Statistics Base 17.0 User’s Guide, σ. 460
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4.3.2.2. Δείκτες εγκυρότητας
Από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση της πιλοτικής εφαρμογής του Α΄ και Β΄
μέρους της κλίμακας, προέκυψαν οι παρακάτω εννέα παράγοντες:
1. Παράγοντας Π1
2. Παράγοντας Π2
3. Παράγοντας Π3
4. Παράγοντας Π4
5. Παράγοντας Π5
6. Παράγοντας Π6
7. Παράγοντας Π7
8. Παράγοντας Π8
9. Παράγοντας Π9
4.3.2.2.1. Δείκτες εγκυρότητας της πιλοτικής εφαρμογής της κλίμακας στο σύνολό της
Για τη μέτρηση του βαθμού εγκυρότητας μιας κλίμακας, ο ερευνητής οφείλει να λάβει
υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες παραμέτρους. Για το λόγο ότι δεν είναι δυνατόν
«ένας ερευνητής να καταπιαστεί με το κάθε ζήτημα στην ολότητά του, εφόσον, όπως είναι
φυσικό, δεν υπάρχει ο χρόνος για μια τόσο μεγάλη έρευνα ή και λόγω της απροθυμίας των
συμμετεχόντων να απαντήσουν, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματολόγιο»34,
προσπαθήσαμε η κλίμακά μας να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες παραμέτρους
με το μικρότερο δυνατό αριθμό μεταβλητών.
Ένα εργαλείο μέτρησης είναι έγκυρο «όταν μετρά τις πραγματικές διαφορές
μεταξύ των ατόμων ως προς το χαρακτηριστικό που αποσκοπεί να μετρήσει. Το
όργανο μέτρησης είναι έγκυρο, εφόσον μετράει με ακρίβεια εκείνο για το οποίο έχει
κατασκευαστεί»35. Αυτό σημαίνει ότι η κλίμακα είναι έγκυρη όταν «μετράει με ακρίβεια
όχι μόνο αυτό που θεωρείται ότι μετράει, αλλά αυτό που μετράει (δεξιότητα, ικανότητα
κ.λπ.) αποκαλύπτεται με τη μέτρηση και ανευρίσκεται στην πραγματικότητα»36,37. Ο
ερευνητής οφείλει να διασφαλίσει την προβλεπτικότητά του διατυπώνοντας υποθέσεις
για την έρευνά του. Συνεπώς, το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει για τις μετρήσεις
του «είναι έγκυρο στο βαθμό που επαληθεύεται η πρόγνωση, η οποία διατυπώνεται με
βάση τα αποτελέσματά του. Η εγκυρότητα δηλαδή εκφράζει το βαθμό συμφωνίας των
προβλέψεων, που διατυπώνονται με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων»38.
Στόχος της ανάλυσης που ακολουθεί, είναι η διαπίστωση της εγκυρότητας των
μετρήσεων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής, με
χρήση του ελέγχου της παραγοντικής δομής των ερωτηματολογίων, μέσω διερευνητικών
παραγοντικών αναλύσεων»39. Στις παραγοντικές αναλύσεις όσο πιο υψηλές είναι οι
34 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 184.
35 Βάμβουκας, Μ. (2007), Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 148.
36 Βάμβουκας, Μ. (2007), Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 149.
37 Schnell, R., Hill, P., Esser, E. (1988), Methoden der empirischen Sozialforschung, R. Oldenbourg Verlag
Mόnchen Wien, σ. 150.
38 Βάμβουκας, Μ. (2007), Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 149.
39 Κυπριανού, Δ. (2009), Υποκειμενοποίηση και Υποκειμενικότητα ως αποτέλεσμα διαμεσολαβητικών
διαδικασιών σε συνθήκες μετανάστευσης. Μια ερευνητική προσέγγιση σε γηγενείς μαθητές και μαθητές πολιτισμικά
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φορτίσεις των μεταβλητών, τόσο υψηλότερη είναι η εννοιολογική εγκυρότητα του
εργαλείου μέτρησης. Πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν ως συντελεστή βάσης για την
εγκυρότητα το 0,300. Στην παρούσα έρευνα θέσαμε ως συντελεστή βάσης το 0,400, ο
οποίος είναι ο ενδεδειγμένος για δείγμα 200 ατόμων σύμφωνα με τον Hair40. Η μέθοδος
εξαγωγής παραγόντων που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Principal Component Analysis και
μέθοδος περιστροφής η Varimax with Kaizer Normalization.
Η παραγοντική ανάλυση των στοιχείων της πιλοτικής εφαρμογής της κλίμακας,
η οποία αφορούσε το βαθμό αυτοεκτίμησης, αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης των
υποκειμένων της έρευνας αποτελούνταν από 50 μεταβλητές (25 για κάθε μέρος), μας
έδωσε 9 παράγοντες. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάθε παράγοντα χωριστά, λόγω του
μεγάλου αριθμού των μεταβλητών που περιλαμβάνονται σε κάθε έναν, με το ποσοστό
της ερμηνευόμενης διασποράς για κάθε παράγοντα, ενώ η αθροιστική διασπορά όλων
των παραγόντων θα παρουσιαστεί συνολικά στο τέλος της παρουσίασης.
4.3.2.2.1.1. Παράγοντας Π1
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 35, στην παραγοντική ανάλυση ο παράγοντας Π1
περιλαμβάνει 12 μεταβλητές από το Α και Β΄ μέρος της κλίμακας Αυτοεκτίμησης,
Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης. Οι φορτίσεις των μεταβλητών είναι υψηλές
και κυμαίνονται από 0,487 έως 0,692 και καλύπτουν το 13,673% της ερμηνευόμενης
διασποράς.
Πίνακας 2: Φορτίσεις του Παράγοντα Π1
Παράγοντας Π1 -

τιμή

Α.13. Αισθάνομαι ότι αγαπώ τον εαυτό μου

,692

Α.12. Αισθάνομαι ότι είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου

,690

Α.11. Αισθάνομαι ότι είμαι περήφανος για τον εαυτό μου

,684

Β.13. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι αγαπώ τον εαυτό μου

,663

Α.14. Αισθάνομαι ότι επιδιώκω το καλύτερο για μένα

,651

Β.11. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι περήφανος για τον εαυτό μου

,632

Α.15. Αισθάνομαι ότι είμαι αισιόδοξος και αντιμετωπίζω τη ζωή θετικά

,595

Α.16. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: είμαι άξιος και χρήσιμος

,593

Β.14. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι επιδιώκω το καλύτερο για μένα

,584

Β.12. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου

,582

Α.18. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: πετυχαίνω τους στόχους που βάζω κάθε φορά

,549

Α.17. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: είμαι μαχητικός στην επιδίωξη των στόχων μου

,487

Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

13,673

Αθροιστική Διασπορά σε %

13,673

διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάτρα, σ. 133.
40 Hair, F.J., Black, C.W., Badin, N.J., Anderson, E.R., Tatham, R.L. (2005), Multivariate Data Analysis. New
Jersey: Pearson Education Inc., σ. 385.
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4.3.2.2.1.2. Παράγοντας Π2
Στον πίνακα 3 εμφανίζεται ο παράγοντας Π2, ο οποίος προέκυψε από την παραγοντική
ανάλυση και περιλαμβάνει 8 μεταβλητές από το B΄ μέρος της κλίμακας Αυτοεκτίμησης,
Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης, που αφορά την Ετεροαντίληψη. Οι φορτίσεις των
μεταβλητών είναι και εδώ υψηλές και κυμαίνονται από 0,466 έως 0,721, καλύπτοντας το
8,953% της ερμηνευόμενης διασποράς.
Πίνακας 3: Φορτίσεις του Παράγοντα Π2
Παράγοντας Π2 -

τιμή

Β.01. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι καλός άνθρωπος

,721

Β.08. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ειλικρινής (λέω την αλήθεια)

,715

Β.03. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ευγενικός με τους γύρω μου

,682

Β.05. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι αγαπητός στους άλλους

,640

Β.04. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι εύθυμος άνθρωπος (ευχάριστος στους άλλους)

,623

Β.10. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι αξιόπιστος και εχέμυθος

,519

Β.15. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι αισιόδοξος και αντιμετωπίζω τη ζωή θετικά

,468

Β.06. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι έξυπνος

,466

Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

8,953

Αθροιστική Διασπορά σε %

32,616

4.3.2.2.1.3. Παράγοντας Π3
Ο παράγοντας Π3 που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση, εμφανίζεται στον πίνακα 4.
Περιλαμβάνει 5 μεταβλητές από το Β΄ μέρος της κλίμακας Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης
και Ετεροαντίληψης, που αφορά την Ετεροαντίληψη. Οι φορτίσεις των μεταβλητών, είναι
ελαφρώς υψηλότερες από τις φορτίσεις του παράγοντα Π2 και κυμαίνονται από 0,743 έως
0,595, καλύπτοντας το 11,803% της ερμηνευόμενης διασποράς.
Πίνακας 4: Φορτίσεις του Παράγοντα Π3
Παράγοντας Π3 Β.24. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι επιδιώκω να αρέσω στους άλλους
B.23. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι φροντίζω την εξωτερική μου εμφάνιση
B.21. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι είμαι ικανοποιημένος από την εξωτερική μου
εμφάνιση
B.25. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι δεν θέλω να αλλάξω κάτι στην εξωτερική
εμφάνισή μου
B.22. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι έχω αρμονικά χαρακτηριστικά
Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %
Αθροιστική Διασπορά σε %

τιμή
,743
,719
,628
,602
,595
8,953
32,616

Στον πίνακα αυτό ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν τις αντιλήψεις των
υποκειμένων της έρευνας για το τι θεωρούν ότι πιστεύουν οι άλλοι για την εξωτερική
τους εμφάνιση.
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4.3.2.2.1.4. Παράγοντας Π4
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5, ο παράγοντας Π4 που προέκυψε από την παραγοντική
ανάλυση περιλαμβάνει 7 μεταβλητές από το A΄ μέρος της κλίμακας Αυτοεκτίμησης,
Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης, που αφορά την Αυτοαντίληψη. Οι φορτίσεις των
μεταβλητών είναι λίγο χαμηλότερες. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 0,453 έως 0, 695 και
καλύπτουν το 8,346% της ερμηνευόμενης διασποράς.
Πίνακας 5: Φορτίσεις του Παράγοντα Π4
Παράγοντας Π2 -

τιμή

Α.03. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ευγενικός με τους γύρω μου

,695

Α.07. Πιστεύω ότι είμαι μετριόφρων (ξέρω τις δυνατότητές μου)

,685

Α.01. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι καλός άνθρωπος

,631

Α.10. Πιστεύω ότι είμαι αξιόπιστος και εχέμυθος

,584

Α.09. Πιστεύω ότι είμαι ανιδιοτελής (δεν κοιτάζω πρώτα το συμφέρον μου)

,559

Α.08. Πιστεύω ότι είμαι ειλικρινής (λέω την αλήθεια)

,509

Α.06. Πιστεύω ότι είμαι έξυπνος

,453

Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

8,346

Αθροιστική Διασπορά σε %

40,962

4.3.2.2.1.5. Παράγοντας Π5
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6, ο παράγοντας, που προέκυψε από την παραγοντική
ανάλυση περιλαμβάνει 4 μεταβλητές από το Β΄ μέρος της κλίμακας Αυτοεκτίμησης,
Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης, που αφορά την Ετεροαντίληψη. Οι φορτίσεις των
μεταβλητών είναι και εδώ υψηλές. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 0,639 έως 0,556 και
καλύπτουν το 6,734% της ερμηνευόμενης διασποράς.
Πίνακας 6: Φορτίσεις του Παράγοντα Π5
Παράγοντας Π5 -

τιμή

Β.19. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω έχω την ικανότητα να πείθω τους άλλους

,639

Β.17. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω είμαι μαχητικός στην επιδίωξη των στόχων μου

,595

Β.18. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω πετυχαίνω τους στόχους που βάζω κάθε φορά

,572

Β.16. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω είμαι άξιος και χρήσιμος

,556

Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

6,734

Αθροιστική Διασπορά σε %

47,695

Στον πίνακα αυτό ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν τις ικανότητες που
τα υποκείμενα της έρευνας θεωρούν ότι πιστεύουν οι άλλοι ότι διαθέτουν.
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4.3.2.2.1.6. Παράγοντας Π6
Ο παράγοντας Π6, που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση, εμφανίζεται στον πίνακα
7 και περιλαμβάνει συνολικά 4 μεταβλητές: 3 μεταβλητές από το Α΄ μέρος της κλίμακας
Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης, που αφορά την Αυτοαντίληψη
και 1 μεταβλητή από το Β΄ μέρος της κλίμακας Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και
Ετεροαντίληψης, που αφορά την Ετεροαντίληψη. Οι φορτίσεις των μεταβλητών είναι
υψηλές και κυμαίνονται από 0,411 έως 0,724, καλύπτοντας το 6,540% της ερμηνευόμενης
διασποράς.
Πίνακας 7: Φορτίσεις του Παράγοντα Π6
Παράγοντας Π6 -

τιμή

Α.25. Η εμφάνισή μου: Δεν θέλω να αλλάξω κάτι στην εξωτερική εμφάνισή μου

,724

Α.22. Η εμφάνισή μου: έχω αρμονικά χαρακτηριστικά

,638

Α.21. Η εμφάνισή μου: είμαι ικανοποιημένος από την εξωτερική μου εμφάνιση

,599

Β.09. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ανιδιοτελής (δεν κοιτάζω πρώτα το συμφέρον μου)

,411

Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

6,540

Αθροιστική Διασπορά σε %

54,235

Στον πίνακα αυτό ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν την αυτοαντίληψη
των υποκειμένων της έρευνας για την εξωτερική τους εμφάνιση και μία μεταβλητή που
αφορά τις απόψεις τους για το πώς θεωρούν ότι τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι αναφορικά
με την ανιδιοτέλεια.
4.3.2.2.1.7. Παράγοντας Π7
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8, ο παράγοντας Π7 που προέκυψε από την παραγοντική
ανάλυση περιλαμβάνει 4 μεταβλητές, που προέρχονται από το Α΄ μέρος της κλίμακας
Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης, που αφορά την Αυτοαντίληψη.
Οι φορτίσεις των μεταβλητών είναι και εδώ υψηλές. Οι τιμές τους κυμαίνονται
από 0,535 έως 0,677 και καλύπτουν το 5,308% της ερμηνευόμενης διασποράς.
Πίνακας 8: Φορτίσεις του Παράγοντα Π7
Παράγοντας Π7 -

τιμή

Α.23. Η εμφάνισή μου: Φροντίζω την εξωτερική μου εμφάνιση

,677

Α.24. Η εμφάνισή μου: Επιδιώκω να αρέσω στους άλλους

,676

Α.19. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: έχω την ικανότητα να πείθω τους άλλους

,535

Α.05. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι αγαπητός στους άλλους
Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

5,308

Αθροιστική Διασπορά σε %

59,544
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Στον πίνακα αυτό ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν την αντίληψη
των υποκειμένων της έρευνας για την εξωτερική τους εμφάνιση, την ικανότητά τους να
πείθουν τους άλλους και το κατά πόσο είναι αγαπητοί στους άλλους.
4.3.2.2.1.8. Παράγοντας Π8
Όπως βλέπουμε στον πίνακα 9, ο παράγοντας Π8 που προέκυψε από την παραγοντική
ανάλυση περιλαμβάνει συνολικά 3 μεταβλητές: οι 2 μεταβλητές προέρχονται από το Α΄
μέρος της κλίμακας Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης, που αφορά
την Αυτοαντίληψη, ενώ 1 μεταβλητή προέρχεται από το Β΄ μέρος που αφορά την
Ετεροαντίληψη.
Οι φορτίσεις των μεταβλητών είναι και εδώ υψηλές. Οι τιμές τους κυμαίνονται
από 0,519 έως 0,747 και καλύπτουν το 4,904% της ερμηνευόμενης διασποράς.
Πίνακας 9: Φορτίσεις του Παράγοντα Π8
Παράγοντας Π8 Α.02. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι εξωστρεφής (κοινωνικός - εκδηλωτικός)
Β.02. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι εξωστρεφής (κοινωνικός - εκδηλωτικός)
Α.04. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι εύθυμος άνθρωπος (ευχάριστος στους άλλους)
Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %
Αθροιστική Διασπορά σε %

τιμή
,747
,635
,519
4,904
64,448

Στον πίνακα αυτό ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν την αντίληψη των
υποκειμένων της έρευνας για κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους όπως η
εξωστρέφεια και η ευθυμία, και το κατά πόσο οι άλλοι θεωρούν ότι είναι εξωστρεφείς.
4.3.2.2.1.9. Παράγοντας Π9
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 10, ο παράγοντας Π9 που προέκυψε από την παραγοντική
ανάλυση περιλαμβάνει συνολικά 3 μεταβλητές: 1 από το Α΄ μέρος της κλίμακας
Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης που αφορά την Αυτοαντίληψη και
2 από το Β΄ μέρος που αφορά την Ετεροαντίληψη. Οι φορτίσεις των μεταβλητών είναι
και εδώ υψηλές. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 0,479 έως 0,781 και καλύπτουν το 4,107
της ερμηνευόμενης διασποράς.
Πίνακας 10: Φορτίσεις του Παράγοντα Π9
Παράγοντας Π10 Α.20. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: είμαι διαλλακτικός – ακούω και υπολογίζω τις γνώμες των
άλλων
B.20. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω είμαι διαλλακτικός – ακούω και υπολογίζω τις
γνώμες των άλλων
Β.07. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι μετριόφρων (ξέρω τις δυνατότητές μου)
Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %
Αθροιστική Διασπορά σε %
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,479
4,107
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Στον πίνακα αυτό ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν τις ικανότητες της
διαλλακτικότητας και της μετριοφροσύνης.
Συγκεντρωτικά η ερμηνευόμενη και η αθροιστική διασπορά των παραγόντων
Π1 έως Π9, που αναλύσαμε στις προηγούμενες ενότητες, καταγράφονται στον πίνακα
11, όπου παρατηρούμε ότι η αθροιστική διασπορά όλων των παραγόντων ανέρχεται σε
68,55%.
Πίνακας 11: Ερμηνευόμενη και αθροιστική διασπορά όλων των παραγόντων σε %
Παράγοντες
Π1
Διασπορά
Ερμηνευόμενη
13,673
Διασπορά σε %
Αθροιστική
13,673
Διασπορά σε %

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π6

Π7

9,991

8,953

8,346

6,734

6,540

5,308

4,904

4,107

23,663

32,616

40,962

47,695

54,235

59,544

64,448

68,555

4.3.2.2.2. Δείκτες εγκυρότητας της πιλοτικής εφαρμογής της κλίμακας ανά μέρος
4.3.2.2.2.1. Εγκυρότητα Α΄ μέρους της κλίμακας σχετικά με την αυτοαντίληψη
Η παραγοντική ανάλυση του Α΄ μέρους της κλίμακας μας έδωσε 5 παράγοντες:
Πίνακας 12: Διερευνητική παραγοντική ανάλυση Α΄ μέρους της κλίμακας
1
Α.12. Αισθάνομαι ότι είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου

,743

Α.11. Αισθάνομαι ότι είμαι περήφανος για τον εαυτό μου

,728

Α.16. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: είμαι άξιος και χρήσιμος

,727

Α.13. Αισθάνομαι ότι αγαπώ τον εαυτό μου

,702

Α.14. Αισθάνομαι ότι επιδιώκω το καλύτερο για μένα
Α.15. Αισθάνομαι ότι είμαι αισιόδοξος και αντιμετωπίζω τη ζωή
θετικά
Α.18. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: πετυχαίνω τους στόχους
που βάζω κάθε φορά
Α.17. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: είμαι μαχητικός στην
επιδίωξη των στόχων μου
Α.04. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι εύθυμος άνθρωπος (ευχάριστος
στους άλλους)
Α.03. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ευγενικός με τους γύρω μου

,654

2

,605
,599
,595
,690
,614

Α.06. Πιστεύω ότι είμαι έξυπνος

,605

Α.05. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι αγαπητός στους άλλους
Α.02. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι εξωστρεφής (κοινωνικός εκδηλωτικός)
Α.01. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι καλός άνθρωπος

,581

Α.23. Η εμφάνισή μου: Φροντίζω την εξωτερική μου εμφάνιση

,511
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Α.09. Πιστεύω ότι είμαι ανιδιοτελής (δεν κοιτάζω πρώτα το
συμφέρον μου)
Α.10. Πιστεύω ότι είμαι αξιόπιστος και εχέμυθος

,780
,711

Α.08. Πιστεύω ότι είμαι ειλικρινής (λέω την αλήθεια)

,695

Α.07. Πιστεύω ότι είμαι μετριόφρων (ξέρω τις δυνατότητές μου)
Α.25. Η εμφάνισή μου: Δεν θέλω να αλλάξω κάτι στην εξωτερική
εμφάνισή μου
Α.21. Η εμφάνισή μου: είμαι ικανοποιημένος από την εξωτερική
μου εμφάνιση
Α.22. Η εμφάνισή μου: έχω αρμονικά χαρακτηριστικά
Α.20. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: είμαι διαλλακτικός –
ακούω και υπολογίζω τις γνώμες των άλλων
Α.19. Ικανότητες που πιστεύω ότι έχω: έχω την ικανότητα να
πείθω τους άλλους
Α.24. Η εμφάνισή μου: Επιδιώκω να αρέσω στους άλλους

,562
,809
,756
,727
,726
,610
,543

Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

18,981

13,555

12,227

10,732

8,480

Αθροιστική Διασπορά σε %

18,981

32,536

44,763

55,496

63,976

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα, η σύνθεση κάθε παράγοντα έχει ως εξής:
Ο Παράγοντας Π1 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Α.12., Α.11., Α.16., Α.13., Α.14.,
Α.15., Α.18. και Α.17., οι φορτίσεις των οποίων κυμαίνονται από 0,595 έως
0,743.
2. Ο Παράγοντας Π2 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Α.04, Α.03, Α.06, Α.05, Α.02, Α.01
και Α.23. Οι φορτίσεις τους κυμαίνονται από 0,690 έως 0,511.
3. Ο Παράγοντας Π3 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Α.13, Α.03, Α.14, Α.12, Α.11 και
Α.15, οι φορτίσεις των οποίων κυμαίνονται από 0,562 έως 0,780.
4. Ο Παράγοντας Π4 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Α.25, Α.21 και Α.22. Οι φορτίσεις
τους είναι υψηλές έως πολύ υψηλές και κυμαίνονται από 0,727 έως 0,809.
5. Ο Παράγοντας Π5 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Α.20, Α.19 και Α.24, οι φορτίσεις
των οποίων είναι κυμαίνονται από 0,543 έως 0,726.
Η ερμηνευόμενη διασπορά για τον παράγοντα Π1 είναι 18,981%, για τον Π2
είναι 13,555%, για τον Π3 12,227%, για τον Π4 10,732% και για τον Π5 είναι 8,480%,
ενώ η συνολική αθροιστική διασπορά ανέρχεται σε 63,976%.
1.

4.3.2.2.2.2. Εγκυρότητα Β΄ μέρους της κλίμακας σχετικά με την ετεροαντίληψη
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Παράγοντας Π1 περιλαμβάνει τις μεταβλητές B.15, B.18, B.19, B.17, B.08, Β.20,
Β.06 και Β.10, οι φορτίσεις των οποίων κυμαίνονται από 0,471 έως 0,733.
Ο Παράγοντας Π2 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Β.03, Β.04, Β.05, Β02 και Β.01. Οι
φορτίσεις τους κυμαίνονται από 0,641 έως 0,748.
Ο Παράγοντας Π3 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Β.13, Β.12, Β.14, Β.11 και Β.15, οι
φορτίσεις των οποίων κυμαίνονται από 0,535 έως 0,804.
Ο Παράγοντας Π4 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Β.24, Β.23, Β.25, Β.21 και Β.22
και οι φορτίσεις τους κυμαίνονται από 0,683 έως 0,773.
Ο Παράγοντας Π5 περιλαμβάνει τις μεταβλητές Β.09 και Β.07, οι φορτίσεις των
οποίων είναι κυμαίνονται από 0,668 έως 0,786.
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Πίνακας 13: Διερευνητική παραγοντική ανάλυση Β΄ μέρους της κλίμακας
1
Β.16. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω είμαι άξιος και
χρήσιμος
Β.18. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω πετυχαίνω τους στόχους
που βάζω κάθε φορά
Β.19. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω έχω την ικανότητα να
πείθω τους άλλους
Β.17. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω είμαι μαχητικός στην
επιδίωξη των στόχων μου
Β.08. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ειλικρινής (λέω την
αλήθεια)
B.20. Ικανότητες που οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω είμαι διαλλακτικός
– ακούω και υπολογίζω τις γνώμες των άλλων

,687
,522
,521
,473

Β.12. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ικανοποιημένος από
τον εαυτό μου
Β.14. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι επιδιώκω το καλύτερο για
μένα
Β.11. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι περήφανος για τον
εαυτό μου
Β.15. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι αισιόδοξος και
αντιμετωπίζω τη ζωή θετικά
Β.24. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι επιδιώκω να αρέσω
στους άλλους
B.23. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι φροντίζω την
εξωτερική μου εμφάνιση
B.25. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι δεν θέλω να αλλάξω
κάτι στην εξωτερική εμφάνισή μου
B.21. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι είμαι ικανοποιημένος
από την εξωτερική μου εμφάνιση
B.22. Οι άλλοι πιστεύουν για την εμφάνισή μου ότι έχω αρμονικά
χαρακτηριστικά
Β.09. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ανιδιοτελής (δεν κοιτάζω
πρώτα το συμφέρον μου)
Β.07. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι μετριόφρων (ξέρω τις
δυνατότητές μου)

5

,701

,471

Β.01. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι καλός άνθρωπος

4

,701

Β.06. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι έξυπνος

Β.13. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι αγαπώ τον εαυτό μου

3

,733

Β.10. Θεωρώ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι αξιόπιστος και εχέμυθος
Β.03. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ευγενικός με τους
γύρω μου
Β.04. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι εύθυμος άνθρωπος
(ευχάριστος στους άλλους)
Β.05. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι αγαπητός στους
άλλους
Β.02. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι εξωστρεφής
(κοινωνικός - εκδηλωτικός)

2

,748
,738
,706
,696
,641
,804
,719
,710
,684
,535
,773
,719
,702
,684
,683
,786
,668

Ερμηνευόμενη Διασπορά σε %

16,043 14,654 14,577 14,285

Αθροιστική Διασπορά σε %

16,043 30,697 45,274 59,559 68,005
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Παρατηρούμε ότι οι φορτίσεις των μεταβλητών του Β΄ μέρους της κλίμακας
«Αυτοεκτίμησης, Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης» είναι υψηλότερες από τις τιμές
του Α΄ μέρους.
Η ερμηνευόμενη διασπορά για τον παράγοντα Π1 είναι 16,043%, για τον Π2
είναι 14,654%, για τον Π3 14,577%, για τον Π4 14,285% και για τον Π5 είναι 8,446%,
ενώ η συνολική αθροιστική διασπορά ανέρχεται σε 68,005%.
5. Συμπεράσματα
Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, προκύπτει ότι η κλίμακα «Αυτοεκτίμησης,
Αυτοαντίληψης και Ετεροαντίληψης» διαθέτει έναν πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και
εγκυρότητας, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κλίμακα είναι αποτελεσματική και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει για την τελική εφαρμογή της έρευνας.
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Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικών Σχολείων για τη παροχή
υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές.
Η περίπτωση των Διαπολιτισμικών Σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου Σαπών στη
Θράκη.
Βασιλειάδης Μιχάλης - Κουτσούκος Μάριος

Περίληψη
Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν θεσμό που
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστηρικτικών δομών που υπάρχουν στο Σχολείο.
Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών στα διαπολιτισμικά σχολεία
Γυμνασίου και Λυκείου Σαπών στη Θράκη σχετικά με την εφαρμογή της Συμβουλευτικής
και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης.
Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017. Από τα
αποτελέσματα φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν για τη μεγάλη σπουδαιότητα
και αναγκαιότητα εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στα Διαπολιτισμικά Σχολεία. Γνωρίζουν τα πεδία εφαρμογής
των δύο εννοιών και αναγνωρίζουν τις επιμέρους ανάγκες των μαθητών. Ωστόσο, οι
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι περιορισμένες και αφορούν μεμονωμένες
και ατομικές πρωτοβουλίες και όχι οργανωμένες δράσεις.
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Συμβουλευτική, Σύμβουλος, Μαθητές,
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Abstract
Guidance and vocational guidance (SyEP) is placed in the broader context of the
institutional infrastructure of public schools and of intercultural schools in particular.
The institution of SyEP is considered to be equally broad, important and manifold for the
individual student as well as for the school context and the social environment. This has
led to the conduct of this survey which put under examination the views of teachers who
teach in Intercultural Schools of Secondary Education; the results of this investigation
underline the importance of implementing Counselling and Vocational Guidance in these
schools. This scientific research was conducted between October and December 2017
with the participation of 47 Intercultural school educators (both from Junior High school
and High School of Sapes) from the broader region of Thrace. The results show that
teachers agree on the fact that the application of Counselling and Vocational Guidance
in Intercultural Schools is of significant importance and undisputable necessity. This is
mainly due to the fact that the students of these schools come from different contexts
(economic, social, religious, cultural). Thus, they are inclined not to know the Greek
language adequately enough so as to perform successfully at school. The majority of
them is also ignorant of the difficult living conditions, labor problems and hence the
professions that are in demand under these adverse economic circumstances. Thus, the
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για τη παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές. Η περίπτωση
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need to help students develop positive attitudes towards others, towards school and
society in general along with skills associated with critical thinking, collaboration and
communication becomes more mandatory than ever and it will therefore facilitate their
self-development through the implementation of SyEP.
Keywords: Intercultural Education, Counselling, Advisor, Students, Vocational
Guidance.
1. Εισαγωγή
Οι μαθητές των διαπολιτιστικών σχολείων προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα
(οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά). Ως εκ τούτου, τείνουν να μην
γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη γλώσσα, τις συνθήκες διαβίωσης, τα προβλήματα
αναζήτησης εργασίας. Τα γλωσσικά εμπόδια, τα διαφορετικά συστήματα αξιών, και άλλες
παράμετροι αποτελούν περιορισμούς που απειλούν τα άτομα με κοινωνικό αποκλεισμό.
Η ανάπτυξη θετικής στάσης αυτών των μαθητών, στο σχολείο και στην κοινωνία, σε
συνδυασμό με δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, την
επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων αποτελούν πεδία εφαρμογής της Συμβουλευτικής
και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Οι εκπαιδευτικοί στα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα των μαθητών τους, γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις
ανάγκες τους τα θέλω τους, και προσπαθούν να ισορροπήσουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον
μεταξύ Διαπολιτισμικού Σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Ο τομέας της Συμβουλευτικής
έχει αγγίξει αμυδρά γενικότερα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα τα
Διαπολιτισμικά Σχολεία. Βέβαια ο τομέας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού υπήρχε
με τη μορφή των ΓΡΑΣΕΠ (Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού) στα
Λύκεια (και τα Διαπολιτισμικά), ο οποίος καταργήθηκε από το 2010 και στα Γυμνάσια με
την μορφή του μαθήματος του ΣΕΠ (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός), το
οποίο μάθημα όμως συγχωνεύθηκε με τα λεγόμενα PROJECT (Βιωματικές δράσεις).
Όλοι οι παραπάνω τομείς της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στην πραγματικότητα είναι απόντες από την εκπαιδευτική διαδικασία
στα Διαπολιτισμικά Σχολεία. Η απουσία αυτών των υποστηρικτικών δομών στα
σχολεία αυτά καλύπτεται είτε μέσω της ακαδημαϊκής κατάρτισης των εκπαιδευτικών,
είτε μέσα από το μεράκι και του προσωπικού ενδιαφέροντος ορισμένων εκπαιδευτικών
για να υποστηρίξουν τους μαθητές τους, Τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες ο μαθητικός
πληθυσμός παρουσιάζει ποικιλομορφία και απαρτίζεται, πλέον, από μαθητές με
διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Όλοι οι μαθητές, γηγενείς, και μη, καλούνται
να συνυπάρξουν δημιουργικά, να συνεργαστούν αποτελεσματικά σε ένα πλαίσιο
αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόησης και αποδοχής του διαφορετικού και του συμμαθητή
με την διαφορετική πολιτισμική προέλευση. Η προβληματική που αναπτύσσεται είναι
κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί των Διαπολιτισμικών Σχολείων κατανοούν το ρόλο και την
προσφορά της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο έργο
τους, πόσο βοηθούν τους μαθητές τους, στο νέο αυτό τοπίο της εκπαίδευσης, που είναι η
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Διαπολιτισμικά Σχολεία.
Η έρευνα που αναζήτησε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα πραγματοποιή- 510 -
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θηκε στα Διαπολιτισμικά Σχολεία των Σαπών (Γυμνάσιο και Λύκειο) στην περιοχή της
Θράκης, μια περιοχή με έντονο το Πολυπολιτισμικό στοιχείο. Οι μαθητές προέρχονται
από πολλές και διαφορετικές Πολιτισμικές, Θρησκευτικές, Γλωσσικές και Πολιτιστικές
Κουλτούρες. Συγκεκριμένα στα δύο σχολεία οι μαθητές αποτελούνται από: Γηγενείς
ντόπιους Χριστιανούς, Γηγενείς ντόπιους Μειονοτικούς-Μουσουλμάνους (Πομάκοι,
Ρομά και Τουρκογενείς) και τους μη γηγενείς (Παλιννοστούντες και αλλοδαπούς). Στους
Παλιννοστούντες μαθητές συγκαταλέγονται αυτοί που προέρχονται από τις περιοχές της
πρώην ΕΣΣΔ με μητρικές γλώσσες όπως Γεωργιανά, Ρωσικά, Ουζμπέκικα, Αρμένικα,
κ.τ.λ.π. Στους αλλοδαπούς μαθητές που είναι και σε μικρότερο αριθμό συγκαταλέγονται
Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ουκρανοί και σε λιγότερες ακόμη περιπτώσεις μαθητές
από τη Δυτική Ευρώπη με τις αντίστοιχες μητρικές γλώσσες. Στους ΜειονοτικούςΜουσουλμάνους μαθητές η μητρική γλώσσα (κυρίαρχη είναι η Τουρκική) διαφέρει
ανάλογα με την προέλευση των μαθητών. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που η μητρική
γλώσσα μπορεί να συνδυάζεται με δύο ή ακόμη τρεις γλώσσες. Όμως η επίσημη γλώσσα
στην οποία διδάσκονται στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία βάσει διακρατικών συνθηκών
και νόμων του Ελληνικού Δημοσίου είναι η Τουρκική η οποία είναι αναγνωρισμένη και
ως Μητρική Γλώσσα των μαθητών της Μουσουλμανικής Μειονότητας.
2. Θεωρία
2.1. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης εμφανίζεται στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1980.
Τότε η διαπολιτισμική αντίληψη στην αντιμετώπιση των αλλοδαπών κερδίζει έδαφος
και βρίσκεται στο επίκεντρο ανοικτών συζητήσεων και προβληματισμών με στόχο την
αποδοχή του πολιτισμικού κεφαλαίου και της πολιτισμικής ετερότητας1. Στην Ελλάδα,
ήδη από την 25η Ιουλίου 1977 ίσχυε η ευρωπαϊκή οδηγία με βάση την οποία επιτρεπόταν
η σχολική φοίτηση των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονταν σε διαφορετικές
χώρες. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε ότι,
η διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία για τους μαθητές της πρέπει να προωθηθεί.
Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για να
ζήσουν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλεται εξαιτίας των ποικίλων
εθνικοτήτων που ζουν στο εσωτερικό της. Στην ουσία ο νόμος 2413 του 1996 ήταν η
εφαρμογή αυτής της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης2.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα στη σημερινή
εποχή. Οι μετακινήσεις πληθυσμών είναι φαινόμενο που συναντάται περισσότερο από
ποτέ. Μαθητές με διαφορετικές εθνικότητες, γλώσσες και κουλτούρα βρίσκονται σε μια
χώρα και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τους γηγενείς. Η πολυπολιτισμικότητα είναι
ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει όλες τις πόλεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η θεμελίωση μιας σύγχρονης
και ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, όπου όλοι οι μαθητές θα αντιμετωπίζονται ισότιμα.
1 Πάντα, Δ. (2006). Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο: Η Διαπολιτισμική
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Στο Συλλογικό Τόμο: Χαραλάμπους, Δ. (επιμ.). Διαχρονικές και
Συγχρονικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη
2 Λαγουδάκος, Μ.Γ. (χ.χ.). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
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Σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους πρέπει να δίνονται οι
ίδιες ευκαιρίες προκειμένου να επιτύχουν και να αντιμετωπίζονται όλοι με σεβασμό.
Αυτή η μορφή εκπαίδευσης στηρίζεται στα πανανθρώπινα δικαιώματα και στην
ισότητα των ευκαιριών ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο προέρχεται
κάθε άνθρωπος. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να μειωθούν οι εθνικιστικές τάσεις, τα
στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, τα φαινόμενα κοινωνικής περιθωριοποίησης ανθρώπων
διαφορετικής εθνικής προέλευσης3. Σε αυτή τη βάση είναι προφανές ότι η διαπολιτισμική
εκπαίδευση προσδίδει αίγλη στον όρο δημοκρατία4 καθώς πρωταρχικός στόχος της
είναι να αποκτήσουν όλα τα παιδιά τις ικανότητες και τις δεξιότητες προκειμένου να
συνυπάρχουν με τους συνομηλίκους τους ακόμα και όταν εκείνοι είναι διαφορετικοί από
τους ίδιους
Οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την άποψη του Essinger5
είναι τέσσερις. Είναι η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην πολιτισμική
ετερότητα και η εξάλειψη των στερεοτύπων. Η ενσυναίσθηση είναι η προσπάθεια που
θα πρέπει να καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να δουν τον κόσμο μέσα
από τα μάτια των μαθητών τους, να τους αποδεχθούν άνευ όρων και χωρίς να τους
ασκήσουν οποιαδήποτε κριτική. Όσοι έχουν ενσυναίσθηση μαθαίνουν να αποδέχονται
τον άλλο έτσι όπως τους παρουσιάζεται χωρίς να του ασκούν κριτική ή να τον πιέζουν
να αποκαλύψει περισσότερα χαρακτηριστικά για τον εαυτό του από αυτά που ο ίδιος
επιθυμεί. Η αλληλεγγύη των εκπαιδευτικών υπερβαίνει τα στενά όρια των ομάδων,
των φυλών και των κρατών και είναι δυνατόν να παραμερίσει την κοινωνική ανισότητα
και αδικία. Η εξάλειψη στερεοτύπων και άλλων παρεμφερών ιδεών θα πρέπει να είναι
στόχος του κάθε σχολείου κι αυτό γιατί μόνο έτσι οι λαοί θα μπορέσουν να συνυπάρξουν
αρμονικά μεταξύ τους. οι σκοποί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να έρθει κανείς
σε επαφή με οτιδήποτε είναι διαφορετικό, να μπορέσει να ανεχτεί τη διαφορετικότητα,
να αποδεχθεί ένα μαθητή που προέρχεται από μια άλλη χώρα και να του δώσει χώρο
ώστε να αναπτύξει τη δική του μητρική γλώσσα, να νικηθούν τα στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις, να επισημανθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν τους λαούς
μεταξύ τους ακόμα και αν αυτοί διαφέρουν, να προωθηθεί η αλληλεγγύη, να επιλυθούν
οι συγκρούσεις και να επέλθει ο αμοιβαίος πολιτιστικός εμπλουτισμός.
2.2. Θεσμικό πλαίσιο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Ο νόμος 2413 του 1996 αναγνώρισε ότι η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας
είναι μια πραγματικότητα στο πλαίσιο της οποίας θα θεσπιστούν κανόνες επάνω στην
Εκπαίδευση. Έτσι όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση θεσπίστηκε κι αυτή με
βάση αυτό το νόμο. Ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «η οργάνωση και
3 Λαζαρόπουλος, Λ. (2011). Προς μια στρατηγική εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το
μοντέλο διαπολιτισμικής ετοιμότητας των Papadopoulos, Tilki, Taylor (1998). Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.),
Διαπολιτισμική εκπαίδευση – μετανάστευση – διαχείριση συγκρούσεων και παιδαγωγική της Δημοκρατίας (σ.
216-229). 14ο Διεθνές Συνέδριο, Βόλος, 13-15 Μαΐου 2011.
4 Μπερερής, Π. (2005). Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας «Η εμπειρία των
δημοτικών σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης: Πραγματικότητα και προοπτική της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (σ. 5-12). Θεσσαλονίκη: Αινείας.
5 1996 Μάρκου, Γ. (1996). Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση
– επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
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λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση για την
παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές
ιδιαιτερότητες». 6 Ωστόσο ο νόμος αυτός αν και ήταν ο πρώτος που έβαζε σε μια σωστή
θέση θέματα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, θεωρήθηκε από στελέχη της εκπαίδευσης
και εκπαιδευτικούς αντιφατικός και ασαφής και για αυτό το λόγο δημιούργησε σύγχυση
καθώς ταύτισε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με την εθνοτική προσέγγιση.
Στη συνέχεια θεσπίστηκαν ορισμένες δράσεις το 1997-2000 και το 2001-2004
όταν δημιουργήθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Αυτά τα προγράμματα είχαν ως στόχο να βελτιώσουν τις
επιδόσεις των τσιγγανόπαιδων, των αλλοδαπών, των παλλινοστούντων και των
μουσουλμανόπαιδων. Ένας ακόμα στόχος ήταν να βελτιωθούν οι συνθήκες ένταξης στο
εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών που προέρχονταν από πληθυσμιακές ομάδες που
απειλούνταν από εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση7.
Με το νόμο 2413 του 1996 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευση που είχε ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα θεμάτων
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το νόμο επίσης αναφέρθηκε ότι μπορεί να εγκριθεί
η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας. Άλλοι σημαντικοί φορείς για την προάσπιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
θεωρήθηκε πως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
η Μονάδα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Αγωγής, το Κέντρο
Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 2000 και εξής δόθηκε μεγάλη προσοχή ώστε να μη δημιουργούνται
μεμονωμένα μειονοτικά σχολεία. Έγινε προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν νέα σχολικά
βιβλία και νέες τακτικές μέσω πολιτισμικών εμπλουτισμών και ανανεώσεων προκειμένου
να μην υπάρχουν φαινόμενα, όπως για παράδειγμα ρατσισμός, περιθωριοποίησης και
αποκοινωνικοποίησης 8.
Όσον αφορά στην εκπαιδευτική πρακτική και νομοθεσία χρησιμοποιούνται
αναλυτικά προγράμματα που αντισταθμίζουν την πολιτισμική στέρηση των παιδιών. Για
το σκοπό αυτό:
1. Δημιουργούνται Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) που λειτουργούν ενισχυτικά και παράλληλα
με τις «κανονικές τάξεις», αρχικά για παιδιά ομογενών παλιννοστούντων και στη
συνέχεια και για αλλοδαπούς μαθητές.
2. Λειτουργούν Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) μετά το πέρας των μαθημάτων, για να
καλύψουν τις τυχόν αδυναμίες και τα κενά των παιδιών από άλλες εθνογλωσσικές
κοινότητες.
Συγχρόνως οργανώνονται δραστηριότητες από πρωτοβουλίες Πανεπιστημιακών
Παιδαγωγών αλλά και Πανεπιστημιακών Τμημάτων, έξω από το σχολικό σύστημα,
όπως:
6 Λαγουδάκος, Μ.Γ. (χ.χ.). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Διαθέσιμο στο:
http://blogs.sch.gr/mlagoudakos/files/2013/01/
7 Λαγουδάκος, Μ.Γ. (χ.χ.). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Διαθέσιμο στο:
http://blogs.sch.gr/mlagoudakos/files/2013/01/
8 Λαγουδάκος, Μ.Γ. (χ.χ.). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Διαθέσιμο στο:
http://blogs.sch.gr/mlagoudakos/files/2013/01/
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3. Ταχύρρυθμα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε πολλές
περιοχές, για την εντατικότερη προπαρασκευή και είσοδο των συγκεκριμένων
μαθητών στις «κανονικές τάξεις».
4. Παραγωγή διαπολιτισμικού υλικού, για να βοηθηθεί σημαντικά αφενός ο αλλοδαπός
μαθητής στη βιωματική χρήση της ελληνικής γλώσσας και στη σωστή και ταχεία
εκμάθηση της, αφετέρου ο εκπαιδευτικός στην επικοινωνία με τους αλλόγλωσσους
μαθητές του. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσουλμανοπαίδων (Π.Ε.Μ.) που
υλοποιείται από το ΕΚΠΑ στη Θράκη είναι ένα μεγάλο παράδειγμα παρέμβασης από
τα Πανεπιστημιακά Τμήματα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση
κυρίως της Ελληνικής Γλώσσας.
5. Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης μαθητών, φοιτητών και
εκπαιδευτικών. Τέτοια σεμινάρια έχει διοργανώσει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Μουσουλμανοπαίδων (Π.Ε.Μ.) με χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκμάθηση της
Τουρκικής Γλώσσας στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα μαθήματα του
προγράμματος9.
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση
βασίζεται στην ισοτιμία των πολιτισμών, και αποτελεί ένα ιδεώδες και όραμα χωρίς
σαφή όρια. Ετσι η εφαρμογή της υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς φορείς ανάλογα
με την εκάστοτε κρατική πολιτική. Αυτή η χαλαρή αντιμετώπιση έχει ως αποτέλεσμα
διαφορετικά εκπαιδευτικά μέτρα στον τομέα αυτό από τις τοπικές αρχές και τα σχολεία
στα διάφορα κράτη10.
2.3. Η έννοια της Συμβουλευτικής
Σύμφωνα με ένα ορισμό της Αμερικάνικης Συμβουλευτικής Εταιρείας Συμβουλευτική
είναι η τέχνη να βοηθάς τους ανθρώπους. Είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ
του συμβούλου και του/των ατόμου/ων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει
σημαντικά θέματα που το απασχολούν με το σκοπό να βελτιώσει την προσωπική του
κατάσταση, να ανακουφιστεί, να επιλύσει τις κρίσεις που βιώνει, να αναπτύξει την
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να μπορεί να αξιοποιεί την ικανότητα λήψης
αποφάσεων11. Μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της
είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ένταξή της
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης καθώς συνδέεται με την ανθρωπιστική διάσταση της
εκπαίδευσης. Στόχος της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης είναι η βοήθεια στους μαθητές να
αναπτύξουν τις δικές τους μοναδικές δεξιότητες και να γίνουν πλήρως ενεργοποιημένα
και ολοκληρωμένα πρόσωπα.
Η συμβουλευτική και οι παρεμβάσεις της έχουν ως στόχο τη βελτίωση της
προσαρμογής των παιδιών σε όλους τους τομείς, στη πρόληψη και στην προαγωγή
9 Μίλεση και Πασχαλιώρη, 2008 Μίλεση Χ., Πασχαλιώρη Β. (2003) Η εκπαιδευτική πολιτική της Γερμανίας
Αγγλίας και Ελλάδας στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,2003(8), 85-86.
10 Μίλεση Χ., Πασχαλιώρη Β. (2003) Η εκπαιδευτική πολιτική της Γερμανίας Αγγλίας και Ελλάδας
στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,2003(8), 85-86
11 Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα για την προαγωγή
της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.
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της ψυχικής υγείας και στην καλύτερη αξιοποίηση των ατομικών, οικογενειακών και
σχολικών δυνατοτήτων. Αποτελεί μια από τις παραδοσιακές διαστάσεις του σχολικού
ψυχολόγου, που όμως στη σημερινή εποχή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης πολλές
φορές το ρόλο του συμβούλου διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός.
Απαραίτητα στοιχεία, κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, από την πλευρά του
σύμβουλου, είναι η γνησιότητα, η θετική αποδοχή, η ενσυναίσθηση.
2.4. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική μπορεί να οριστεί ως «μια διαδικασία που βασίζεται στην
αυτοεπίγνωση, τη γνώση σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας και τις
ατομικές δυναμικές της διαφοράς και της ισχύος, οι οποίες θεωρούν τα άτομα ως ολότητες
μέσα στο πλαίσιο όπου αυτά ζουν και/ή έχουν κοινωνικοποιηθεί»12. Η διαπολιτισμική
συμβουλευτική λαμβάνει υπόψη ότι ο πολιτισμός ενός ανθρώπου περιλαμβάνει
διαστάσεις, όπως για παράδειγμα το φύλο, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό,
τη φυλή και την κοινωνική τάξη. Η διαπολιτισμική συμβουλευτική σέβεται τη σημαία
που έχει το πολιτισμικό πλαίσιο και οι κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις στη συμβουλευτική
σχέση, παρόλο που πρόκειται για παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν 13 .
Η έννοια της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής έχει αποτελέσει αντικείμενο
επιστημονικών συζητήσεων και ερευνών σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός από τις
παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
η Ελλάδα, που ήδη από τη δεκαετία του 1990, άρχισε να δέχεται ένα μεγάλο αριθμό
μεταναστών και προσφύγων. Τα προβλήματα που κυρίως αντιμετωπίζουν οι μετανάστες
είναι ότι χάνουν την οικογένεια τους, τον πολιτισμό τους, το προηγούμενο κοινωνικό
πλαίσιο που είχαν, την επαγγελματική και οικονομική τους κατάσταση κλπ14.
Μέχρι σήμερα ο όρος διαπολιτισμική/πολυπολιτισμική συμβουλευτική
(multicultural/cross-cultural/intercultural counseling) χρησιμοποιούνταν στη βιβλιογραφία
για να περιγράψει τη συμβουλευτική που απευθυνόταν σε συγκεκριμένες φυλετικές ή
εθνικές ομάδες, καθώς ο όρος κουλτούρα ή πολιτισμός θεωρούνταν συνώνυμος με τις
έννοιες φυλή ή εθνότητα 15. Άλλες διαστάσεις της ταυτότητας, όπως για παράδειγμα το
φύλο, η θρησκεία, η κοινωνική τάξη, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η
ηλικία δεν λαμβάνονταν υπόψη.
Η παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής συμβουλευτικής σε ποικίλες ομάδες
απαιτεί την υιοθέτηση ενός πολιτικοκοινωμικού προσανατολισμού 16 και αποτελεί μια
12 Arredondo, P. & Glauner, T. (1992). Personal dimension of identity model. Boston, MA: Empowerment
Workshops.
13 Ψάλτη, Α. (2010). Διαπολιτισμική/πολυπολιτισμική προσέγγιση στη συμβουλευτική: λαμβάνοντας
υπόψη τον παράγοντα φύλο. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Αθανασιάδου, Χ. & Στογιαννίδου, Α. (Επιμ.),
Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου (σ. 157-190). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
14 Γιωτσίδη, Β. & Σταλίκας, Α. (2004) . Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία με μετανάστες.
Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 11, 34-52
15 Hansen, L.S., Gama, E.M.P. & Harkins, A.K. (2002). Revisiting gender issues in multicultural counseling.
In P.B. Pedersen, J.G. Draguns, W.J. Lonner & J.E. Trimble (Eds.), Counseling across cultures (pp. 163-184).
Thousand Oaks, CA: Sage.
16 Helms, J.E. & Richardson, T.Q. (1997). How “multiculturalism” obscures race and culture as differential
aspects of counseling competency. In D.B. Pope-Davis & H.L.K. Coleman (Eds.), Multicultural counseling
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δυναμική εφ’ όρου ζωής διαδικασία17. Η διαπολιτισμική συμβουλευτική θα πρέπει να
γίνει πιο ολιστική, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της ταυτότητας ενός
ανθρώπου: την ιδιότητα μέλους συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας, τα ιστορικά
φαινόμενα, τις κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις και το πολιτισμικό πλαίσιο18.
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική δεν εναρμονίζεται εύκολα με οποιοδήποτε
από τα ρεύματα της συμβουλευτικής. Αντίθετα οι ανάγκες για συμβουλευτική που
παρατηρούνται στα διαπολιτισμικά σχολεία, απαιτούν την υιοθέτηση ενός συνθετικού
μοντέλου. Με αυτό τον τρόπο οι σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν με αφετηρία κάποιο
από τα μοντέλα της συμβουλευτικής ή να αντλούν από το καθένα τα στοιχεία που τους
χρειάζονται ανάλογα με την περίπτωση, να δημιουργούν ένα μοντέλο πρακτικής που
εμφανίζει πολιτισμικές επιρροές κι ευαισθησία σε θέματα κουλτούρας19. Κατά συνέπεια
οι αποτελεσματικοί σύμβουλοι είναι εκείνοι που έχουν ενσυναίσθηση για τον πολιτισμό
των άλλων, είναι πρόθυμοι να εκφράσουν την άποψη τους για θέματα κουλτούρας και να
επανεξετάσουν πεποιθήσεις και απόψεις που φέρουν μέσα τους20. Βασική προϋπόθεση
για την επιτυχή συμβουλευτική υποστήριξη (στα διαπολιτισμικά σχολεία) είναι ο
σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα και η κατανόηση των προβλημάτων των
συμβουλευόμενων ως απόρροια ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου.
Οι διαπολιτισμικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι να κατανοούν πλήρως τα προβλήματα
των άλλων ανθρώπων, να μπορούν να συμπαραστέκονται στους άλλους, να είναι
εκπαιδευμένοι στο πολιτιστικό αλληλοσεβασμό και στο πολιτιστικό διεθνισμό και να
γνωρίζουν θέματα που αφορούν την ισότητα όλων των λαών 21. Επιπλέον οι ανάγκες των
αλλοδαπών, παλιννοστούντων και μουσουλμάνων μαθητών είναι επείγουσες και χρήζουν
συμβουλευτικής υποστήριξης. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός
στα Διαπολιτισμικά Σχολεία μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν
σε αυτούς τους μαθητικούς πληθυσμούς αλλά και να ενισχύσει το πλαίσιο μέσα στο
οποίο εντάσσονται.
Στο σχολείο η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική μπορεί να αφορά:
- Θέματα μελέτης και μάθησης
- Θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών
- Προβλήματα προσαρμογής
- Διαπροσωπικές σχέσεις
- Ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται

competencies: assessment, education and training, and supervision (pp. 60-79). Thousand Oaks, CA: Sage.
17 Pope-Davis, D. B., Reynolds, A. L., Dings, J. G., & Nielson, D. (1995). Examining multicultural counseling
competencies of graduate students in psychology. Professional Psychology: Research and Practice, 26(3), 322329.
18 Arredondo, P. & Glauner, T. (1992). Personal dimension of identity model. Boston, MA: Empowerment
Workshops.
19 Αβραμίδου, Β. (2011). Διαχείριση συγκρούσεων στην εκπαίδευση, μεταξύ εκπαιδευτικών και οικογενειών
μεταναστών μαθητών: Τοποθετώντας το δάσκαλο στη θέση του διαπολιτισμικού συμβούλου. Στο Π.
Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διαπολιτισμική εκπαίδευση – μετανάστευση – διαχείριση συγκρούσεων και παιδαγωγική
της Δημοκρατίας (σ. 15-28). 14ο Διεθνές Συνέδριο, Βόλος, 13-15 Μαΐου 2011.
20 McLeod, J. (2005). Eισαγωγή στη Συμβουλευτική. (μτφρ. Δ.Καραθάνου & Α.Μαρκαντώνη). Αθήνα:
Μεταίχμιο
21 Παπαχρήστος, Κ. (2011). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Σχολείο. Αθήνα: Ταξιδευτής
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αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα ή αποτελούν μέρος μιας γενικότερης προβληματικής
κατάστασης. Για παράδειγμα, τα προβλήματα προσαρμογής ή γλώσσας συνδέονται συχνά,
με δυσκολίες μάθησης και διαπροσωπικών σχέσεων, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά
την αυτοαντίληψη των μαθητών και να καθορίσουν ανάλογα τις επαγγελματικές τους
προτιμήσεις (Πάντα, 2006).
3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.1. Πληθυσμός - Δείγμα-Συλλογή δεδομένων
Στην έρευνα ο πληθυσμός αποτέλεσε και το δείγμα, το οποίο ήταν οι υπηρετούντες
εκπαιδευτικοί των διαπολιτιστικών σχολείων Σαπών. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν
47 εκπαιδευτικοί, 32 εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και οι 15
εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Η έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2017. Η συλλογή
των δεδομένων έγινε με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Δόθηκαν
ερωτηματολόγια τα οποία απαντήθηκαν επί τόπου και διεξήχθησαν 7 συνεντεύξεις οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου.
3.2. Ερευνητικά Ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η έρευνα αναζήτησε απαντήσεις ήταν:
1. Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός
προσανατολισμός στο διαπολιτισμικό σχολείο;
2. Ποιοι μαθητές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης οι γηγενείς (Χριστιανοί ή
Μουσουλμάνοι), οι μη γηγενείς (Παλιννοστούντες ή αλλοδαποί) μαθητές;
3. Ποιες είναι οι ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τους στόχους της συμβουλευτικής
και του επαγγελματικού προσανατολισμού;
4. Με ποιους τρόπους μπορεί να εφαρμοστεί η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός
προσανατολισμός στα σχολεία αυτά;
5. Τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο,
επιμόρφωση σε αυτά τα θέματα κλπ.) των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις απόψεις
τους για αυτό το θέμα;
3.3. Ερευνητικά εργαλεία
Η έρευνα βασίστηκε στον τριγωνισμό. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία,
ερωτηματολόγιο και ημιδομημένη συνέντευξη, προκειμένου να αυξηθεί η εγκυρότητα
και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των
αποτελεσμάτων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης προκειμένου
να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές 22 .
Τα δύο διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία επιλέχθηκαν γιατί προηγούμενες
σχετικές έρευνες 23 χρησιμοποίησαν μόνο ένα ερευνητικό εργαλείο, κυρίως το
22 Cohen L., Manion L. & Morrison K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο
23 Αποστολίδου, Χ. (2011). Απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
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ερωτηματολόγιο και όχι τη συνέντευξη. Έτσι χρησιμοποιώντας δύο ερευνητικά εργαλεία
οι ερευνητές θα μπορούσαν να μελετήσουν εις βάθος το θέμα και να εξάγουν ασφαλή
αποτελέσματα.
Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε θεματικές κατηγορίες με κυρίως κλειστού
τύπου ερωτήσεις τύπου Likert. Η συνέντευξη ήταν ημιδομημένη και αποτελείτο από 8
ερωτήσεις.
4. Αποτελέσματα της Έρευνας
4.1. 1ο Ερευνητικό ερώτημα
Στο 1ο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις έννοιες της Συμβουλευτικής και του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι
οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι Συμβουλευτική σημαίνει να βοηθούν τους μαθητές
τους να βρουν μόνοι τους λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν και όχι να τους
δίνουν συμβουλές (βλ. σχεδιάγραμμα 1).
Σχεδιάγραμμα 1: Τι σημαίνει για εσάς η Συμβουλευτική;

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν
σχετικά με την έννοια της συμβουλευτικής. Θεωρούν ότι είναι μια διαδικασία μέσω
της οποίας οι μαθητές αναγνωρίζουν ή μαθαίνουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες τους
σχετικά με την διαπολιστιμική εκπαίδευση. Διπλωματική εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγικές
συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.
Βλαχάκη, Μ. (2013). Η διαπολιτισμικότητα στον προγραμματισμό και την οργάνωση της σχολικής μονάδας: Ο
ρόλος των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη:
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης
– ένα σχολείο για όλους», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
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και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μπορούν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα τους
απασχολεί. Οι συμμετέχοντες της έρευνας έδωσαν την απάντηση στο ερωτηματολόγιο
ότι η συμβουλευτική είναι η βοήθεια που παρέχεται στο συμβουλευόμενο σχετικά με τα
ζητήματα που τον απασχολούν. Φαίνεται πως και οι απαντήσεις στις συνεντεύξεις τους
συμφώνησαν με αυτό τον ορισμό.
Ανάλογες ήταν οι απαντήσεις τους σχετικά με την έννοια του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού. Φάνηκε ότι αναγνωρίζουν στην έννοια τη παροχή βοήθειας για
ανάπτυξης ενδιαφερόντων και ικανοτήτων στους μαθητές (βλ. σχεδιάγραμμα 2).
Σχεδιάγραμμα 2: Τι σημαίνει για εσάς ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Όμως διαφοροποίηση παρατηρήθηκε μεταξύ των απαντήσεων των συμμετεχόντων
στην διαδικασία των συνεντεύξεων σχετικά τον ορισμό του επαγγελματικού
προσανατολισμού. Έτσι ενώ στο ερωτηματολόγιο προκύπτει ότι η κυρίαρχη απάντηση
των ερωτηθέντων ήταν η βοήθεια των εκπαιδευτικών να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα
και τις ικανότητές τους τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων δείχνουν στην πλειοψηφία
τους ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τους μαθητές να μάθουν πληροφορίες
σχετικά με τα επαγγέλματα. Αυτή η διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων
μπορεί να οφείλεται στη βιασύνη συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, στις κλειστού
τύπου απαντήσεις που περιόριζαν τις επιλογές τους ή σε οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο
παράγοντα που δεν μπορούσε να προβλεφθεί και δεν μελετήθηκε.
4.2. 2ο Ερευνητικό ερώτημα
Στο 2ο ερευνητικό ερώτημα για το ποιοι μαθητές, κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών,
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συμβουλευτικής φάνηκε ότι οι μαθητές που έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη τόσο από τη συμβουλευτική όσο και από τον επαγγελματικό προσανατολισμό
είναι οι μειονοτικοί μαθητές με αντίστοιχα ποσοστά 42,6% και 40,4%. (βλ. σχεδιάγραμμα
3 & 4)
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Ερευνητικό ερώτημα 2. Μαθητές με μεγαλύτερη ανάγκη ΣυΕΠ

Σχεδιάγραμμα 3:
συμβουλευτικής;

Ποιοι

μαθητές

πιστεύετε

έχουν

μεγαλύτερη

ανάγκη

Σχεδιάγραμμα 4: Ποιοι μαθητές πιστεύετε έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επαγγελματικού
προσανατολισμού;
Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι γιατί οι μαθητές προέρχονται
από διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, έχουν περισσότερες δυσκολίες σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, όπως για παράδειγμα δεν γνωρίζουν τη
γλώσσα, είναι πιο φτωχοί και έχουν λιγότερα κίνητρα ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές
τους, σε σύγκριση με τους γηγενείς.
4.3. 3ο Ερευνητικό ερώτημα
Στο 3ο ερευνητικό ερώτημα για τις ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τους στόχους ΣυΕΠ
φάνηκε ότι η αναγκαιότητα εφαρμογής της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού
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προσανατολισμού σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο είναι μεγάλη και χρήσιμη. Όλοι οι
εκπαιδευτικοί συμφώνησαν πως είναι απαραίτητο σε ένα τέτοιο σχολείο να εφαρμοστούν
αντίστοιχα προγράμματα σε σχέση με τους στόχους της ΣυΕΠ (βλ. πίνακα 1)
Πίνακας 1: Οι ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τους στόχους της συμβουλευτικής
και του επαγγελματικού προσανατολισμού
Ανάγκες
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να αναπτύξουν ικανότητες
επικοινωνίας.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να ξέρουν που θα βρουν πληροφορίες
για αυτό που τους απασχολεί.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα
τους.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να αναπτύξουν καλύτερες
διαπροσωπικές σχέσεις.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να συμμετέχουν σε τεστ προσωπικότητας
για να κατανοήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να βοηθηθούν στη μελέτη τους.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να γνωρίσουν τα διαφορετικά
επαγγέλματα.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να γνωρίσουν τις ικανότητες που
απαιτούνται για την διεκπεραίωση των καθηκόντων μιας
συγκεκριμένες θέσης εργασίας.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να μάθουν πώς πρέπει να συμπληρώσουν
το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να επισκεφθούν εργαζόμενους στο
χώρο εργασία τους για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με κάποιο επάγγελμα.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να γνωρίσουν ποια κατεύθυνση πρέπει
να ακολουθήσουν στο λύκειο προκειμένου να επιλέξουν την
κατάλληλη σχολή.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να συμμετέχουν σε διάφορα τεστ
προκειμένου να επιλέξουν τη σχολή που θα δηλώσουν ή το
επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να παρακολουθήσουν μια συνέντευξη
ενός επαγγελματία στο χώρο του σχολείου.
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4.4. 4ο Ερευνητικό ερώτημα
Στο 4ο ερευνητικό ερώτημα, η ατομική συμβουλευτική, η ημερίδα ενημέρωσης και
οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αναδείχτηκαν προέχουσες εφαρμογές ΣυΕΠ ως προς την
αποτελεσματικότητά τους στα διαπολιτισμικά σχολεία (βλ. πίνακα 2).
Πίνακας 2: Οι πιο αποτελεσματικές δραστηριότητες του ΣΕΠ
Δραστηριότητα
Πρόσκληση επαγγελματία
Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΔΑ
2,1%
2,1%
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Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας
Ημερίδα σταδιοδρομίας
Ημερίδα εκπαιδευτικής ενημέρωσης
Ατομική συμβουλευτική μαθητών
Ημερίδα ενημέρωσης

4,3%
4,3%
2,1%

8,5%
8,5%
2,1%
4,3%

8,5%
27,7%
23,4%
10,7%
4,3%

57,4%
44,6%
44,7%
31,9%
63,8%

25,6%
14,9%
25,5%
57,4%
25,5%

4.5. 5ο Ερευνητικό ερώτημα
Στο 5ο ερευνητικό ερώτημα η διερεύνηση συσχέτισης απόψεων & κοινωνικοδημογραφικών
χαρακτηριστικών, έδειξε ότι η ειδικότητα των εκπαιδευτικών και το επίπεδο σπουδών
τους επηρεάζει τις απόψεις τους για την έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού
και τις ανάγκες των μαθητών για συμβουλευτική ενώ η συσχέτιση των απόψεων με άλλα
χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών
δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά ευρήματα.
Καταλήγοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι εκπαιδευτικοί στα
διαπολιτισμικά σχολεία είναι υποψιασμένοι για τις έννοιες και τις μεθόδους εφαρμογής
της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, χρειάζεται, ωστόσο, η
ενδυνάμωσή τους από τη πολιτεία με επιμορφωτικά προγράμματα και δημιουργία δομών
και δικτύων στήριξής τους.
5. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στις
συνεντεύξεις και αυτοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο συμφωνούν όσον αφορά τον
ορισμό της συμβουλευτικής και διαφωνούν όσον αφορά τον ορισμό του επαγγελματικού
προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί ορίζουν τη συμβουλευτική ως την
παροχή βοήθειας στους μαθητές τους με σκοπό να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και αν
αντιμετωπίζουν. Οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο υποστήριξαν
ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι για αυτούς η βοήθεια που μπορούν να
προσφέρουν στους μαθητές τους προκειμένου εκείνοι να γνωρίσουν τις ικανότητες και
τα ενδιαφέροντα τους.
Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι τη μεγαλύτερη ανάγκη για συμβουλευτική και
επαγγελματικό προσανατολισμό την έχουν οι μειονοτικοί (ντόπιοι - Μουσουλμάνοι)
μαθητές και οι αλλοδαποί. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι τα προγράμματα συμβουλευτικής
και επαγγελματικού προσανατολισμού και οι όποιες δραστηριότητες θα πρέπει να
εστιάζουν στους μειονοτικούς μαθητές. Αυτό συμβαίνει επειδή όπως αποδείχθηκε τόσο
στο θεωρητικό πλαίσιο όσο και μέσα από την έρευνα οι μαθητές αυτοί προέρχονται
από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, δεν γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα, δυσκολεύονται στη διαβίωση τους και όχι μόνο και δεν έχουν γνώσεις σχετικά
με την επικρατούσα κατάσταση της χώρας. Δεν γνωρίζουν τα επαγγέλματα που έχουν
ζήτηση στην Ελλάδα και συχνά εγκαταλείπουν τις προσπάθειες τους για μόρφωση. Στα
αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι σημαντικότερες ανάγκες
των μαθητών σε σχέση με τους στόχους της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού
προσανατολισμού, είναι να ξέρουν που θα βρουν πληροφορίες για αυτό που τους
απασχολεί, να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα
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τους, να αναπτύξουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και να γνωρίσουν διαφορετικά
επαγγέλματα.
Επιπλέον, έγινε λόγος για τα επαγγέλματα που θα πρέπει να επιλέξουν οι
μαθητές. Τονίστηκε η σημασία, η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής
και του επαγγελματικού προσανατολισμού στα διαπολιτισμικά σχολεία. Αυτό έγινε
γιατί οι μαθητές αυτών των σχολείων προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα
(οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά). Έτσι τείνουν να μην γνωρίζουν σε ικανοποιητικό
βαθμό τη γλώσσα, τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, τα προβλήματα εργασίας και
κατ’ επέκταση τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση.
Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορούν να
εφαρμοστούν στα διαπολιτισμικά σχολεία μέσω προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας
– project, με ατομική και ομαδική συμβουλευτική, με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε
χώρους εργασίας και με προσκλήσεις επαγγελματιών. Ουσιαστικά όμως λείπουν
ανάλογες δραστηριότητες από τα σχολεία αυτά καθώς το μόνο που εφαρμόζεται και όχι
οργανωμένα είναι οι ημέρες σταδιοδρομίας ή η αγωγή σταδιοδρομίας. Αυτό συμβαίνει
κυρίως στο γυμνάσιο ενώ στο λύκειο οι δραστηριότητες είναι πιο περιορισμένες. Πολλοί
εκπαιδευτικοί δρουν μόνοι τους, χωρίς να έχουν ένα οργανωμένο πλαίσιο και έτσι
είναι δυνατόν να εμπίπτουν σε σφάλματα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μικρή μερίδα
εκπαιδευτικών δεν γνωρίζουν αν λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα στο σχολείο που
εργάζονται.
Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα πρέπει να
κοινοποιηθούν στους συλλόγους των διδασκόντων με σκοπό να ενημερωθούν για
την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στα διαπολιτισμικά σχολεία. Στη συνέχεια σε
συνεργασία με τη διεύθυνση των σχολείων αλλά και το υπουργείο παιδείας θα πρέπει
να καταρτιστούν τα κατάλληλα προγράμματα ώστε να υπάρχει μια συντονισμένη δράση
στον τομέα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να τα παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί,
ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκουν. Η διαφορά στον όγκο των δραστηριοτήτων
είναι αναμενόμενη μεταξύ του γυμνασίου και του λυκείου, αφενός γιατί δύσκολα οι
μαθητές των διαπολιτισμικών σχολείων συνεχίζουν τη φοίτηση τους στο λύκειο και
αφετέρου γιατί το πρόγραμμα μαθημάτων και τα αναλυτικά προγράμματα δεν ευνοούν
για ανάλογες δραστηριότητες. Οι μαθητές επιβαρύνονται περισσότερο με το άγχος και
την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων στο λύκειο ενώ στο γυμνάσιο υπάρχει
περισσότερος χρόνος, ώστε να ασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί με αυτά τα θέματα.
Βιβλιογραφία
Αβραμίδου, Β. (2011). Διαχείριση συγκρούσεων στην εκπαίδευση, μεταξύ εκπαιδευτικών
και οικογενειών μεταναστών μαθητών: Τοποθετώντας το δάσκαλο στη θέση του
διαπολιτισμικού συμβούλου. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διαπολιτισμική
εκπαίδευση – μετανάστευση – διαχείριση συγκρούσεων και παιδαγωγική της
Δημοκρατίας (σ. 15-28). 14ο Διεθνές Συνέδριο, Βόλος, 13-15 Μαΐου 2011.
Αποστολίδου, Χ. (2011). Απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σχετικά με την διαπολιστιμική εκπαίδευση. Διπλωματική εργασία.
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό
- 523 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

– διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγικές
συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.
Βλαχάκη, Μ. (2013). Η διαπολιτισμικότητα στον προγραμματισμό και την οργάνωση της
σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Διαπανεπιστημιακό
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Ψυχοπαιδαγωγική της
ένταξης – ένα σχολείο για όλους», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τμήμα Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Γιωτσίδη,Β. & Σταλίκας,Α. (2004) . Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
με μετανάστες. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας,
11, 34-52
Cohen L., Manion L. & Morrison K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα:
Μεταίχμιο
Λαγουδάκος, Μ.Γ. (χ.χ.). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Διαθέσιμο στο: http://blogs.sch.gr/mlagoudakos/files/2013/01/df
Λαζαρόπουλος, Λ. (2011). Προς μια στρατηγική εφαρμογής της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης σύμφωνα με το μοντέλο διαπολιτισμικής ετοιμότητας των Papadopoulos, Tilki, Taylor (1998). Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διαπολιτισμική
εκπαίδευση – μετανάστευση – διαχείριση συγκρούσεων και παιδαγωγική της
Δημοκρατίας (σ. 216-229). 14ο Διεθνές Συνέδριο, Βόλος, 13-15 Μαΐου 2011.
Μάρκου, Γ. (1996). Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική
εκπαίδευση – επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
Λαζαρόπουλος, Λ. (2011). Προς μια στρατηγική εφαρμογής της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης σύμφωνα με το μοντέλο διαπολιτισμικής ετοιμότητας των Papadopoulos, Tilki, Taylor (1998). Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διαπολιτισμική
εκπαίδευση – μετανάστευση – διαχείριση συγκρούσεων και παιδαγωγική της
Δημοκρατίας (σ. 216-229). 14ο Διεθνές Συνέδριο, Βόλος, 13-15 Μαΐου 2011.
McLeod, J. (2005). Eισαγωγή στη Συμβουλευτική. (μτφρ. Δ.Καραθάνου & Α.Μαρκαντώνη).
Αθήνα: Μεταίχμιο
Μπερερής, Π. (2005). Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας
«Η εμπειρία των δημοτικών σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του
Ν. Θεσσαλονίκης: Πραγματικότητα και προοπτική της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης» (σ. 5-12). Θεσσαλονίκη: Αινείας.
Μίλεση Χ., Πασχαλιώρη Β. (2003) Η εκπαιδευτική πολιτική της Γερμανίας Αγγλίας
και Ελλάδας στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών
Θεμάτων,2003(8), 85-86.
Πάντα, Δ. (2006). Διαπολισμική Συμβουλευτική στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο: Η
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Στο Συλλογικό Τόμο:
Χαραλάμπους,Δ. (επιμ.). Διαχρονικές και Συγχρονικές Προσεγγίσεις της
Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη
Παπαβασιλείου, Χ. (2015). Σκιαγράφηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τις
απόψεις των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Τρικάλων.
Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή
- 524 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών.
Παπαχρήστος, Κ. (2011). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Σχολείο. Αθήνα:
Ταξιδευτής
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα
για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα.
Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Ψάλτη, Α. (2010). Διαπολιτισμική/πολυπολιτισμική προσέγγιση στη συμβουλευτική:
λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα φύλο. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β.,
Αθανασιάδου, Χ. & Στογιαννίδου, Α. (Επιμ.), Συμβουλευτική με την οπτική
του φύλου (σ. 157-190). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Arredondo, P. & Glauner, T. (1992). Personal dimension of identity model. Boston, MA:
Empowerment Workshops.
Hansen, L.S., Gama, E.M.P. & Harkins, A.K. (2002). Revisiting gender issues in multicultural counseling. In P.B. Pedersen, J.G. Draguns, W.J. Lonner & J.E. Trimble
(Eds.), Counseling across cultures (pp. 163-184). Thousand Oaks, CA: Sage.
Helms, J.E. & Richardson, T.Q. (1997). How “multiculturalism” obscures race and culture as differential aspects of counseling competency. In D.B. Pope-Davis &
H.L.K. Coleman (Eds.), Multicultural counseling competencies: assessment,
education and training, and supervision (pp. 60-79). Thousand Oaks, CA:
Sage.
Pope-Davis, D. B., Reynolds, A. L., Dings, J. G., & Nielson, D. (1995). Examining multicultural counseling competencies of graduate students in psychology. Professional Psychology: Research and Practice, 26(3), 322-329.
Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων
Βασιλειάδης Μιχαήλ: Είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών και εργάζεται
στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών με 14 έτη υπηρεσίας.
Τελείωσε το Μεταπτυχιακό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ του Παιδαγωγικού Τμήματος (ΦΕΚ
τ. Β΄ 1355/03.07.2015) με ειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό. Μιλάει δύο Ξένες Γλώσσες Αγγλικά και Τουρκικά. Είναι Πρόεδρος
της ΕΛΜΕ Ροδόπης, και την διετία 2012-2013 διετέλεσε ειδικός Γραμματέας του ΔΣ της
ΟΛΜΕ. Στοιχεία επικοινωνίας: vasiliadismichael@hotmail.com
Κουτσούκος Μάριος: Είναι επιστημονικός συνεργάτης της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης
και αναπληρωτής εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ειδικότητας Γεωπονίας
ΠΕ88.01. Επίσης, είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από τη Γεωπονική Σχολή του
Α.Π.Θ. και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Ε.Α.Π. Στοιχεία
επικοινωνίας: koutsoukos.marios@gmail.com

- 525 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Η Ευαλωτότητα των γυναικών-μεταναστριών και Ανάγκη για Συμβουλευτική
Υποστήριξη μέσα από την καλλιτεχνική προσέγγιση της ταινίας «Νύφες»
Βουγιούκα Ουρανία - Δροσάτος Δημήτριος - Σιέκρη Φρειδερίκη - Φωτίου Δέσποινα
- Βλαχάδη Μαρία

Περίληψη
Με αφόρμηση την πολυπλοκότητα του μεταναστευτικού φαινομένου, τις επιπτώσεις
που επιφέρει στο ίδιο το άτομο αλλά και στην κοινωνία σε τοπικό επίπεδο, η παρούσα
εργασία θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσής της, την κινηματογραφική ταινία «Νύφες» του
Παντελή Βούλγαρη. Σκοπός της εργασίας είναι α) να συνδυάσει σύγχρονα ερευνητικά
δεδομένα σχετικά με τα κοινωνικά φαινόμενα όπως τις φυλετικές διακρίσεις και την
κακοποίηση μέσα από την ανάλυση βασικών θεματικών αξόνων της ταινίας β) να
συνδέσει ιστορικά γεγονότα με την τρέχουσα επικαιρότητα γ) να λειτουργήσει ως κανάλι
επικοινωνίας στην εκπαιδευτική κοινότητα για να γίνει ανάλυση και κατανόηση των
κοινωνικών ζητημάτων προς αξιοποίηση στην παιδαγωγική διαδικασία ε) να τονιστεί η
ανάγκη υποστήριξης των γυναικών-μεταναστριών από υπηρεσίες Συμβουλευτικής και
συγκεκριμένα Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών
και την ενσωμάτωση στο κοινωνικό πλαίσιο
Λέξεις κλειδιά: Μεταναστευτικό πλαίσιο, γυναίκες-μετανάστριες, ψυχοσωματικές
επιπτώσεις, Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, κοινωνική ενσωμάτωση.
The Empowerment of Women-Migrant and the Need for Counseling Support
through the artistic approach of the film “Brides”
Abstract
With the complexity of the migratory phenomenon, its impact on the individual as well
as on society οn a local level, this paper puts the focus of its analysis on the film “Brides”
by Pantelis Voulgaris. The aim of the work was to: a) to combine contemporary research
data on social phenomena such as racial discrimination and abuse through the analysis of
basic thematic axes of the film, b) to connect historical events with the current reality c)
to act as a communicational channel for the educational community in order to analyze
and understand the social issues so that they can to be used in the pedagogical process
d) to stress the need for support of female migrant women with Counseling services
and specifically Intercultural Counseling to identify theirs needs so that they can finally
integrate into the social context.
Key words: Migratory context, migrant women, psychosomatic implications, Intercultural
Counseling, social integration.
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1. Εισαγωγή
Το μεταναστευτικό ζήτημα έχει αποτελέσει θέμα της τέχνης του κινηματογράφου, του
θεάτρου και της μουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στα μεγαλύτερα παγκόσμια στούντιο
παραγωγής ταινιών. Τα μεγαλύτερα θύματα και τις πιο ευάλωτες ομάδες αποτελούσαν
οι γυναίκες γεγονός που διαφαίνεται χαρακτηριστικά μέσα από την ταινία «Νύφες» σε
σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη και σε σενάριο Ιωάννας Καρυστιάνη. Η επιλογή της
ταινίας όπου εκτυλίσσεται το 1922, έχει μεγάλη σπουδαιότητα αναφορικά με τον τόπο,
τα λιμάνια της Μικράς Ασίας, όπου τα τελευταία χρόνια κυρίως παρακολουθούμε τη
μετακίνηση του προσφυγικού προβλήματος από τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας.
Επιπλέον, ο αγώνας της επιβίωσης των αμάχων για ένα καλύτερο μέλλον αναζητώντας
ευκαιρίες και η προσπάθεια για κοινωνική προσαρμογή έχει αρκετά κοινά σημεία με
τους χαρακτήρες και την εποχή που περιγράφεται γλαφυρά στην ταινία. Συνεπώς, στη
συγκεκριμένη εργασία στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί εν συντομία η υπόθεση με σκοπό
να σκιαγραφηθούν οι χαρακτήρες και τα συναισθήματα σε συνάρτηση με το κοινωνικό
πλαίσιο. Έπειτα θα τονιστούν τα στερεότυπα και η θέση των γυναικών της εποχής. Εν
συνεχεία, με τα τωρινά δεδομένα μέσα από την ανάλυση του μεταναστευτικού πλαισίου
θα καταγραφούν οι τραυματικές αλλαγές που δέχεται συνήθως η ευάλωτη ομάδα των
μεταναστριών σε πολιτισμικό, σωματικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Τέλος, η
μελέτη εστιάζει στο πλαίσιο δράσης της κοινωνίας, την ανάγκη για παρεμβάσεις και
συμβουλευτική αρωγή. Αναφορά γίνεται στις αρχές και τον ρόλο της Συμβουλευτικής και
ειδικά της «Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής» που αφορά αυτή την ειδική πληθυσμιακή
ομάδα και στον τρόπο αξιοποίησης των βασικών θεματικών αξόνων της παρούσας
μελέτης και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Το πλαίσιο της ταινίας
Η ταινία «Νύφες»1 διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1922, όπου το υπερωκεάνιο «King
Alexander» ξεκινά από το λιμάνι της Σμύρνης με προορισμό την Αμερική, τη γη της
επαγγελίας. Στην Γ’ θέση του καραβιού ταξιδεύουν 700 νύφες, κοπέλες από την Ελλάδα,
τη Ρωσία, την Τουρκία και την Αρμενία. Κάποιες είναι σταλμένες από την οικογένειά τους
και κάποιες άλλες μέσω τουριστικών πρακτορείων. Ταξιδεύουν έχοντας μαζί τους μόνο
τη βαλίτσα τους, το νυφικό τους και τη φωτογραφία του γαμπρού. Ο σκοπός του ταξιδιού
τους είναι κοινός, ο γάμος και ταυτόχρονα μια καλύτερη ζωή, τόσο γι’ αυτές, όσο και για
την οικογένειά που αφήνουν πίσω. Μια από τις νύφες είναι η Νίκη, μία μοδίστρα από τη
Σαμοθράκη, η οποία ταξιδεύει με προορισμό το Σικάγο, ώστε να παντρευτεί ένα ράφτη
τον Πρόδρομο, που δεν έχει δει ποτέ, εκεί έρχεται αντιμέτωπη με πολλά διλλήματα ηθικής
φύσεως. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρουσιάζονται κι άλλες ιστορίες γυναικών
που ταξιδεύουν με προορισμό την Αμερική και διαφαίνεται ξεκάθαρα η καταπίεση και
οι έντονες συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν. Ακόμη, σημαντικά πρόσωπα
είναι και η γεροντοκόρη προξενήτρα-συνοδός των κοριτσιών και ο προαγωγός που τα
χρησιμοποιούσε από τη θέση εξουσίας που κατείχε2.
1 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
2 Παπαροϊδάμης, Δ., Νύφες του Παντελή Βούλγαρη. Στο: https://www.cine.gr/article (προσπελάστηκε στις
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Συνεπώς, αποκαλύπτεται ο πόνος, η απελπισία και η τραγωδία μιας εποχής που
λειτουργεί σε βάρος των γυναικών που δεν έχουν κανένα στήριγμα και απλά υπομένουν
τη μοίρα τους.
3. Αποσαφήνιση όρων
3.1. Στερεότυπα
Σε όλες τις κοινωνίες και σε κάθε εποχή επικρατούν αντιλήψεις, στάσεις και απόψεις
που γίνονται άκριτα αποδεκτές από την πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου. Οι ιδέες
αυτές λειτουργούν στην κοινωνία ως στερεότυπα και έχουν επικρατήσει στη συνείδηση
του λαού μιας κοινωνίας με αποτέλεσμα να αλλάζουν και να μη γίνεται αντιληπτή η
πραγματικότητα3. Πάρα πολλές φορές τα στερεότυπα αναφέρονται σε συγκεκριμένες
κοινωνικές κατηγορίες όπως είναι το γυναικείο φύλο, το οποίο λαμβάνει μειονεκτικές
διακρίσεις εις βάρος του4.
3.2. Στερεότυπα Γυναικείου Φύλου μέσα στην ταινία
Το θέμα του προξενιού στην ταινία είναι το πρώτο που θίγεται και οι διαστάσεις του
μεγεθύνονται κυρίως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το 1922. Οι γάμοι με προξενιό
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας5. Πιο ειδικά, οι νύφες ήταν
κατά κάποιον τρόπο παραγγελία, που ξεριζώνονταν από τον τόπο τους για να συναντήσουν
τον άντρα που τις είχε «παραγγείλει» γιατί δεν έπρεπε να παραμείνουν και ανύπαντρες σε
μεγάλη ηλικία. Αυτό θεωρούνταν εξευτελιστικό και υποτιμητικό για τις ίδιες6.
Η Νίκη που είναι η πρωταγωνίστρια καταπιέζει τον εαυτό της και παίρνει την
απόφαση να θυσιάσει τη ζωή της και την αξιοπρέπειά της για χάρη της οικογένειάς της,
αφού μέσα από αυτόν τον γάμο πρέπει να συντηρήσει τη μητέρα της και τις αδερφές της,
οι οποίες είναι ορφανές από πατέρα. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και για άλλη μια κοπέλα
του έργου τη Χαρώ, της οποίας η μοίρα της είναι προδιαγεγραμμένη μέσα στην ασφυκτικά
παραδοσιακή και πατριαρχική κοινωνία του χωριού, όπου ο ίδιος ο πατέρας ασκεί και βία
πάνω της. Παρομοίως, η Όλγα, μια ανήλικη έφηβη παζαρεύεται η ομορφιά της από τον
πράκτορα-προαγωγό μπροστά στη μητέρα, χωρίς η ίδια να παίρνει κάποια πρωτοβουλία,
ή να εκφέρει την άποψή της, θετική ή αρνητική. Γνωρίζει ότι χρησιμοποιείται σαν
αντικείμενο ομορφιάς από το οποίο θα βγάλουν κέρδος τόσο το πρακτορείο όσο και η
οικογένειά της που μένει πίσω7.
28/3/2018).
3 Φίλιας, Β. (1991), Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, σ.σ. 108-112.
4 Σωτηρόπουλος, Δ. (2003), Στερεότυπα: Όροι ύπαρξης και παρεμβάσεις για την αναίρεσή τους. Στο: Bήμα
των κοινωνικών επιστημών, τόμ. 1, σ.σ. 71-86.
5 Νάζου, Π. (2008), «Ελληνίδες νύφες με προξενιό στην Αυστραλία: Κάποιες πολιτισμικές, κοινωνικές και
πολιτικές παράμετροι του φαινομένου». Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ) (2015), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση–
Μετανάστευση και Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη γλώσσα, τόμ. 1, Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου (Πάτρα 11
Ιουνίου-13 Ιουνίου 2008). Πάτρα, σ.σ. 229-238.
6 Γέρου, Π., Νύφες. Στο: www.musiccorner.gr (προσπελάστηκε 3/4/2018).
7 Νάζου, Π. (2008), «Ελληνίδες νύφες με προξενιό στην Αυστραλία: Κάποιες πολιτισμικές, κοινωνικές και
πολιτικές παράμετροι του φαινομένου». Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ) (2015), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση–
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Οι παραπάνω ιστορίες των τριών κοριτσιών παρουσιάζουν τον γάμο με
προξενιό, ο οποίος γίνεται ώστε να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των άλλων. Οι ίδιες
χρησιμοποιούνται ως άψυχα αντικείμενα, αφού τόσο αυτοί που τις στέλνουν όσο και
αυτοί που τις παραλαμβάνουν, δε λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη τους.
Επιπλέον, στην ταινία θίγονται σημαντικά ζητήματα ηθικής και εκμετάλλευσης
των γυναικών. Κυρίαρχο πρόσωπο είναι ο Γεωργιανός προξενητής και προαγωγός
Καραμπουλάτ, ένας άνθρωπος χωρίς ενδοιασμούς που εκμεταλλεύεται αθώες γυναίκες
και τις οδηγεί στην πορνεία. Η τραγικότητα της κατάστασης αυξάνεται καθώς κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού οι νεαρές που είναι διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας
αντιλαμβάνονται ότι τα όνειρά τους γκρεμίζονται, καθώς δεν τις περιμένει κάποιος
υποψήφιος γαμπρός, αλλά υποψήφιοι πελάτες για πορνεία. Δυο ακόμη πρόσωπα
συγκαλύπτουν την κατάσταση αναφορικά με τη βία για προσωπικά συμφέροντα, οπότε
διαφαίνεται ξεκάθαρα η καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών μεταναστριών8 .
Ακόμα ένα σημαντικό θέμα που θίγεται στην ταινία είναι η εκπαίδευση των
γυναικών εκείνης της εποχής. Οι αντιλήψεις για τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών
και η συντηρητική ηθική απέναντι στη μόρφωση της γυναίκας, είχαν διαμορφώσει ένα
εκπαιδευτικό σύστημα και μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που δεν ευνοούσε την πρόσβαση
των γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Την περίοδο εκείνη τα λιγοστά σχολεία θηλέων που υπήρχαν λειτουργούσαν
μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής. Αυτό γίνεται φανερό μέσα από την ταινία,
καθώς οι περισσότερες κοπέλες ήταν αγράμματες9 .
Συμπερασματικά, η εποχή του 1922 που περιγράφει η ταινία είναι μια περίοδος
κοινωνικών ζητημάτων, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για πολλές χώρες, αφού λόγω
της φτώχειας και των πολέμων καταγράφονται πολλές εισροές και εκροές μεταναστών.
Η ταινία επιχειρεί να διεισδύσει σε κοινωνικά και ηθικά θέματα μιας πολύ δύσκολης
ιστορικά εποχής, τα οποία αφορούν και τις μέρες μας. Αυτά τα θέματα είναι η γυναίκα,
η θέση της στην κοινωνία με τα κοινωνικά πρέπει και η εκμετάλλευσή της σε όλα τα
επίπεδα. Ακόμα, γίνεται αναφορά στην εσωτερική συναισθηματική σύγκρουση των
γυναικών που ξεριζώνονται από τον τόπο τους και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αγωνίες
και τα συναισθήματά τους. Εν συνεχεία, ακολουθεί μια προέκταση και σε σημερινά
δεδομένα αναφορικά με δείγματα βίας και κακομεταχείρισης των γυναικών μεταναστριών
που αποτελούν τελικά θύματα ενός αέναου συστήματος.
3.3. Μεταναστευτικό πλαίσιο
Το φαινόμενο της μετακίνησης των ατόμων από κράτος σε κράτος έχει τις ρίζες του από
την αρχαιότητα και οι λόγοι είναι κυρίως φτώχια, πολιτικοί διωγμοί, ένοπλες συρράξεις,
εύρεση εργασίας, σπουδές10.
Μετανάστευση και Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη γλώσσα, τόμ. 1, Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου (Πάτρα 11
Ιουνίου-13 Ιουνίου 2008). Πάτρα, σ.σ. 229-238.
8 Γέρου, Π., Νύφες. Στο: www.musiccorner.gr (προσπελάστηκε στις 3/4/2018).
9 Δαλακούρα, Κ. (2011), α) Η γυναικεία εκπαίδευση στον Οθωμανικό χώρο (19ος αι. 1922). Στο: Σ. Μπουζάκης
(επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και Απόψεις. Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, τομ.
Α΄. Αθήνα: Gutenberg: 2011, σ.σ. 345-364.
10 Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών. Εθνική Στρατηγική για
- 529 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Σημαντικό να τονιστεί λόγω της πολυπλοκότητας του φαινόμενου είναι ότι
έχουν θεσπιστεί τρία στάδια μετανάστευσης που αφορούν κυρίως διαδικασίες. Το πρώτο
σχετίζεται με την απόφαση για τη μετακίνηση και τις αντίστοιχες προετοιμασίες, έπειτα
ακολουθεί η ίδια η μετανάστευση και τέλος η προσπάθεια για προσαρμογή στις εκάστοτε
συνθήκες στη χώρα που φιλοξενείται ο μετανάστης. Από την άλλη, αναφορικά με τη
συμπεριφορά του δημιουργούνται και τα αντίστοιχα συναισθήματα. Συγκεκριμένα, στην
πρώτη φάση έχει υποστεί τις κακουχίες από τη χώρα του, στη συνέχεια βιώνει το έντονο
αίσθημα της απώλειας των οικείων προσώπων του και της πατρίδας του και τέλος υπάρχει
το άγχος της αβεβαιότητας για το μέλλον και τις νέες συνθήκες διαβίωσης11.
Σαφώς, είναι μια πολυσύνθετη πρόκληση και έχει επιπτώσεις τόσο στα ίδια
τα άτομα όσο και στο περιβάλλον που τους φιλοξενεί. Συνεπώς διαφαίνεται ότι είναι
μια συνεχής προσπάθεια προσαρμογής, η οποία επιφέρει ποικίλες συναισθηματικές
διακυμάνσεις12. Επομένως μέσα από τις άνωθι διεργασίες το άτομο καταλήγει να
βρίσκεται σε μια από τις τέσσερις φάσεις:
 Εναρμόνιση που σημαίνει διατήρηση των χαρακτηριστικών του συνδυαστικά με την
νέα ομάδα,
 Αφομοίωση που σημαίνει πλήρη αποδοχή της έτερης πολιτισμικής ομάδας,
 Διαχωρισμός που σημαίνει διατήρηση των χαρακτηριστικών χωρίς εμπλοκή με την
αντίθετη ομάδα,
 Περιθωριοποίηση που σημαίνει ότι δεν διατηρεί τα δικά του χαρακτηριστικά ούτε
συμμερίζεται τα πολιτισμικά στοιχεία της νέας ομάδας13.
3.4. Ορισμός Συμβουλευτικής
H ετυμολογική ερμηνεία της λέξης είναι από την πρόθεση συν και το ρήμα βουλεύομαι
που σημαίνει είμαι σε μια διαδικασία σκέψης μαζί με κάποιον άλλον για να ανακαλύψω
πιθανές λύσεις σε προσωπικά ζητήματα που με απασχολούν14. Άρα η συμβουλευτική
διαδικασία σχετίζεται με ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις που ανέκαθεν
υπήρχαν στη ζωή των ανθρώπων, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, όπου καταφεύγουν κυρίως
στους «σημαντικούς άλλους», όπως είναι η οικογένεια και οι φίλοι, για την αντιμετώπιση
δύσκολων καταστάσεων15.
Εν συνεχεία όμως με τη ραγδαία αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας
λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, η Συμβουλευτική εξελίχθηκε σε ένα άλλο επίπεδο, με
επιστημονική βάση και συγκεκριμένη μεθοδολογία με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο
την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Στο: http://www.immigration.gov.gr/web/guest/eu-diethnes-epipedo
(προσπελάστηκε στις 21/2/2018).
11 Μπεζεβέγκης, Η., & Παυλόπουλος, Β. (2008), Στρατηγικές επιπολιτισμού και προσαρμογή των μεταναστών.
Στο: Τζ. Καβουνίδη, Β. Καρύδης, Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου & Μ. ΓΛ Στυλιανούδη (επιμ.), Μετανάστευση
στην Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές, τομ. Β΄. Αθήνα: IMΕΠΟ, σ.σ. 142-161.
12 Motti-Stefanidi, F., Berry, J., Chryssochoou, X., Sam, D.L., & Phinney, J. (2012). Positive immigrant youth
adaptation in context: Developmental, acculturation, and social psychological perspectives. Cambridge, UK:
Cambridge University Press, p.p. 2-8.
13 Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied psychology, vol 46(1), p.p. 5-34.
14 Μπαμπινιώτης, Γ. (2011). Ετυμολογικό λεξικό της Νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας,
σ. 1684.
15 Amundson, N. E., Harris-Bowlsbey, J., & Niles, S. G. (2011), Βασικές αρχές επαγγελματικής συμβουλευτικής:
Διαδικασίες και τεχνικές, (μτφρ) Αδαμοπούλου, Α., Βλαχάκη, Φ., & Δουλάμη, Σ. Αθήνα: Rosili, σ.σ. 22-36.
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να ανακαλύψει τις εσωτερικές του δυνάμεις και τα προτερήματά του για να βρει τις
καταλληλότερες λύσεις στο εκάστοτε ζήτημα, όποτε χαρακτηρίζεται ως μια δυναμική
διαδικασία αλληλεπίδρασης16.
4. Θεωρητικές προσεγγίσεις
4.1. Επιπτώσεις φαινομένου μέσω σύγχρονων προσεγγίσεων
Η έντονη κινητικότητα στις μαζικές μετακινήσεις των ανθρώπων, προκειμένου να
αναζητήσουν μόνιμη και ασφαλή εγκατάσταση σε νέες περιοχές και σε χώρες του Νέου
Κόσμου ήταν ένα συχνό φαινόμενο, ειδικά για τις περιπτώσεις των γυναικών στην ταινία
«Nύφες»17. Η στέγαση και η κάλυψη των βασικών αναγκών τους ήταν ζητήματα που
απασχόλησαν εκείνη την περίοδο τα κράτη καθώς οι νέες αυτές εισροές προσέδωσαν
οικονομικές-πολιτισμικές-κοινωνικές αναταραχές. Συνεπώς, η ομάδα του πληθυσμού που
αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες δυσκολίες και βίωσε το αίσθημα της απότομης αποκοπής
από τη φωλιά-πατρίδα, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της, συγχέει την ελευθερία με την
υποδούλωση, ήταν οι γυναίκες και τότε αλλά και τώρα όπως φαίνεται από τα σύγχρονα
ερευνητικά δεδομένα18.
Μέσα από τις χρονικές ανασκοπήσεις διαφαίνονται τα συνεχή εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες και σχετίζονται με την ισότητα και την
αξιοπρέπειά τους. Άρα, όταν αναφέρεται ο όρος «μετανάστρια», εννοείται και η γυναίκα
πρόσφυγας, ή η αλλοδαπή που δεν έχει πάρει υπηκοότητα, στην προκειμένη περίπτωση.
Γενικώς, οι γυναίκες μετανάστριες κατατάσσονται στις ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες
όπως είναι οι σοβαρά άρρωστοι, οι ανάπηροι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα ασυνόδευτα
παιδιά, τα θύματα trafficking (διεθνικής σωματεμπορίας) και τα θύματα βασανιστηρίων.
Οι λόγοι που καθιστούν τις μετανάστριες ευάλωτες ποικίλουν. Αρχικά, πέφτουν θύματα
κοινωνικών διακρίσεων και ρατσισμού, δηλαδή περιφρόνηση των αξιών τους λόγω
φυλετικής και εθνικής καταγωγής19.
Φυσικό επακόλουθο είναι να καταπατώνται τα δικαιώματά τους και να έρχονται
αντιμέτωπες με την απόρριψη και τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως διαφαίνεται και
στους χαρακτήρες από την ταινία «Νύφες»20. Άρα και η ανεπιτυχής κοινωνική ένταξη
των μεταναστριών αυξάνει τα ποσοστά θυματοποίησής τους21.
Άρα, σύμφωνα με τις βασικές θεματικές της ταινίας που έχουν αναφερθεί, όπως
το κοινωνικό φαινόμενο του προξενιού, η βία, η ελλιπής εκπαίδευση τους και η γενικότερη
16 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2007), Εισαγωγή. Στο Μ. Μαλικιώση –Λοΐζου (Επιμ) Συμβουλευτική ψυχολογία:
Σύγχρονες προσεγγίσεις Αθήνα: Ατραπός, σ.σ. 11-21.
17 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π.. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
18 Μπεζεβέγκης, Η., & Παυλόπουλος, Β. (2008), Στρατηγικές επιπολιτισμού και προσαρμογή των μεταναστών.
Στο: Τζ. Καβουνίδη, Β. Καρύδης, Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου & Μ. Στυλιανούδη (επιμ.), Μετανάστευση
στην Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές, τομ. Β΄. Αθήνα: IMΕΠΟ, σ.σ. 142-161.
19 Birchall, J. (2016), Gender, age and migration: An extended briefing. UK: Institute of Development Studies,
p.p. 13-35.
20 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
21 Παπαδοπούλου, Κ. & Κυριακίδου, Ζ. (2009). Βαθμός Ικανοποίησης των Παράνομων Μεταναστών από τις
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας και από τις Μ.Κ.Ο., Το παράδειγμα της PRAKSIS. (Πτυχιακή Εργασία).ΑΤΕΙ
Κρήτης, Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας. Στο:
https://apothesis.lib.teicrete.gr/bitstream/handle/11713/1039/Kyriakidou2010.pdf προσπελάστηκε 3/3/2018).
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θέση τους στην κοινωνία, αποτελούν παράγοντες που τους κατατάσσουν στις ομάδες
υψηλού κινδύνου κυρίως για την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών λόγω του έντονου
συναισθηματικού αντίκτυπου από τα βιώματα και τα εναλλασσόμενα περιβάλλοντα22.
4.2. Μορφές Κακοποίησης και Γυναίκες-Μετανάστριες
Είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε πιθανές τραυματικές εμπειρίες που κλόνισαν
κάποια κορίτσια από την ταινία «Νύφες»23, όπως και πολλές μετανάστριες ανά περιόδους
κοινωνικής απομόνωσης.
Η «Βία» που ασκείται αποτελεί μια βίαιη πράξη με βάση το φύλο που μπορεί
να λάβει μορφές σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή λεκτικής κακοποίησης ή
οικονομικής αποστέρησης. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, η βία εμφανίζεται
σε διάφορα πλαίσια με πρωταρχικό μέσα στην οικογένεια, εντός της κοινότητας, επί
παραδείγματι στο σχολείο, στη γειτονιά και στην εργασία. Κάποιες μορφές βίας όμως,
όπως το trafficking (διεθνική σωματεμπορία) υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα24. Συνεπώς,
η βία δεν βάζει όρια ηλικιακά, εθνικότητες και οικονομική κατάσταση αλλά έχει πολλά
προσωπεία όπως παρουσιάζονται και με τους διαφορετικούς γυναικείους ρόλους της
επικείμενης ταινίας «Νύφες»25.
Σε Παγκόσμιο Επίπεδο όμως σύμφωνα και με στοιχεία του οργανισμού WHO,
οι μορφές βίας που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: σεξουαλική κακοποίηση,
πορνεία και trafficking, εγκλήματα τιμής, σεξουαλική βία σε πολεμικές συγκρούσεις και
κακοποίηση στις φυλακές26.
Άρα οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι μετανάστριες που ζουν σε
έναν ξένο τόπο και δεν έχουν αρκετά χρήματα η θυματοποίηση και η καταπάτηση των
δικαιωμάτων τους είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Οι μετανάστριες είναι δυνατόν να
λάβουν διάφορες μορφές διακρίσεων άρα και διαφορετικό επίπεδο βίας, με ενδεικτικό
παράδειγμα από την ταινία, τις καταναγκαστικές πιέσεις που δεχόταν ένα κορίτσι από
τον πατέρα-δυνάστη, προκειμένου να ακολουθήσει τα τοπικά έθιμα του γάμου.
Συνεπώς, κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες οι υποστηρικτικές δομές, όπως συγγενείς
και φίλοι, προκειμένου να λειτουργήσουν ως δικλείδες ασφαλείας για να προστατευθούν
οι γυναίκες μετανάστριες από μια πιθανή βίαιη σχέση27.
4.3. Διεθνική Σωματεμπορία (Τrafficking) και Γυναίκες Μετανάστριες
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει πρόσωπα που ζουν
σε δύσκολες καταστάσεις καθώς προσελκύονται από τη δυνατότητα για βελτίωση των
22 Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών. Στο: http://www.globaldetentionproject.org (Προσπεράστηκε
στις 21/2/2018).
23 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
24 UNHCR, Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Στο: https://www.unhcr.gr/prostasia/
gynaikes.html (προσπελάστηκε στις 11/2/2018).
25 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
26 World Health Organization (2009), Multi-Country study on Women’s Health and Domestic Violence Against
Women. Στο: www.who.int (προσπελάστηκε στις 29/2/2018).
27 Αρτινοπούλου, Β., Φαρσεδάκης, Ι., Ζουλινάκη, Α., Κατσίκη, Γ., Ξυδοπούλου, Ε., & Παπαμιχαήλ, Σ.
(2003). Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα. Αθήνα ΚΕΘΙ,
σ.σ. 127-130.
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συνθηκών διαβίωσής τους σε πιο εύπορες χώρες όπως και οι νύφες που είχαν τελικό
προορισμό τη Νέα Υόρκη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στις χώρες
προορισμού για φτηνά αμειβόμενους εργαζόμενους28.
Ο ορισμός του Trafficking, όπως ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών29, νοείται η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό
τη σεξουαλική-οικονομική εκμετάλλευση. Πιο επεξηγηματικά, διεθνή σωματεμπορία
ορίζεται η στρατολόγηση, η μεταφορά, η μετακίνηση, η εγκατάσταση ή η παραλαβή
προσώπων μέσω απειλής ή με χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα με τους δυο χαρακτήρες του έργου
«Νύφες»30 τον προαγωγό και την προξενήτρα που ωθούν σε ακραίες καταστάσεις τα
ανυποψίαστα κορίτσια. Διαφαίνεται ξεκάθαρα μια σχέση εξουσίας που ασκούν, οι
έχοντές την, έναντι αυτών που είναι «κατώτεροι».
Είναι γεγονός λοιπόν, ότι φαινόμενα εκμετάλλευσης και δουλείας πλήττουν το
ανθρώπινο είδος από αρχαιοτάτων χρόνων. Η εμπορία ανθρώπων τους επηρεάζει όλους
ανεξαιρέτως, δηλαδή και το γυναικείο φύλο και το ανδρικό, άνευ ηλικίας και καταγωγής.
Παρόλα αυτά, τα υποψήφια θύματα σωματεμπορίας, ως επί το πλείστον, είναι γυναίκες.
Κυρίως, κινδυνεύουν από σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση31.
Επίσης αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι η νομική ανασφάλεια τις εγκλωβίζει
και δεν τις αφήνει να δραπετεύσουν, ή δεν έχουν επιλογές μετακίνησης εφόσον
προορίζονται για έναν σκοπό, όπως οι γυναίκες από την ταινία «Νύφες»3233.
4.4. Ψυχική Υγεία γυναικών-μεταναστριών
Οι μετανάστες πριν να μετακινηθούν στη νέα χώρα φιλοξενίας είναι πολύ πιθανό να έχουν
βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως στην ταινία που είχε προηγηθεί η Μικρασιατική
καταστροφή. Μετά την είσοδο τους στη χώρα παραμονής αυτό εξελισσόταν και σε
συνδυασμό και με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, εμφανίζονται διάφορες διαταραχές
στη ψυχική τους υγεία34.
Η απότομη αλλαγή των ισορροπιών, όπως και για τις 700 νύφες σε ένα άλλο
πολιτισμικό πλαίσιο, η απώλεια της οικογένειας, η ματαίωση των προσδοκιών έχει
ως απόρροια την εμφάνιση φόβων, την εχθρότητα και άλλες βίαιες εκφάνσεις της
«υποχρεωτικής επιλογής» μετακίνησής της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας αλλά και
γενικά των μεταναστών, εξαιτίας της νέας πραγματικότητας35.
28 Πενταράκη, Μ. (2005), Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης: Φεμινιστική πρωτοβουλία ενάντια στην
καταναγκαστική πορνεία αλλοδαπών γυναικών: δίκτυα εναλλακτικής παρέμβασης, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική,
σ.σ. 85-93.
29 UNHCR, Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Στο: https://www.unhcr.gr/prostasia/
gynaikes.html (προσπελάστηκε στις 11/2/2018).
30 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
31 Zimmerman, C., Yun, K., Shvab, I., Watts, C., Trappolin, L., Treppete, M., Bimbi, F., Adams, B., Jiraporn, S.,
Beci, L., Albrecht, M., Bindel, J., and Regan, L. (2003). The health risks and consequences of trafficking in women
and adolescents. Findings from a European study. London: London School of Hygiene & Tropical, p.p. 40-47.
32 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
33 Τσακλαγκάνου, Γ. (2001). Η Διεθνική Σωματεμπορία-Trafficking, Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.
34 Διεθνής Αμνηστία, Διαδικασίες Ασύλου (2017) Στο: https://www.amnesty.gr/news/articles/article/20758/15mko-epikrinoyn-ti-nea-politiki-poy-periorizei-dikaioma-prosfygis-gia (προσπελάστηκε στις 23/2/2018).
35 Μπεζεβέγκης, Η., & Παυλόπουλος, Β. (2008), Στρατηγικές επιπολιτισμού και προσαρμογή των μεταναστών.
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Βέβαια, υποστηρίζεται ότι: «Η ψυχική κατάσταση των μεταναστών γενικότερα
θεωρείται ότι είναι μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού, με ποσοστά 11,6%»36.
Παρόλα αυτά, διακρίνονται έντονα οι συναισθηματικές διακυμάνσεις της
πρωταγωνίστριας και των υπολοίπων κοριτσιών όπως είναι στοιχεία πίεσης και
απογοήτευσης που ίσως υποδηλώνουν στρεσογόνες καταστάσεις, δηλαδή υπάρχουν
δυσκολίες προσαρμογής και διατήρησης της ομοιόστασης του οργανισμού. Οι πιο συχνές
ψυχικές διαταραχές γενικά που ταλανίζουν τους μετανάστες και δη τις γυναίκες είναι το
Μετατραυματικό στρες και η Κατάθλιψη, ειδικά άμα βιώνουν και θέματα βίας 37.
Το στρες γενικά χαρακτηρίζεται ως μια αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε
ψυχοπιεστικούς παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει
η κληρονομικότητα, τα βιώματα και ο χαρακτήρας του κάθε ατόμου-μετανάστη38.
Πιο ειδικά για το μετατραυματικό στρες έχουν καταγραφεί τα εξής συμπτώματα:
έκθεση σε τραυματικό γεγονός, ανακλήσεις του γεγονότος, αποφυγή ερεθισμάτων
ανάκλησης, ευερεθιστότητα, διάρκεια άνω του ενός μηνός, έκπτωση λειτουργικότητας39.
Αυτά είναι τα συμπτώματα που όμως έχουν διαφορές, οι οποίες εξαρτώνται από την
επαναληψιμότητα, τον χρόνο παραμονής και τον χαρακτήρα του ατόμου.
Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι τα θύματα σωματεμπορίας αρχικά είχαν
συμφωνήσει για τη μετανάστευση και τη συνεργασία τους, όπως ακριβώς και με τις
υποψήφιες Νύφες. Στη συνέχεια όμως εξαναγκάστηκαν να γίνουν θύματα της διεθνικής
σωματεμπορίας, γεγονός που διέπεται από συναισθήματα ντροπής και έντονου φόβου.
Επίσης, φαίνεται να υποφέρουν από τις ίδιες επιπτώσεις με τα θύματα που έχουν υποστεί
βία, συγκεκριμένα εμφανίζουν μετά-τραυματικό στρες, συμπτώματα κατάθλιψης, φοβίες,
αλλά και δυσκολία ανάκλησης και έκφρασης της εμπειρίας του βιασμού τους 40.
Ένας άλλος παράγοντας, που επιβαρύνει ψυχολογικά το άτομο είναι από τη
μεριά του κράτους. Πιο ειδικά, τα ανεπαρκή μέτρα της εκάστοτε κυβέρνησης, για τον
περιορισμό ή και την καταπολέμηση της «λαθρομετανάστευσης και της παράνομης
πορνείας. Δηλαδή, τείνουν να αντιμετωπίζουν τα θύματα εμπορίας ως εγκληματίες και όχι
ως θύματα, λόγω του παράτυπου καθεστώτος παραμονής και εργασίας τους. Γεγονός που
έχει συνέπεια η εμπορία ανθρώπων να είναι μια κατάσταση που παραβιάζει συνεχώς τα
δικαιώματα των θυμάτων της, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Απόρροια
αυτού είναι στην πραγματικότητα, να θυματοποιούν ξανά το θύμα 41.

Στο: Τζ. Καβουνίδη, Β. Καρύδης, Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου & Μ. ΓΛ Στυλιανούδη (επιμ.), Μετανάστευση
στην Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές, τομ. Β΄. Αθήνα: IMΕΠΟ, σ.σ. 142-161.
36 Χατζηπουλίδης, Ν., & Χατζηπουλίδης, Γ. (2009), Η Ψυχική Υγεία των μεταναστών στην πορεία της ένταξής
τους στην Ελληνική κοινωνία. Στο: Επιθεώρηση Υγείας, τόμ. 20, σ.σ. 1-13.
37 Καραϊσκάκη, Α. (2011). Μετατραυματικό στρες σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, μια πρώτη καταγραφή.
(Μεταπτυχιακή εργασία). ΤΕΙ Αθηνών: Τμήμα Δημόσιας Υγείας. Στο: http://hypatia.teiath.gr/xmlui/
handle/11400/5961 (προσπελάστηκε στις 16/2/2018).
38 Lecic-Tosevski, D., Vukovic, V. & Stepanovic, J. (2011). Στο: Stress and personality, vol. 22, Psychiatriki
Psychiatric Department, Serbia, p.p. 290-298
39 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-4.
Washington: DC, p.p. 424-429.
40 Τσακλαγκάνου, Γ. (2001). Η Διεθνική Σωματεμπορία-Trafficking, Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι
41 Κartusch, A. (2001). Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with Particular Emphasis on
South-Eastern Europe, Vienna: OSCE Office foe Democratic Institutions and Humans Rights. Στο: http://www.
osce.org/odihr/ (προσπελάστηκε στις 2/3/2018).
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4.5. Συμβουλευτική και μετανάστευση
4.5.1. Ιστορική εξέλιξη συμβουλευτικής
Ο άνθρωπος έχει έμφυτη την ανάγκη για επικοινωνία, η οποία εκφράζεται μέσα από την
αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό σύνολο. Το ίδιο το άτομο επιχειρεί να προσδιοριστεί
μέσα από το περιβάλλον στο οποίο ζει και το μέσο που το επιτυγχάνει είναι το συναίσθημα,
η σκέψη, ο λόγος ή και συνδυασμός αυτών. Με τα εφόδια αυτά ήδη από την αρχαιότητα
εξοπλίστηκε με τη «ρητορική δεινότητα», επεξηγηματικά την προσπάθεια να πείσει με
προφορικό λόγο το ακροατήριο και με τη «Διαλεκτική» που ήταν κοινώς μια διαδικασία
ερωταποκρίσεων για τη διερεύνηση κάποιου θέματος. Διαφαίνεται ότι οι δυο αυτές
τέχνες βρίσκονται σε αναλογική σχέση 42.
Συγκεκριμένα, ο κοινός τόπος των δυο τεχνών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
η Συμβουλευτική διαδικασία. Επιπλέον, από τη φιλοσοφική σκοπιά η καταγωγή της
Συμβουλευτικής διαδικασίας προέρχεται τόσο από τον Σωκράτη με τη μαιευτική μέθοδο
συζήτησης με απώτερο σκοπό το “γνῶθι σαὐτόν” όσο και από τον Αριστοτέλη με τους
συμβουλευτικούς του λόγους για ποικίλα θέματα του Δήμου. Απώτερος στόχος και των
δυο τεχνών είναι η διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση του λαού μέσω επιχειρημάτων σε
καίρια ζητήματα της εποχής43.
4.5.2. Σκοπός & Πλαίσια Συμβουλευτικής
Ο βασικός σκοπός είναι το άτομο να αποκτήσει δεξιότητες για να διαχειρίζεται καταστάσεις
που τον προβληματίζουν σε κοινωνικοοικονομικό ή συναισθηματικό επίπεδο μέσω της
επαγγελματικής βοήθειας που του παρέχεται44.
Ο κλάδος της Συμβουλευτικής ανήκει στον χώρο τόσο της Εφαρμοσμένης
Ψυχολογίας όσο και της Παιδαγωγικής Επιστήμης καθώς προκειμένου να έχει
αποτελεσματικότητα και να είναι ωφέλιμη στον άνθρωπο, βασίζεται σε θεωρίες
συμπεριφοράς και προσωπικότητας και χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και μεθόδους,
αναλόγως την εκάστοτε σχολή που πρεσβεύει45.
Συνεπώς, στα πλαίσια της Συμβουλευτικής τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις
στη σχέση των δυο εμπλεκομένων, όπως επί παραδείγματι σεβασμός και εμπιστοσύνη.
Καθώς, επίσης, έχουν θεσπιστεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη
είτε πραγματώνεται σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο46.
Αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι αναλόγως στο κοινό που απευθύνεται κάποιος
σύμβουλος διαφέρουν και οι προσεγγίσεις: διαπολιτισμική συμβουλευτική, εκπαιδευτική,
οικογενειακή47.
Στην παρούσα εργασία με αφορμή την ταινία Νύφες αλλά και την τεράστια
μεταναστευτική κινητικότητα που παρουσιάζεται όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά
42 Θεοδωρακόπουλος, Β. (2006). Δικανικοί λόγοι Αττικής ρητορείας. Αθήνα: Γρηγόρη.
43 Καλλιά, Ε. (2003). Η Ρητορική τέχνη στην καθημερινή ζωή, Αθήνα: Παπαζήση.
44 Mc, Leod. (2005), Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, (μτφ) Καραθάνου, Δ. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.325.
45 Κασσωτάκης, Μ. (2002). Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Εννοιολογικές
διασαφήσεις, σκοποί και στόχοι. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, σ.σ. 43-51.
46 Mc, Leod. (2005), Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, (μτφ) Καραθάνου, Δ. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.441.
47 Βαλμά, Β. (2007). Διαπολιτισμική προσέγγιση της Ψυχικής Υγείας. Αθήνα: Περιοδική Έκδοση Κλίμακα.
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και διεθνώς, οι πιθανότητες να ζητήσει ένα άτομο άλλης εθνικότητας βοήθεια από τον
σύμβουλο αυξάνονται συνεχώς. Ο σύμβουλος χρειάζεται να διαθέτει την ευαισθησία
να κατανοήσει τα αισθήματα απόγνωσης που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη ομάδα
ανθρώπων, λόγω έλλειψης βοήθειας και δύναμης48.
Συγχρόνως, χρειάζεται να γνωρίζει και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρουν
οι εθνικές μειονότητες στη χώρα του, όπως είναι η προσφορά εργατικού δυναμικού και
άλλα, για να μπορέσει να τους προσφέρει τη σωστή βοήθεια, σύμφωνα πάντα με τις
Αρχές των Δικαιωμάτων του ανθρώπου49.
5. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά, με
ορισμούς διαφόρων κοινωνικών φαινομένων σε συνδυασμό με αναπαραστάσεις του
κινηματογραφικού αφηγήματος και διαλογικών αποσπασμάτων. Επίσης, έγινε ανάλυση
λόγου προκειμένου να εντοπιστούν τα διαχρονικά στοιχεία της μετανάστευσης και να
πραγματοποιηθεί μια ολιστική προσέγγιση με σκοπό να επαναπροσδιοριστούν οι ανάγκες
των γυναικών μεταναστριών σύμφωνα με τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα50. Αποτελεί
σημαντικό εργαλείο αντικειμενικής προσέγγισης μέσα από την πρωτοτυπία της χρήσης
οπτικοακουστικού υλικού για σύνθεση και κριτική ανάλυση των γεγονότων. Σημαντικό να
αναφερθεί ότι στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν βήματα σχεδιασμού όπως επί παραδείγματι
η διατύπωση σαφών ερευνητικών ερωτημάτων. Συγκεκριμένα, ποια είναι η ροή του
μεταναστευτικού κύματος, πώς τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται με την επικαιρότητα,
ποια είναι τα κοινά σημεία της ταινίας με σημερινά δεδομένα και εντοπισμός της
διαχρονικής εξέλιξής του, ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του φαινόμενου και ποιες
παρεμβάσεις οφείλουν να σχεδιαστούν για την αντιμετώπισή του. Ένα σημαντικό βήμα
ήταν και η αναζήτηση βιβλιογραφίας με λέξεις-κλειδιά πάντα με βασική μεταβλητή την
ευαλωτότητα των γυναικών μεταναστριών: (στρατηγικές διαχείρισης, ψυχική εξάντληση,
ανθρώπινα δικαιώματα, φυλετικές διακρίσεις, διαπολιτισμικότητα, συμβουλευτική)51.
Συνοπτικά, η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί συμβολή στην αποσαφήνιση θεμάτων
και την αναζήτηση νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σχετικά με την ευαλωτότητα των
γυναικών μεταναστριών.
6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε αξιοποιώντας το υλικό της ταινίας «Νύφες,
διαπιστώθηκε, με τη βοήθεια σύγχρονων όρων, ότι η πορεία της μετανάστευσης έχει
διάφορα στάδια και σε καθένα από αυτά διαφαίνονται και οι αντίστοιχες επιπτώσεις του
48 Baubock, R., Heller, A. & Zolberg, A. (1996). The challenge of diversity: Integration and pluralism in
societies of immigration. Aldershot: Avebury, p.p.296-303.
49 Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών. Στο: http://www.globaldetentionproject.org (προσπεράστηκε
στις 21/2/2018).
50 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις
Μεταίχμιο.
51 Κορρές, Κ. (2017). Σημειώσεις του μαθήματος «Μεθοδολογία έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ» του
ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στο: Μεθοδολογία έρευνας για τους σκοπούς ΣυΕΠ. ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΕΣΥΠ.pdf
(προσπελάστηκε στις 28/03/18).
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φαινομένου στις γυναίκες-μετανάστριες. Συγκεκριμένα, η ματαίωση των προσδοκιών
τους, η απώλεια της οικογένειας και η αλλαγή σε ένα άλλο πολιτισμικό πλαίσιο, έχει ως
απόρροια την εμφάνιση φόβων, την περιθωριοποίηση και άλλες βίαιες εκφάνσεις της
«υποχρεωτικής επιλογής» μετακίνησής της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας.
Τα ευρήματα μέσα από τις ιστορίες των πρωταγωνιστριών ( Νίκης, Χαρώς, Όλγας)
έδειξαν ότι είναι ευδιάκριτα και ορισμένα στερεότυπα52που αντιμετώπισαν οι ηρωίδες
της ταινίας επί παραδείγματι το προξενιό, όπου γινόταν πολλές φορές με τη βία. Ακόμη,
σκιαγραφείται και η κοινωνική θέση της γυναικάς εκείνης της εποχής, καθώς δεν είχαν
κατακτήσει οι περισσότερες το αγαθό της παιδείας όπως και ο έντονος συντηρητισμός
,δηλώνουν τη μειονεκτική διάκριση απέναντι στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
Εντοπίστηκε από την έρευνα ότι η θυματοποίηση και η καταπάτηση των
δικαιωμάτων αυτών των γυναικών αποτελεί σύνηθες φαινόμενο και στη σημερινή
πραγματικότητα. Οι μετανάστριες είναι δυνατόν να δεχτούν διάφορες μορφές βίας, όπως
λεκτική ή ψυχολογική το οποίο φανερώνεται μέσα από τις τραυματικές εμπειρίες των
πρωταγωνιστριών της ταινίας. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα με τους ρόλους
του προαγωγό και της προξενήτρας όπου είναι ξεκάθαρο ότι οι γυναίκες-μετανάστριες
συχνά πέφτουν θύματα σωματεμπορίας53 γεγονός που διέπεται από τη δημιουργία
συναισθημάτων ντροπής και έντονου φόβου από τις ίδιες.
Μέσα από την κινηματογραφική αφήγηση έκδηλες είναι οι συναισθηματικές
διακυμάνσεις τόσο της πρωταγωνίστριας όσο και των υπολοίπων κοριτσιών που
ίσως υποδηλώνουν στρεσογόνες καταστάσεις με προέκταση την εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών όπως είναι το Μετατραυματικό στρες και η Κατάθλιψη54.
Διαπιστώνεται ότι η ευάλωτη ομάδα των γυναικών-μεταναστριών αντιμετώπισε
μεγάλες δυσκολίες, όπως είναι οι πολιτισμικές προκαταλήψεις καθώς και η απουσία
υποδομών για την κάλυψη των αναγκών τους. Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω είναι
να καταπατώνται τα δικαιώματά τους και να έρχονται αντιμέτωπες με την απόρριψη
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως διαφαίνεται και στους χαρακτήρες από την ταινία
«Νύφες»55.
Οι άνωθι λόγοι λειτούργησαν ως αφόρμηση για να εντοπιστούν και να
καταγραφούν στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες και να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος
της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής, όπως αναφέρεται και αναλυτικότερα παρακάτω,
στη διαχείριση τραυματικών βιωμάτων αυτής της ιδιαίτερης πολιτισμικής ομάδας.
7. Προτάσεις-Συμπεράσματα
7.1. Υποστηρικτικά Δίκτυα-Κατευθυντήριες Γραμμές
Εν κατακλείδι, θετικό στοιχείο στη σημερινή κοινωνία είναι ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη
52 Γέρου, Π., Νύφες. Στο: www.musiccorner.gr (προσπελάστηκε 3/4/2018).
53 Zimmerman, C., Yun, K., Shvab, I., Watts, C., Trappolin, L., Treppete, M., Bimbi, F., Adams, B., Jiraporn,
S., Beci, L., Albrecht, M., Bindel, J., and Regan, L. (2003). The health risks and consequences of trafficking
in women and adolescents. Findings from a European study. London: London School of Hygiene & Tropical,
p.p. 40-47
54 Lecic-Tosevski, D., Vukovic, V. & Stepanovic, J. (2011). Στο: Stress and personality, vol. 22, Psychiatriki
Psychiatric Department, Serbia, p.p. 290-298
55 Scorsese, Μ., & Βούλγαρης, Π. (2004). Νύφες {Κινηματογραφική Ταινία}. Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία.
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σημασία στο κομμάτι της προστασίας των γυναικών μεταναστριών/προσφύγων έτσι ώστε
να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, τροφή, πρόσβαση
στο εκπαιδευτικό αγαθό.
Το ίδιο το κράτος έχει μεριμνήσει με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και το
αρμόδιο Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής για να στηρίξει τα άτομα που έχουν
χάσει τους αγαπημένους τους, την πατρίδα τους και βρίσκονται σε ανέχεια αναφορικά
με τον βιοπορισμό τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που
υπερασπίζονται τα Δικαιώματα τους όπως είναι η Διεθνής Αμνηστεία, η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ, ποικίλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, επεξηγηματικά, ΜΚΟ56.
Πιο ειδικά, υπάρχει μια μερίδα πολιτών που έχουν στόχο έναν κοινωφελή σκοπό.
Αυτοί δημιουργούν τις ποικίλες εθελοντικές υπηρεσίες και τα συμβουλευτικά κέντρα.
Υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη συλλογική ευθύνη σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα
αναφορικά με την ευάλωτη ομάδα των μεταναστριών γυναικών με σκοπό να ξεπεράσουν
τις γνωστικές διαστρεβλώσεις για να δημιουργήσουν νέα γνωστικά μοτίβα57.
Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις να
εντάσσουν στα προγράμματά τους και τον θεσμό της Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης
για τους μετανάστες με σκοπό να διαχειρίζονται θέματα ψυχολογικής υποστήριξής τους
και γενικότερα διαχείριση καταστάσεων κρίσεως. Έπειτα έχουν αναφερθεί, κυρίως από
γυναίκες, πολλά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και παραβίασης του προσωπικού
χώρου στα κέντρα υποδοχής. Διακρίνεται συνεπώς ότι υπάρχει ανάγκη των γυναικών
μεταναστριών ώστε να επικοινωνήσουν για τα θέματά τους και να υπερασπιστούν
τις ανάγκες τους μέσα από τους αρμόδιους φορείς. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό
είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας μεσάζοντας, τον ρόλο αυτόν τον αναλαμβάνει ένας
Διαμεσολαβητής-Κοινοτικός Διερμηνέας58.
Συγκεκριμένα, τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν τους μετανάστες να καταφέρουν
να επαναπροσδιορίσουν τον όρο του «ανήκειν» σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα και
κατ’ επέκταση στη χώρα που βρίσκονται, έτσι ενσωματώνονται ομαλότερα στο νέο
περιβάλλον59.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ουκ ολίγες φορές υπάρχουν εμπόδια στην προσέγγιση
των παραπάνω φορέων, όπως επί παραδείγματι η απουσία ενημέρωσης για την ύπαρξη
σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης και δικτύων παροχής βοήθειας όπως είναι οι διερμηνείς
που να μιλούν τη γλώσσα και έχουν γνώση των αναγκαίων, κατά ομάδα πολιτισμικών
διαφορών60.

56 Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών. Στο: http://www.globaldetentionproject.org (Προσπεράστηκε
στις 21/2/2018).
57 Birchall, J. (2016), Gender, age and migration: An extended briefing. UK: Institute of Development Studies,
p.p. 13-35.
58 Διεκδίκηση Δικαιωμάτων: Δίκτυα-Συνεργασίες. Στο: https://www.praksis.gr/el (προσπελάστηκε στις
8/3/2018).
59 Κεσσούδη, Α. (2015) «Το μετατραυματικό στρες των μεταναστών» (Μεταπτυχιακή Εργασία) Πανεπιστήμιο
Θράκης: Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών. Στο: http://83.212.168.214/jspui/bitstream/1
23456789/10418/1/Kessoudi%20Anastasia.pdf (προσπελάστηκε στις 4/3/2018).
60 Κοτζαμάνη, Α., Λαφαζάνης, Γ. & Σκλάβου, Κ. (2010). Συμβουλευτική Προσφύγων-Παλιννοστούντων,
Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο. Αθήνα: E.K.T. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/131
(προσπελάστηκε στις 20/2/2018).
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7.2. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική-Δεξιότητες Συμβούλου
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική είναι μεν αναγκαία, αλλά και δύσκολη συνάμα,
εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των περιστατικών. Όμως, οι πολιτισμικές προκαταλήψεις και
τα προβλήματα επικοινωνίας πάντα υπήρχαν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν, γεγονός
που διαφαίνεται και στην ταινία. Συνεπώς, οι επαγγελματίες στους οποίους απευθύνονται
οι μετανάστριες πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Επίσης, να διέπονται από τις αρχές και τους σκοπούς της συμβουλευτικής, έτσι ώστε να
είναι να θέση να λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρίες των μεταναστριών και τις πολιτισμικές
τους αξίες, σύμφωνα πάντα με τον σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα61.
Πρώτα απ’ όλα οι επαγγελματίες-σύμβουλοι καλό είναι να έχουν:
 αυτογνωσία και αυτοέλεγχο,
 να δείξουν ενσυναίσθηση στο θύμα,
 να υπάρχει η βλεμματική επαφή,
 να το ακούσουν με προσοχή για να του δείξουν ότι το καταλαβαίνουν,
 να καταγράψουν τις ανάγκες και να κάνουν την κατάλληλη παρέμβαση.
Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργήσουν ένα κλίμα σεβασμού για να νιώσει το
άτομο-μετανάστης ότι μπορεί να μιλήσει ελεύθερα. Ενώ παράλληλα, να είναι σε θέση
ο σύμβουλος να ερμηνεύει και τη μη λεκτική επικοινωνία, όπως τη στάση σώματος,
νευρικές κινήσεις, συγκίνηση από μνήμες. Ειδικά, η κακοποιημένη μετανάστρια
χρειάζεται ενθάρρυνση και υποστήριξη, ενδυνάμωση, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και
της αυτοπεποίθησής της καθώς έτσι επηρεάζεται και η στάση απέναντι στον εαυτό της
αλλά και οι διαπροσωπικές σχέσεις της62
Συμπερασματικά, οι μετανάστριες προκειμένου να αποτελέσουν κρίκο της
κοινωνίας χρειάζεται όχι μόνο να διαχειριστούν οι ίδιες τα μεταβατικά στάδια που
περνούν και τις συνέπειες αυτών αλλά να αλλάξει και το πολιτισμικοκοινωνικό τοπίο. Σε
αυτό θα συμβάλλει αποτελεσματικά και το γεγονός της εκπαίδευσης του κάθε πολίτη από
τους αντίστοιχους φορείς έτσι ώστε να αναλογιστούν πρακτικά ποια είναι τα ουσιαστικά
προβλήματά τους, οι προσδοκίες τους και τα οφέλη από μια αρμονική συνύπαρξη με
τις γυναίκες μετανάστριες. Ο πυλώνας για την έναρξη αυτής της εκπαίδευσης είναι τα
σχολεία με πληθώρα από βιωματικές ασκήσεις για να «σπάσουν» τα στερεότυπα, να
πλουτίσει η ψυχή των μαθητών και να είναι πολιτισμικά ενήμεροι63.
Προτείνεται να γίνει αξιοποίηση του οπτικοαουστικού υλικού της ταινίας «Νύφες»
και στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς με αυτό τον τρόπο αποτυπώνονται με πιο
πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο τα ποικίλα κοινωνικά ζητήματα του μεταναστευτικού
σε μαθητές και όχι μόνο64.
Είναι μια πρόκληση ομολογουμένως, να δημιουργηθούν κοινωνικά δίκτυα για
την κατανόηση του τρόπου σκέψης, την αποδοχή της ετερότητας και τη γενικότερη
61 Παπαστυλιανού, Ν. (2003), Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Δεοντολογία. Στο: ΕΟΠΕΠ (επιμ)(2003),
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, τόμ. 1, σ.σ. 32-35.
62 Κανδυλάκη, Α. (2008). Η Συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία, Δεξιότητες και Τεχνικές, Αθήνα:
Εκδόσεις Τόπος.
63 Κοσμίδου- Hardy, (1999). Η συμβολή της αναπτυξιακής συμβουλευτικής για την προώθηση της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας: έμφαση στην κριτική αυτογνωσία των εκπαιδευτικών και την κριτική ανάγνωση
του πολύ-πολιτισμικού σκηνικού. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τόμ.50-51.
64 Μάρκου, Γ.(1997), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα.
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κουλτούρα του κάθε μετανάστη, ακόμη και όταν υπάρχουν όλες οι υποστηρικτικές δομές
που αναφέρθηκαν65.
Απώτερος στόχος είναι κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστριών για να
αμβλυνθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους. Επιγραμματικά,
χρειάζεται ένα ειδικό πλαίσιο για να επιτευχθεί η κατανόηση του φαινομένου και ο
Σύμβουλος κυρίως να έχει την ιδιότητα του παρατηρητή-μελετητή66 για να είναι σε θέση
να αναγνωρίσει τη ψυχική διαδρομή που ακολουθεί ένας μετανάστης και τα δύσβατα
μονοπάτια που περνάει για να επαναπατριστεί67.
Εν κατακλείδι, η αποτελεσματική διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών
από τις μετανάστριες, η διεκδίκηση δικαιωμάτων τους και γενικότερα οι πολιτισμικές
αλλαγές που έχουν δεχθεί οδηγούν σε αναγκαιότητα Συμβουλευτικής υποστήριξής τους
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τόσο οι ίδιοι όσο και η κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την πολυπλοκότητα των προβλημάτων τους.
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Η Βουγιούκα Ουρανία είναι εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΕΚΠΑ. Έχει ολοκληρώσεις
τις μεταπτυχιακές σπουδές της στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος του πιστοποιητικού Braille και έχει εκπαιδευτεί
στις δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού τυφλών ατόμων. Είναι απόφοιτη
του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, της
ΑΣΠΑΙΤΕ. Εργάζεται ως φιλόλογος Ειδικής Αγωγής στο 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου και
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Ο Δημήτριος Δροσάτος του Βασιλείου είναι Διευθυντής στο 15ου Δημοτικό Σχολείο
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Επιχειρήσεων στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική
και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΠΑΕΣ στο Παν/μιο Αιγαίου, «Φύλο και Νέα
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και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας
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Η «Διαφορετικότητα», στον Εκφοβισμό και η σημασία της στην προβληματική και
στην πρόληψη μέσω της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Διαφοροποιημένης
Μάθησης
Τατιανή Γκάτσα
Περίληψη
Το σύγχρονο σχολείο χαρακτηρίζεται από έντονη διαφορετικότητα, η οποία αποτελεί
σημαντική παράμετρο στη διαμόρφωση εκφοβιστικών συμπεριφορών στο σχολικό
περιβάλλον. Οι σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές με τη μεγάλη εισροή μεταναστών και
προσφύγων, επιτείνουν τον κίνδυνο να εντείνονται οι προκαταλήψεις και τα ρατσιστικά
στερεότυπα που αυξάνουν τον εκφοβισμό παιδιών κι εφήβων. Η σύγχρονη σχολική
πραγματικότητα διακρίνεται από τη συνύπαρξη μαθητών με έντονη τη μεταξύ τους
διαφορετικότητα και ποικιλομορφία όσον αφορά το έθνος τη φυλή, τη θρησκεία,
την πολιτισμική, κοινωνική προέλευση, τη διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα, τη
διαφορετική ικανότητα και τρόπο μάθησης καθώς και τη μαθησιακή επίδοση. Η
διαφορετικότητα συχνά αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στιγματισμού, απομόνωσης
και εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα με ανησυχητικές διαστάσεις στη σύγχρονη κοινωνία. Τα παιδιά που γίνονται
θύματα εκφοβισμού συνήθως διακρίνονται για κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους για
το οποίο στιγματίζονται, απομονώνονται και εκφοβίζονται. Τα παιδιά που παρουσιάζουν
διαφορετικότητα ως προς κάποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους ανήκουν
στην ομάδα υψηλού κινδύνου και απέναντι τους οφείλεται προστασία και υποστήριξη.
Το σύγχρονο σχολείο έρχεται αντιμέτωπο με την πρόκληση, αν θα επιτύχει τη συνύπαρξη
της διαφορετικότητας με τρόπο ασφαλή και δημιουργικό ή αντίθετα θα οδηγηθεί σε
προβλήματα από τη μη ομαλή προσαρμογή και τις συγκρουσιακές σχέσεις που απειλούν
την ομαλή κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών και την ακαδημαϊκή
επιτυχία τους. Ανάμεσα στις μεθόδους πρόληψης της απομόνωσης, του εκφοβισμού και
της ακαδημαϊκής αποτυχίας προτείνεται η αξιοποίηση σταθερής στρατηγικής πολιτικής
πρόληψης κι αντιμετώπισης του εκφοβισμού, παράλληλα με τις αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης μάθησης.
Λέξεις – Κλειδιά: Διαφορετικότητα, Εκφοβισμός, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Αbstract
Modern school is characterized by intense differtnesses, which is an important parameter
in shaping Bullying behaviors in the school environment. Modern social changes, with
a large influx of immigrants and refugees, exacerbate the risk of growing prejudice and
racial stereotypes that increase the intimidation of children and adolescents. Modern
school reality is distinguished by the coexistence of students with distinct diversity and
differtnesses of nation, race, religion, cultural, social origin, different sexual identity,
different ability and learning, and learning performance. Differtnesses is often an important
- 545 Γκάτσα, Τ. (2018), Η «Διαφορετικότητα», στον Εκφοβισμό και η σημασία της στην προβληματική και στην
πρόληψη μέσω της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Διαφοροποιημένης Μάθησης. Στο: Π. Γεωργογιάννης
(2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και
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element of stigmatization, isolation and bullyuing in the school environment. School
bullying is a serious problem with worrying dimensions in modern society. Children who
become bullied are usually distinguished for a particular characteristic for which they are
stigmatized, isolated and intimidated. Children with a distinctive characteristic of their
personality belong to the high-risk group and are protected and supported. Modern school
faces the challenge whether it will achieve the coexistence of diversity in a safe and creative
way or, on the contrary, it will lead to problems from abnormal adaptation and conflicting
relationships that threaten the smooth socio-emotional development of students and
their academic success. Amongst the methods of preventing isolation, intimidation and
academic failure, it is proposed to use a consistent strategy of preventing and coping with
bullying, alongside the principles of intercultural education and differentiated learning.
Keywords: Diversity, Intimidation, Intercultural Education, Differentiated Teaching
1. Εισαγωγή
Η διαφορετικότητα των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο φαίνεται να αποτελεί δυσκολία
και πρόβλημα. Με την παρούσα συγγραφή επιδιώκεται να αναδειχτεί η θετική της
διάσταση. Η αξιοποίηση της, μπορεί να την κάνει πλεονέκτημα, διότι εμπλουτίζει την
παιδευτική, την κοινωνική δράση και την αποτελεσματικότητα στη σχολική κοινότητα.
Το σύγχρονο σχολείο διακρίνεται από έντονη ποικιλότητα και διαφορετικότητα
ανάμεσα στους μαθητές. Η διαφορετικότητα ως προς ένα χαρακτηριστικό ενός ατόμου
συχνά γίνεται αφορμή για παρενόχληση και εκφοβισμό. Η αυξημένη εισροή προσφύγων
και μεταναστών στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη θέτει την ανάγκη πρόληψης
και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο σχολείο. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αξιοποιούν
τη διαφορετικότητα ως αντισταθμιστικό και απόλυτα χρήσιμο εργαλείο στη διδασκαλία
και στη δημιουργική αξιοποίηση της στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.
Προκειμένου να αναδειχτεί η διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της με τη
θετική και αρνητική της διάσταση, διεξοδικά στα ακόλουθα υποκεφάλαια παρουσιάζεται
η ‘’διαφορετικότητα΄΄ στο σύγχρονο σχολείο η ΄΄διαφορετικότητα΄΄ και ο εκφοβισμός, η
΄΄διαφορετικότητα΄΄ και διαπολιτισμική εκπαίδευση και τέλος η ΄΄διαφορετικότητα΄΄ και
η διαφοροποιημένη διδασκαλία.
2. Η ‘’Διαφορετικότητα» στο σύγχρονο σχολείο
Η σύγχρονη σχολική πραγματικότητα συνίσταται στη συνύπαρξη μαθητών με έντονη
τη μεταξύ τους διαφορετικότητα και ποικιλομορφία όσον αφορά το έθνος τη φυλή,
τη θρησκεία, την πολιτισμική, κοινωνική προέλευση, τη διαφορετική σεξουαλική
ταυτότητα, τη διαφορετική ικανότητα και τρόπο μάθησης καθώς και τη μαθησιακή
επίδοση. Η πολυπολιτισμικότητα και οι μικτές μαθησιακές σε ικανότητες τάξεις είναι
σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου σχολείου. Συχνά η διαφορετικότητα
κάποιων μαθητών χρησιμοποιείται από κάποιους άλλους μαθητές ως στοιχείο διάκρισης
και παρενόχλησης (harassment). Όταν η παρενόχληση συμβαίνει επαναλαμβανόμενα,
γίνεται εκφοβισμός (bullying). Η Διάκριση, η Παρενόχληση (harassment), ο εκφοβισμός
(bullying) και η βία (violence), συνθέτουν ένα μη ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον που
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δυσχεραίνει τη μάθηση και προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στη ψυχική, σωματική υγεία
και ευεξία.
Η εθνική/φυλετική διαφορετικότητα στο σύγχρονο σχολείο πολύ εύκολα
μπορεί να αποτελέσει λόγο διάκρισης κι εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς .
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν πως σε χώρες με έντονες κοινωνικοικονομικές ανισότητες
παρουσιάζονται και υψηλά ποσοστά εκφοβισμού, ρατσιστικής βίας, και παρενόχλησης1.
Οι συνθήκες παγκοσμιοποίησης στην εποχή μας, οι δημογραφικές αλλαγές, τα
πολλαπλά ρεύματα μεταναστών και προσφύγων, ο αυξημένος ανταγωνισμός, φαίνεται
να συμβάλλουν στην όξυνση του σχολικού εκφοβισμού σε πολλές χώρες του δυτικού
κόσμου.
Σε μια ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών, αξίζει να αναφερθεί πως η Ελλάδα
και η Ιταλία αποτελούν τις κύριες χώρες εισόδου των Προσφύγων από τη Συρία, το
Αφγανιστάν και το Ιράκ στην Ευρώπη. Το 36.7% του συνολικού αριθμού των προσφύγων
είναι παιδιά και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα υπάρχουν 23.677 παιδιά-πρόσφυγες.
Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ένωση είναι η ανακουφίση και
η ένταξη των προσφύγων. Ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία ένταξης των προσφύγων
αποτελεί η εκπαίδευση2.
Πίσω από το φαινόμενο του εκφοβισμού αποτυπώνονται μια σειρά
προκαταλήψεων οι οποίες τροφοδοτούνται από στερεότυπα εθνικά και πολιτισμικά.
Ερευνητές αναφέρουν πως τα παιδιά που προέρχονται από εθνικές μειονότητες
εκφοβίζονται και θυματοποιούνται πιο εύκολα από άλλα παιδιά3. Αυτό συμβαίνει λόγω
της γνωστικής επίδρασης των πολιτισμικών στερεοτύπων στη δημιουργία των φυλετικών
προκαταλήψεων.
Σχετικά κάποια άλλη μελέτη διαπίστωσε πως οι άνθρωποι με μεγάλη φυλετική
προκατάληψη διακρίνονται από αρνητικά στερεότυπα για τη φυλετική μειονότητα.
Αντίθετα άνθρωποι με μικρή φυλετική προκατάληψη έχουν θετικά πολιτισμικά πρότυπα
για τη φυλετική μειονότητα. Έχει παρατηρηθεί πως τα παιδιά που γίνονται αντιληπτά ως
διαφορετικά και δεν βρίσκονται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον διατρέχουν κίνδυνο
εκφοβισμού4.
Οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες τείνουν να αποτελούν καθολικό και σύγχρονο
φαινόμενο. Είναι γεγονός πως με τον ερχομό προσφύγων και μεταναστών, οι κοινωνίες
του μέλλοντος θα διέπονται από διαφορετικότητα. Σχετικά παρατηρείται πως
βραχυπρόθεσμα η διαφορετικότητα των μεταναστών και των προσφύγων προκαλεί ρήγμα
στην κοινωνική συνοχή και στην αλληλεγγύη. Η εμπιστοσύνη, ο αλτρουισμός, η φιλική
διάθεση, και η συνεργασία μειώνονται. Ωστόσο τα ερευνητικά δεδομένα ποικίλουν.
Μια μελέτη στις ΗΠΑ δείχνει πως σε γειτονιές με πολυπολιτισμική διαφορετικότητα η
τάση ποιότητας και συμβίωσης έχει αρνητικά χαρακτηριστικά5. Από την άλλη πλευρά
1 Νικολάου, Γ. (2013). Σχολικός εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα. Σχολική βία και παραβατικότητα.
Ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις. Ενταξιακές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις, 51-77
2 European Parliament, 2017, Integration of Refugees in Greece, Hungary and Italy Comparative analysis,
Study for the EMPL Comitee
3 Siann, G., Callaghan, M., Lockhart, R., & Rawson, L. (1993). Bullying: Teachers’ views and school
effects. Educational Studies, 19(3), 307-321
4 Gordijn, E. H., Wigboldus, D., & Yzerbyt, V. (2001). Emotional consequences of categorizing victims of
negative outgroup behavior as ingroup or outgroup. Group Processes & Intergroup Relations, 4(4), 317-326.
5 Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty first century the 2006 Johan
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υποστηρίζεται πως κοινότητες των νεοφερμένων που επιτυγχάνουν την προσαρμογή
τους στην κοινωνία υποδοχής, καταφέρνουν και ξεπερνούν την αρνητική διάσταση και
την απειλή της κοινωνικής διάλυσης, καθώς δημιουργούν νέους μορφές αλληλεγγύης και
συμπεριληπτικές ταυτότητες6.
Ανεπτυγμένες χώρες όπως ΗΠΑ, η Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζουν
τη σημασία προστασίας αυτών των ομάδων, «Ομάδων υψηλού κινδύνου» όπως
ονομάζονται και εφαρμόζουν θεσμικά μια σταθερή πολιτική ενάντια στον εκφοβισμό με
καμπάνιες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και άλλα μέτρα πρόληψης7.
Άλλωστε τα οφέλη από τον ερχομό των αλλοδαπών σε μια χώρα είναι πολλαπλά.
Πολλοί συγγραφείς συσχετίζουν τον ερχομό των νεοφερμένων με διαφορετική
εθνικότητα και τη δημιουργικότητα τους8. Είναι σημαντική η συνεισφορά τους στην
γρήγορη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπως υποστηρίζει σχετική έρευνα για τις
ΗΠΑ9. Επιπλέον, στις προηγμένες χώρες με γηραιό πληθυσμό οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες μπορεί να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα στις δημοσιονομικές επιπτώσεις
των πολλαπλών συνταξιοδοτήσεων10.
Η παγκόσμια τράπεζα επισημαίνει πως οι μετανάστες που προέρχονται από
τις περιοχές του νότου ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη του νότου, είτε μέσω των
εμβασμάτων που στέλνουν στις οικογένειες τους πίσω στο νότο, είτε μέσω των ιδεών και
των τεχνολογικών γνώσεων που μεταφέρουν11.
Επομένως, το σύγχρονο σχολείο έρχεται αντιμέτωπο με την πρόκληση αν θα
επιτύχει τη συνύπαρξη της διαφορετικότητας με τρόπο ασφαλή και δημιουργικό ή αντίθετα
θα οδηγηθεί σε προβλήματα από τη μη ομαλή προσαρμογή και τις συγκρουσιακές σχέσεις
που απειλούν την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών και την ακαδημαϊκή
επιτυχία τους.
Ο εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε σε αστικές
ή μη περιοχές και η εμφάνιση του δεν προκαλείται από ένα μονοσήμαντο παράγοντα.
Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό πως οι μαθητές που εκφοβίζονται διακρίνονται από ένα
διαφορετικό χαρακτηριστικό που δεν το έχουν τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνικής ομάδας.
Αυτό το διαφορετικό, ιδιαίτερο, ατομικό χαρακτηριστικό μπορεί να είναι η φυλή, η
εθνότητα, η θρησκεία και η θρησκευτική πίστη, η ερωτική επιλογή η αναπηρία ή το βάρος,
το ύψος, μαλλιά, η ενδυματολογία και αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Στην παρούσα
συγγραφή επισημαίνονται ιδιαίτερα εκείνες οι ομάδες που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη
Skytte Prize Lecture. Scandinavian political studies, 30(2), 137-174
6 Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty first century the 2006 Johan
Skytte Prize Lecture. Scandinavian political studies, 30(2), 137-174
7 Unknown, Who iw at risk? https://www.stopbullying.gov/ (Ημερομηνία πρόσβασης 23/12/2018),
Unknown, Risk factors for bullying involvement https://www.ncab.org.au/ (Ημερομηνία Πρόσβασης
23/12/2018)
8 Webber, S. S., & Donahue, L. M. (2001). Impact of highly and less job-related diversity on work group
cohesion and performance: A meta-analysis. Journal of management, 27(2), 141-162. Williams, K. Y. O’Reilly
CAIII (1998) Demography and diversity in organizations: a review of 40 years of research. Res Organ Behav, 20,
77-40
9 Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twentyUfirst century the 2006 Johan
Skytte Prize Lecture. Scandinavian political studies, 30(2), 137-174
10 Smith, P. K., Ananiadou, K., & Cowie, H. (2003). Interventions to reduce school bullying. The Canadian
Journal of Psychiatry, 48(9), 591-599
11
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βιβλιογραφία προστίθενται την ομάδα κινδύνου για θυματοποίηση. Αξίζει να αναφερθεί
πως αναμένονται και άλλες έρευνες να αποσαφηνίσουν τη διαφορά του εκφοβισμού
μαθητών που ανήκουν σε διαφορετική εθνότητα αλλά και ανάμεσα σε μαθητές της
ίδιας εθνότητας. Επίσης, ο εκφοβισμός για λόγους θρησκείας και πίστης διαπιστώνεται
πως συχνά εκδηλώνεται με αφορμή τα ενδυματολογικά σύμβολά θεολογικών και
πολιτισμικών νοημάτων (όπως η ισλαμική μαντίλα μπουργκα ή νικάμπ, το τουρμπάνι),
τα οποία και γίνονται στόχος θρησκευτικής ή εθνικής διάκρισης και επίθεσης. Αν και
είναι μικρός αριθμός των ερευνών που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, αρκετές χώρες
προβλέπουν στο θεσμικό πλαίσιο την ποινικοποίηση των προαναφερόμενων μορφών
εκφοβισμού12. Επιπρόσθετα οι σύγχρονες τάσεις οδήγησαν στη διερεύνηση μιας άλλης
κατηγορίας – μειονότητας, που έχει διαφορετική ερωτική επιλογή από την πλειοψηφία,.
Τα αποτελέσματα των ερευνών σε εφήβους, σε αμερικανικά σχολεία, έδειξαν πως οι
έφηβοι ομοφυλόφιλοι και λεσβίες δέχονται εκφοβισμό σε διπλάσιο ποσοστό από τους
ετερόφιλους μαθητές, αγόρια 33% και κορίτσια 21% σε αντιστοιχία με το 17,1% και το
13,3%13.
Συνοψίζοντας, οι σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές, η μεγάλη εισροή μεταναστών
και προσφύγων στην Ευρώπη, πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο να εντείνονται οι
προκαταλήψεις και τα ρατσιστικά στερεότυπα που αυξάνουν τον εκφοβισμό παιδιών κι
εφήβων σε όλο τον κόσμο14.
3. Σχολικός Εκφοβισμός και ‘’Διαφορετικότητα’’
Διευκρινίζοντας την έννοια του όρου, με την έννοια Σχολικό Εκφοβισμό δηλώνεται ένα
σημαντικό πρόβλημα για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας. Αποτελεί μορφή επιθετικής
συμπεριφοράς, είναι εμπρόθετη πρόκληση ζημίας ή βλάβης σε κάποιο άτομο,
επαναλαμβάνεται και υπάρχει ανισορροπία δύναμης ανάμεσα στο άτομο που προκαλεί
την επιθετική ενέργεια και στο πρόσωπο που τη δέχεται. Η ανισορροπία δύναμης μπορεί
να είναι φυσική, ή κοινωνιολογική, όπως για παράδειγμα το να είναι το πρόσωπο που
διενεργεί την επιθετική πράξη πιο ισχυρό ή αντίστοιχα το άτομο που θυματοποιείται
να ανήκει σε μια εθνοτική μειονότητα. Εάν ένα από τα προαναφερόμενα κριτήρια
δεν υπάρχει, τότε δεν υφίσταται εκφοβισμός αλλά είναι απλά μια βίαιη και επιθετική
πράξη15.
Η εκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να είναι άμεση δηλαδή προφανής, ορατή
σε άλλους όπως μια λεκτική ή φυσική επιθετική συμπεριφορά ή έμμεση δηλαδή μια
συμπεριφορά συγκαλυμμένη και λιγότερο φανερή όπως η διάδοση φημών, οι εκβιασμοί
και οι αποκλεισμοί.
12 Unknown, Who is at risk? https://www.stopbullying.gov/ (Ημερομηνία πρόσβασης 23/12/2018)
13 Russell, S. T., Ryan, C., Toomey, R. B., Diaz, R. M., & Sanchez, J. (2011). Lesbian, gay, bisexual, and
transgender adolescent school victimization: Implications for young adult health and adjustment. Journal of
School Health, 81(5), 223-230
14 Moran, S., Smith, P. K., Thompson, D., & Whitney, I. (1993). Ethnic differences in experiences of bullying:
Asian and white children. British Journal of Educational Psychology, 63(3), 431-44
15 Olweus, D. (1993). Bully/victim problems among schoolchildren: Long-term consequences and an effective
intervention program. Due, P., Holstein, B. E., Lynch, J., Diderichsen, F., Gabhain, S. N., Scheidt, P., & Currie,
C. (2005). Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study
in 28 countries. European journal of public health, 15(2), 128-132.
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Παρενόχληση (harassment), συμβαίνει, όταν ένας από την ομάδα δέχεται
επιθετικότητα ενάντια στην αξιοπρέπεια του, βιώνει εχθρότητα και μειώνεται η
αυτοπεποίθηση του. Η επαναλαμβανόμενη παρενόχληση γίνεται εκφοβιστική πράξη16.
Το άτομο που ασκεί εκφοβισμό επιλέγει το παιδί που θα θυματοποιήσει έχοντας ως
κριτήριο ένα του χαρακτηριστικό, το οποίο είναι διαφορετικό και δεν το έχει η πλειοψηφία
της κοινωνικής ομάδας. Είναι αλήθεια πως άτομα από εθνικές, φυλετικές μειονότητες με
σωματικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, διαφορετική θρησκεία
και σεξουαλική επιλογή συχνά θυματοποούνται, κακοποιούνται και απομονώνονται. Μια
από τις μορφές σχολικού εκφοβισμού που αναγνωρίζονται διεθνώς είναι ο Ρατσιστικός
Εκφοβισμός. Το είδος του Ρατσιστικού εκφοβισμού είναι μια ειδική περίπτωση
εκφοβισμού, που εκδηλώνεται με σωματική, κοινωνική και ψυχολογική επιθετικότητα
της και στοχεύει στο στιγματισμό του θύματος, λόγω της διαφορετικής του εθνικότητας,
κοινωνικής προέλευσης ή οικονομικής κατάστασης ή κάποιας ιδιαίτερης προφοράς
που δείχνει την οικογενειακή ή τοπική προέλευση του θύματος κ.α.. Ο ρατσιστικός
εκφοβισμός επιβαρύνει το θύμα καθώς ενισχύει και μεγιστοποιεί τις Προ υπάρχουσες
εμπειρίες του θύματος, που συνδέονται με αισθήματα ματαίωσης και αποστέρησης17.
Δεκαετίες πριν αρκετές έρευνες σε βρετανικά σχολεία, με υψηλό βαθμό διεθνικής
διαφορετικότητας ανάμεσα στους μαθητές, διαπιστώνουν σημαντικά ποσοστά εκφοβισμού
από μαθητές της εθνικής πλειοψηφίας σε βάρος των μαθητών που προέρχονταν από
μειονότητες. Αντίθετα, δεν διαπιστώνεται το ίδιο πρόβλημα εκφοβισμού ανάμεσα σε
μαθητές που ανήκουν στην ίδια εθνικότητα18. Το ίδιο γεγονός επιβεβαιώνεται και σε
άλλες έρευνες, ενώ μειονέκτημα αποτελεί το μικρό ερευνητικό δείγμα τους19. Στη Μεγάλη
Βρετανίας, όπου φοιτούσαν λευκοί και Ασιάτες μαθητές, διαπιστώθηκε το πρόβλημα
της θυματοποίησης των εθνικών μειονοτήτων από μαθητές της εθνικής πλειοψηφίας.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως ο λεκτικός εκφοβισμός με εθνικιστικό περιεχόμενο,
ανέρχεται σε ποσοστό 80% εις βάρος των Ασιατών μαθητών από την εθνική πλειοψηφία
των λευκών. Το αντίστροφο, λεκτικές επιθέσεις με εθνικό περιεχόμενο από τους Ασιάτες
μαθητές προς τους λευκούς ανήλθε μόνο στο ποσοστό του 30%20.
Οι πιο σύγχρονοι μελετητές αντιμετωπίζουν το θέμα με σκεπτικισμό, καθώς
διαπιστώνουν πως στις σύγχρονες συνθήκες υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει
να διερευνηθούν. Διαπιστώθηκε πως κρούσματα εκφοβισμού δεν συμβαίνουν μόνο
ανάμεσα σε άτομα των εθνικών μειονοτήτων αλλά και ανάμεσα στα άτομα ου ανήκουν στις
μειονότητες. Οι διαφορές που τυχόν υπάρχουν μεταξύ τους όπως η γλώσσα, η θρησκεία,
ενδυματολογικές και ευρύτερα στην κουλτούρα πυροδοτούν τον εκφοβισμό21.
16 Baldry, A. C., & Farrington, D. P. (2000). Bullies and delinquents: Personal characteristics and parental
styles. Journal of community & applied social psychology, 10(1), 17-31.
17 Smith, P. K., Ananiadou, K., & Cowie, H. (2003). Interventions to reduce school bullying. The Canadian
Journal of Psychiatry, 48(9), 591-599.
18 Eslea, M., & Mukhtar, K. (2000). Bullying and racism among Asian schoolchildren in Britain. Educational
Research, 42(2), 207-217.19 Moran, S., Smith, P. K., Thompson, D., & Whitney, I. (1993). Ethnic differences in
experiences of bullying: Asian and white children. British Journal of Educational Psychology, 63(3), 431-440.
19
20 Sobrun-Maharaj, A. (2006). Social acceptance and mental well-being of Asians in Aotearoa New
Zealand. SCHOOL OF POPULATION HEALTH, 133.
21 Maynard, B. R., Vaughn, M. G., Salas-Wright, C. P., & Vaughn, S. (2016). Bullying victimization among
school-aged immigrant youth in the United States. Journal of Adolescent Health, 58(3), 337-344. Moran, S.,
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Η καίρια επίδραση της διαφορετικότητας στην εκδήλωση και τη νοηματοδότηση
του εκφοβισμού επιβεβαιώνεται από την ποιοτική έρευνα στη Σκανδιναβία, σε πέντε
σχολεία και 96 μαθητές, της 4η και 5ης τάξης. Διερευνήθηκε η κοινωνική αλληλεπίδραση
και οι ταυτότητες που δημιουργούνται από τον εκφοβισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας ο εκφοβισμός: α) κατασκευάζει τη συν-διαφορετικότητα, η οποία δικαιολογεί
τον εκφοβισμό, β) είναι αυτοεξυπηρετούμενος και συν-οικοδομεί την «κανονικότητα»
της ομάδας, γ) διαδίδει το στιγματισμό και το φόβο στους υπόλοιπους, δ) διαδίδει τη
διάθεση της απόκλισης και της διάκρισης της ταυτότητας ανάμεσα στην «αποκλίνουσα»
ταυτότητα και στη ‘φυσιολογική’, ε) δεν αποδέχεται την δυσκολία των θυμάτων από την
καθημερινή απόδοση του εκφοβισμού. Η συγκεκριμένη έρευνα έφερε στο προσκήνιο
τον προβληματισμό για τις ηθικές αξίες και την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων στην
εκπαίδευση και ευρύτερα στην κοινωνία22.
Σε κάθε σχολική μονάδα είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν προβλεπόμενα μέτρα
πρόληψης και αντιμετώπισης στα πλαίσια μιας ευρύτερης Αντιεκφοβιστικής - Ηθικής
Πολιτικής, η οποία να εφαρμόζεται με συνέπεια από την αρχή του σχολικού έτους. Στα
πλαίσια αυτής της πολιτικής σχεδιάζεται και υλοποιείται ενημέρωση όχι μόνο στη σχολική
αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα που αποσκοπεί στην κατανόηση του φαινομένου, των
μορφών, των συμπτωμάτων, των δικαιωμάτων, των ευθυνών και των στάσεων απέναντι
στα γεγονότα του εκφοβισμού. Σημαντική επίσης θεωρείται η καλλιέργεια και η ανάπτυξη
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων23.
4. «Διαφορετικότητα» και Διαπολιτισμική Εκπαιδευση
Η σύγχρονη εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών
για εκπαίδευσης όλων των μαθητών και θέτει ως στόχο την εφαρμογή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων για εκπαίδευση, ένταξη και συμπερίληψη όλων των μαθητών σε ένα
σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο που παρέχει ασφαλές περιβάλλον για τη γνώση24.
Στις απαιτήσεις των σύγχρονων συνθηκών στην εκπαίδευση, ωφέλιμη κρίνεται
η συμβολή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η
εφαρμογή μιας στρατηγικής ενάντια στον εκφοβισμό.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποσκοπεί στην κάλυψη των δικαιωμάτων για
εκπαίδευση των παιδιών, ιδιαίτερα των παλλινοστούντων, μεταναστών και προσφύγων.
Επιδιώκει στο σύνολο της σχολικής κοινότητας να εξοικειώσει τους μαθητές με
την εθνοτική, φυλετική και θρησκευτική διαφορετικότητα και να καλλιεργήσει τη
διαπολιτισμική συνεργασία25. Μέσο για την επιτυχία του στόχου αποτελεί η εφαρμογή
των βασικών αρχών που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση δηλαδή η συναίσθηση για

Smith, P. K., Thompson, D., & Whitney, I. (1993). Ethnic differences in experiences of bullying: Asian and
white children. British Journal of Educational Psychology, 63(3), 431-440.
22
23 Hermann, M. A., & Finn, A. (2002). An ethical and legal perspective on the role of school counselors in
preventing violence in schools. Professional School Counseling, 6(1), 46
24 Γεωργογιάννης Π., 1999, Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Gutenberg, Όλο το κείμενο της Σύμβασης
www.unicef.gr
25 Δαμανάκης Μ., 1997, Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα.
Διαπολιτισμική προσέγγιση, Gutenberg
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αλληλεγγύη, ο διαπολιτισμικός σεβασμός καθώς και η εναντίωση στον εθνικιστικό τρόπο
σκέψης. Στον ίδιο στόχο συνυπηρετούν τα τρία βασικά αξιώματα της διαπολιτισμικής
θεωρίας, το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, της ισοτιμίας του μορφωτικού
κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και της παροχής ίσων
ευκαιριών26.
Στη σύγχρονη διαπολιτισμική εκπαίδευση εκτός από τα μαθησιακά στοιχεία,
τα οποία δίνονται ως ευκαιρίες μάθησης των γνωστικών αντικειμένων στη γλωσσική
επικοινωνία, τα μαθηματικά, την εικαστική και την μουσική αγωγή προστίθενται και
πιο σύγχρονα στοιχεία καθώς και προσεγγίσεις διδασκαλίας. Ιδιαίτερα σημαντική
κρίνεται η εμπλοκή των μαθητών σε θεωρητικές συζητήσεις για την διαφορετικότητα
των εθνικών πολιτισμών27. Η επιλογή των θεμάτων συζήτησης προτείνεται να διέπονται
από διαθεματικότητα, και διαπολιτισμικότητα. Με αυτές τις προδιαγραφές προωθείται
η αλληλεπίδραση όλων των μαθητών που προέρχονται από όλα τα περιβάλλοντα ενώ
παράλληλα διευκολύνεται η εκμάθηση και η αφομοίωση της γνώσης28. Στη Φιλανδία
η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει όλα τα δίκτυα και οι φορείς της τοπικής και
ευρύτερης κοινωνίας να συμβάλλουν με δραστηριότητες στην εδραίωση διαπολιτισμικής
κουλτούρας29. Στην Αμερική, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα κολλέγια
επιδιώκεται η μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης της εθνικής μεροληψίας εναντίον των
μειονοτήτων. Απώτερος στόχος είναι η σύνδεση των διαφορετικών στοιχείων ανάμεσα
στους μαθητές στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Έχοντας αυτόν τον προσανατολισμό
όλες οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές συνθέτουν και απεικονίζουν τα
διαφορετικά επίπεδα των συμμετεχόντων μαθητών. Επικουρικά στην οργάνωση και την
ευρύτερη διαχείριση αυτού του στόχου, οι εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του σχολείου
προτρέπουν στη διαλεκτική της διαφορετικότητας30. Επιπλέον, συστήνεται η καλλιέργεια
της ικανότητας διακρατικής κινητικότητας και ευελιξίας, προκειμένου ο μαθητής ως
μελλοντικός φοιτητής να μπορεί ζήσει σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα31.
5. ‘’Διαφορετικότητα’’ και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια μορφή διδασκαλίας που βιβλιογραφικά
εμφανίζεται για πρώτη φορά το 199932. Σε ένα ευρύτερο, εποικοδομητικό πλαίσιο
φαίνεται να αποτελεί ένα είδος λύσης στις σύγχρονες εκπαιδευτικές συνθήκες με την

26 Γεωργογιάννης Π., 1999, Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Gutenberg, Όλο το κείμενο της Σύμβασης
www.unicef.gr
27
28 Χατζησωτηρίου, Χ., & Ξενοφώντος, Κ. (2014). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: προκλήσεις, παιδαγωγικές
θεωρήσεις και εισηγήσεις. Ετερότητα και Εκπαίδευση. Ο φιλόλογος και οι παιδαγωγικές προκλήσεις της
πολυπολιτισμικότητας
29 Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal of
Education Policy, 22(2), 147-171
30 Stevick, E. D., & Brown, K. D. (2016). Internationalising colleges of education through the dialectic of the
global and the local? A perspective and possible pathways from the American South. Intercultural Education,
1-12
31 Garcνa Ochoa, G., McDonald, S., & Monk, N. (2016). Embedding Cultural Literacy in Higher Education:
A New Approach. Intercultural Education, 27(6), 546-559
32 Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD
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αυξανόμενη εθνική, πολιτισμική διαφορετικότητα και τις μικτές μαθησιακές τάξεις.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία φαίνεται να αποτελεί τον πιο κοινή και τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας σε μια τάξη με μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό,
μαθησιακό υπόβαθρο και τρόπο μάθησης. Είναι ένα είδος εκπαιδευτικής μεθοδολογίας
που επιτρέπει τη δόμηση και τη διάχυση της γνώσης με τρόπο κατανοητό για όλους τους
μαθητές, καθώς εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή, ώστε ο καθένας να
συνδέει την προηγούμενη γνώση του με αυτή που πρέπει να αποκτήσει33.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία εισάγει διαφορετικές διαδικασίες στην
εκπαιδευτική καθημερινότητα και αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στις ιδιάιτερες και
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Στο σύνολο τους οι μαθητές με τις διαφορετικές
ανάγκες διαμορφώνουν τις σχολικές τάξεις των μικτών μαθησιακών ικανοτήτων34. Σε
αυτές συνυπάρχουν μαθητές με διαφορετικό εθνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο, διαφορετικές
μαθησιακές ανάγκες, διαφορετκό τρόπο μάθησης. Αξίζει να αναφερθεί πως οι πιο
σύγχρονες αντιλήψεις υποστηρίζουν την νοημοσύνη ως πολυδιάστατη, με πολλαπλές
μορφές και οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τον τύπο της
νοημοσύνης που έχουν.
Είναι ευρύτερα αποδεκτό πως η νοημοσύνη είναι πολλαπλή. Οι άνθρωποι και
οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα ο καθένας με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τον τύπο
νοημοσύνης που έχει. Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης είναι σύγχρονα αποδεκτή
και κατά τον Gardner η νοημοσύνη είναι πολλαπλή, λεκτική, λογικομαθηματική, οπτική,
ακουστική, μουσική, σωματική, χωρική, νατουραλιστική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική.
και η ευρύτερα αποδεκτή συναισθηματική. Η γνώση του τρόπου με τον οποίον κάποιος
μαθαίνει και επεξεργάζεται τη γνώση δείχνει τις κλίσεις του, τα ταλέντα ή και το
επίπεδο των γνώσεων του. Οι υποστηρικτές της θεωρίας δεν αποκλείουν τη δυνατότητα
ανάπτυξης πολυπρόσωπης νοημοσύνης στο ίδιο άτομο, μέσω της εκπαίδευσης και της
ανατροφής35.
H διαφοροποιημένη διδασκαλία φαίνεται να ωφελεί όλες τις ηλικιακές ομάδες
των μαθητών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση36.
Οι μαθητές που φοιτούν σε μια σχολική τάξη έχουν κοινά χαρακτηριστικά λόγω
του κοινού σταδίου ηλικιακής τους ανάπτυξης και λόγω αυτού συνήθως αναμένεται να
επιδεικνύουν την ίδια αντίδραση στη μάθηση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και στο σημείο
αυτό επέρχεται η συμβολή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Με τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία ο εκπαιδευτικός καλείται να επανοργανώσει την εντολή και τις μεθοδολογικές
διαδρομές, με στόχο οι μαθητές να έχουν πολλαπλές επιλογές ανακτώντας την πληροφορία
να νοηματοδοτήσουν τις ιδέες και το περιεχόμενο της γνώσης37. Σε ένα ευρύ πλαίσιο
ο εκπαιδευτικός παρέχει πολλαπλές προσεγγίσεις για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες
ανάγκες των μαθητών. H αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας εξαρτάται από το πως ο εκπαιδευτικός θα συνδυάσει τις ανάγκες και τα
33 Valiande, S., & Koutselini, M. I. (2009, June). Application and evaluation of differentiation instruction in
mixed ability classrooms. In 4th Hellenic Observatory PhD Symposium, London, LSE (pp. 25-26)
34 Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD
35 Gardner, H. E. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century
36 Rasmussen, F. (2006). Differentiated instruction as a means for improving achievement as measured by the
American College Testing (ACT). Unpublished PhD Dissertation, Loyola University of Chicago
37 Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών38. Κριτήριο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό
αποτελούν oi ανάγκες των μαθητών, τα ενδιαφέροντα τους, το ιδιαίτερο μαθησιακό τους
στυλ και το επίπεδο των μαθησιακών τους επιτευγμάτων39.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει τη διδασκαλία του προσαρμόζοντας
τη στο προφίλ μάθησης, στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους, αλλά και στην
κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση40,41. Σύμφωνα με τη βασική αρχή της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο πρέπει να προσφέρονται
πολλαπλές προσεγγίσεις για την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών42.
Η διαφοροποίηση τη διδασκαλία μπορεί να επιτευχθεί με τη διαφοροποίηση του
περιεχομένου, της διαδικασίας, των μεθόδων και του μαθησιακού περιβάλλοντος43. Ο
εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητής και ανάλογα επιλέγει
το είδος της διαφοροποιημένης μάθησης και την περιοχή στην οποία θα την εφαρμόσει44.
Καλείται να δείξει ευελιξία στην προσέγγισή της διδασκαλίας και να τροποποιήσει τις
οδηγίες τους για να αντιμετωπίσουν τις διαφορές των μαθητών. Αντίστροφα, δεν θα πρέπει
να αναμένεται οι μαθητές να προσαρμοστούν στις επιλεγμένες μεθόδους διδασκαλίας45.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία διαφέρει από την εξατομικευμένη διδασκαλία.
Η εξατομικευμένη διδασκαλία εφαρμόστηκε σε πειραματικό στάδιο κατά τη δεκαετία του
’70. Η εξατομικευμένη διδασκαλία αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες και επιδιώκει τη δημιουργία ομοιογενοποιημένης τάξης. Η
διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν αποσκοπεί να ομοιογενοποιήσει σε ομάδες τους μαθητές.
Αντιθέτως, μια αποτελεσματική τάξη στην οποία εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη
διδασκαλία έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό την ευέλικτη ομαδοποίηση των μαθητών
της τάξης, οι οποίοι έχουν κάποια δυνατά και κάποια αδύνατα σημεία46. O εκπαιδευτικός
οφείλει να διαμορφώνει διαφορετικές ομάδες με τους μαθητές στο πέρασμα του χρόνου
και αντίστοιχα οι μαθητές να αποκτούν την εμπειρία της συνεργασίας τους σε πολλές,
διαφορετικές ομάδες. Επωφελούνται από τη διαδικασία τόσο οι χαρισματικοί όσο και οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες47.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια πολύ καλά σχεδιασμένη μέθοδο
διδασκαλίας, παρόλα αυτά κάποιοι υποστηρίζουν πως μέσα από τις διαφοροποιημένες
διαδικασίες απόκτησης της γνώσης ο εκπαιδευτικός χάνει τον έλεγχο της συμπεριφοράς
38 Valiande, S., & Koutselini, M. I. (2009, June). Application and evaluation of differentiation instruction in
mixed ability classrooms. In 4th Hellenic Observatory PhD Symposium, London, LSE (pp. 25-26)
39 Mavroudi, A. (2017). Implementing differentiated instruction in the Greek state primary school: Teachers’
attitudes and preferred differentiated strategies. Selected papers on theoretical and applied linguistics, 22, 372385
40 Hall, T. (2002). Differentiated instruction. Wakefield, MA: National Center on
41 Κουτσελίνη, Μ., & της Αγωγής, Τ. Ε. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας–Μάθησης σε τάξεις μικτής
ικανότητας: Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές. Τόμος Α΄, Λευκωσία
42 Smith, G. E., & Throne, S. (2007). Differentiating instruction with technology in K-5 classrooms.
International Society for Technology in Education
43 Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD
44 Smutny, J. F. (2003). Differentiated Instruction. Fastback. Phi Delta Kappa International, PO Box 789,
Bloomington, IN 47402-0789
45 Hall, T. (2002). Differentiated instruction. Wakefield, MA: National Center on
46 Cristescu, M.S., (2013). Differenced instruction–methodological and practical demarches. Procedia-Social
and Behavioral Sciences, 76, 759-764
47 Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD
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των μαθητών. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
υποστηρίζουν πως μέσω αυτής μπορούν και ασκούν μεγαλύτερη καθoδήγηση στην τάξη
τους. Συγκρίνοντας τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν την ενιαία διδασκαλία με
τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία υποστηρίζεται
πως οι δεύτεροι καλούνται να διαχειριστούν και να παρακολουθούν ταυτόχρονα πολλές
κα διαφορετικού τύπου εργασίες. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους
μαθητές να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους και ταυτόχρονα τους δίνουν συγκεκριμένες
οδηγίες για την εργασία τους. Στην αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία οι
μαθητές μιλούν, κινούνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους48.
6. Συμπεράσματα
Η διαφορετικότητα ανάμεσα στους μαθητές στο σύγχρονο σχολείο εντείνεται στην
εποχή μας. Συχνά αποτελεί αφορμή για την εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών και
παρενόχλησης. Ωστόσο, η διαφορετικότητα στο σύγχρονο σχολείο της ποικιλότητας
μπορεί να αποτελέσει αντί για λόγο σύγκρουσης λόγο συνεύρεσης και συν δημιουργίας.
Βασικά, υποστηρικτικά, βοηθητικά μέσα για την επίτευξη του προαναφερόμενου
σκοπού μπορεί να αποτελέσει ο συνδυασμός βασικών αρχών και οι σύγχρονες προσεγγίσεις
της Διαπολιτισμικής / Ενταξιακής εκπαίδευσης, της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και
η εφαρμογή Αντι- Εκφοβιστικής, - Ηθικής Πολιτικής στα σχολεία.
Η διαφορετικότητα ανάμεσα στους μαθητές μπορεί να αποτελέσει παράγοντά
μάθησης και διευρυμένης κοινωνικοποίησης. Μπορεί να ενισχυθεί μέσω στρατηγικών
πρόληψης, οι οποίες να εστιάζουν στις ωφέλειες της διαφορετικότητας, στα ανθρώπινα
δικαιώματα, την εξοικείωση με το διαφορετικό, την κριτική στάση απέναντι στα
στερεότυπα, την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, δημοκρατικών
αρχών και ανθρωπιστικών αξιών.
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στον παιδικό σταθμό. Μελέτη Περίπτωσης. Ο ρόλος
της παιδαγωγού στην τάξη. Η επικοινωνία με τους γονείς.
Παππά Δήμητρα

Περίληψη
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά στη διδασκαλία των παιδιών να γνωρίσουν, να
κατανοήσουν, να σεβαστούν και να αποδεχτούν άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς.
Θεωρείται υψίστης σημασίας η διαπολιτισμική εκπαίδευση να ξεκινά ήδη από την
προσχολική ηλικία, όπου τίθενται οι βάσεις για τη μελλοντική εκπαίδευση του παιδιού.
Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να αναδείξει μέσα από την παρουσίαση μιας
συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης πώς μπορεί να επιτευχθεί η διαπολιτισμική
εκπαίδευση μέσα στον παιδικό σταθμό, μέσα από παραμύθια και τραγούδια λαμβάνοντας
υπόψη και την επικοινωνία των παιδαγωγών με τους γονείς των παιδιών. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, τόσο η ανάγνωση παραμυθιών, όσο και οι μουσικοχορευτικές
δραστηριότητες καλλιεργούν τη διαπολιτισμική συνείδηση των παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Τέλος ιδιαίτερα σημαντική αναδείχθηκε και η επικοινωνίας παιδικού σταθμού
– οικογένειας.
Λέξεις Κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική ικανότητα, συνεργασία
σχολείου – οικογένειας, προσχολική ηλικία
Intercultural education at the kindergarten. Case study. The role of the educator in
the classroom. Communicating with parents.
Abstract
Intercultural education is about teaching children to get to know, understand, respect and
accept people from different cultures. It is of the utmost importance that intercultural
education starts from preschool age, where the foundations for the future education of
the child are laid. The aim of this research was to highlight, through the presentation of
a specific case study, how intercultural education can be achieved in the kindergarten,
through fairy tales and songs, taking into account the communication of teachers with
the parents of the children. According to the results of the research, both fairy tales and
music-dance activities foster the intercultural awareness of preschool children. Finally,
the communication between the kindergarten and the family was found particularly
important.
Key words: intercultural education, intercultural competence, school-family collaboration,
preschool age
1. Εισαγωγή
Ένας παιδικός σταθμός για Όλους, είναι το αίτημα που διατυπώνεται με έμφαση από
- 559 Παππά, Δ. (2018), Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στον παιδικό σταθμό. Μελέτη Περίπτωσης. Ο ρόλος
της παιδαγωγού στην τάξη. Η επικοινωνία με τους γονείς. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας,
Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά
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το χώρο της ειδικής παιδαγωγικής. Ένας παιδικός σταθμός που θα εντάσσει και δεν θα
διαχωρίζει, ένας παιδικός σταθμός στον οποίο θα μαθαίνουμε να ζούμε μαζί. Πρόκειται
για έναν ιδανικό τόπο για την άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων κατά
του ‘διαφορετικού Άλλου»1. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μέσα από μια μελέτη
περίπτωσης πως ένα παιδί – μετανάστης προσχολικής ηλικίας, εντάχθηκε ομαλά στον
παιδικό σταθμό και μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών αλλά και τη διεξαγωγή
μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων ξεπεράστηκαν τυχόν προκαταλήψεις από τα άλλα
παιδιά. Ο συγκεκριμένος παιδικός σταθμός αναδείχθηκε παιδικός σταθμός της ένταξης
καθώς σεβάστηκε, αναγνώρισε και έλαβε υπόψη του τον διαφορετικό πολιτισμό του
υπό μελέτη παιδιού. Παράλληλα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η επικοινωνία
ανάμεσα στην παιδαγωγό και την οικογένεια του μετανάστη παιδιού, βοηθά στην ομαλή
ένταξη του παιδιού στον χώρο του παιδικού σταθμού.
Ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου θέματος έγκειται στο γεγονός ότι σήμερα,
λόγω του προσφυγικού ζητήματος, ολοένα και περισσότερα παιδιά, από άλλες χώρες
και πολιτισμούς εισέρχονται στα ελληνικά σχολεία και την ελληνική κοινωνία. Ως εκ
τούτου τα σχολεία οφείλουν να είναι πρωτίστως διαπολιτισμικά. Ειδικότερα ο παιδικός
σταθμός, ο οποίος θέτει τη βάση για τη μελλοντική εκπαίδευση των παιδιών οφείλει να
καλλιεργεί τη διαπολιτισμικότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο παιδικός σταθμός
παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών2. Η
ικανότητα των μικρών παιδιών, προσχολικής ηλικίας, να αναγνωρίσουν την πολιτισμική
διαφορά είναι στοιχειώδης. Είναι σημαντικό τα παιδιά να αναγνωρίζουν το κύρος των
πολιτισμών που υπάρχουν στον κόσμο όπως και τη διαφορά που υπάρχει τοπικά και
εθνικά, ώστε να αναπτύξουν την κατανόηση της παγκόσμιας αλληλοεξάρτησης3.
Αρχικά αποσαφηνίζεται η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
της προσχολικής αγωγής. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η έννοια της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την διαπολιτισμική ικανότητα. Αμέσως μετά αναλύεται
ο ρόλος της παιδαγωγού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και η συνεργασία παιδικού
σταθμού – οικογένειας. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους της εργασίας παρουσιάζει
ο σκοπός της έρευνας, τα ερωτήματά της και η μεθοδολογία της. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και η εργασία ολοκληρώνεται με τα
τελικά της συμπεράσματα.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
2.1.1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά στη διδασκαλία των παιδιών να γνωρίζουν και να
1 Κεσίδου, Α., Δημητριάδου, Κ., Ευσταθίου, Μ., Λευκοπούλου, Σ. Β., & Τσιότρας, Β. Ι. (2011), Επιμορφωτικό
Σεμινάριο: «Διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση: Διδακτικές προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση-γ΄
σεμινάριο»: Περιλήψεις εισηγήσεων. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/320/4/320_01.pdf
(προσπελάστηκε στις 8/10/2018)
2 Νικολάου, Γ. (2011), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/
bitstream/10795/260/2/260.pdf (προσπελάστηκε στις 5/10/2018)
3 Banks, J. A. (2015), Cultural diversity and education. Routledge.
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σέβονται διαφορετικούς πολιτισμούς. Η πλοήγηση σε έναν πολιτισμικά διαφορετικό
κόσμο είναι το κλειδί για ένα πιο ανεκτικό και ολοκληρωμένο μέλλον. Πολλά παιδιά
προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν την πολιτισμική πολυμορφία κάθε μέρα. Είτε πρόκειται
για συμμαθητές που έχουν μετεγκατασταθεί με τις οικογένειές τους, είτε για φίλους από
διαφορετικό εθνοτικό υπόβαθρο. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση διδάσκει στα παιδιά
να κατανοούν και να αποδέχονται ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και
περιβάλλοντα. Τα ενθαρρύνει να βλέπουν την ποικιλομορφία ως μέρος της καθημερινής
ζωής και τα ευαισθητοποιεί στην ιδέα ότι όλοι έχουν διαμορφωθεί από διαφορετικό
πολιτισμό και έθιμα4.
2.1.2. Προσχολική αγωγή
Η προσχολική αγωγή ξεκινά στην ηλικία των 3 έως 4 ετών. Η ετοιμότητα του παιδιού
να ξεκινήσει προσχολική εκπαίδευση σχετίζεται με το αν το παιδί είναι κατάλληλα
ανεπτυγμένο. Κάποια παιδιά είναι έτοιμα να ξεκινήσουν από την ηλικία των δυόμιση
ετών. Η προσχολική αγωγή είναι σημαντική και ωφέλιμη για κάθε παιδί διότι το βοηθά
να αλληλεπιδράσει κοινωνικά. Μέσα από γνωσιακές, ψυχοκοινωνικές και φυσικές
δραστηριότητες που βασίζονται στην εκμάθηση, ένα παιδί θα μάθει για το περιβάλλον
του και πώς να επικοινωνήσει προφορικά με άλλους. Τα παιδιά που παρακολουθούν
προσχολική αγωγή μαθαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος μέσα από το παιχνίδι και την
επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς τα παιδιά θα μάθουν πώς
να εκφράζονται σωστά, πως να μοιράζονται, να επικοινωνούν, να ακολουθούν τους
κανόνες της τάξης, να ακολουθούν σωστή υγιεινή και να κοιμούνται κατά τη διάρκεια
της νύχτας5.
2.2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Διαπολιτισμική ικανότητα
Οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συμπυκνώνουν τόσο τη μέχρι σήμερα
κατασταλαγμένη γνώση όσο και τα πορίσματα του επιστημονικού διαλόγου σχετικά
με το ζήτημα της διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο περιβάλλον του παιδικού
σταθμού6. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρει ιδεολογικές αποχρώσεις βασισμένες σε
δημοκρατικά ιδανικά. Τέσσερεις βασικές αξίες διαμορφώνουν το φιλοσοφικό πλαίσιο
του προτύπου του πολύ-πολιτισμικού προγράμματος του παιδικού σταθμού: 1) παραδοχή
και εκτίμηση της πολιτιστικής ετερότητας, 2) σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα, 3) υπευθυνότητα για την παγκόσμια κοινωνία
και 4) σεβασμός για τον πλανήτη γη. Αυτές οι βασικές αξίες είναι ιδανικά, τα οποία
δεν έχουν γίνει πραγματικότητα ούτε έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά, έτσι όπως φαίνεται
από τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν γύρω από περιβαλλοντικά θέματα, εθνικές και
4 Palaiologou, N., & Gorski, P. C. (2017), The evolution of intercultural and multicultural education:
scholarship and practice for new sociopolitical and economic realities. In: Intercultural Education, Vol. 28, No
4, p.p. 353-355.
5 Barnett, W. S., & Frede, E. (2010), The Promise of Preschool: Why We Need Early Education for All. In:
American Educator, Vol. 34, No 1, p. 21.
6 Σακκά, Δ., Δημητριάδου, Κ., & Δημητρίου, Α. (2010), Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτικές προσεγγίσεις
στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»: Περιλήψεις εισηγήσεων. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/1079
5/158/3/158.pdf (προσπελάστηκε στις 8/10/2018)
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παγκόσμιες ανισότητες μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών και την υποστήριξη των
κρατών για τα παιδιά που ζουν στη φτώχεια7.
Η διαπολιτισμική ικανότητα είναι η ικανότητα να ερμηνεύσει κανείς σκόπιμες
μορφές επικοινωνίας (γλώσσα, σύμβολα, χειρονομίες), κάποια μη συνειδητά σημάδια
(όπως η γλώσσα του σώματος) και έθιμα σε πολιτιστικές μορφές διαφορετικές από εκείνες
ενός οποιουδήποτε ατόμου. Η έμφαση δίνεται στην ενσυναίσθηση και την επικοινωνία. Ο
στόχος είναι η ανάπτυξη αυτό- συνειδησίας όσον αφορά τις πολιτιστικά διαμορφωμένες
αντιλήψεις που οι άνθρωποι από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα δημιουργούν για
τις συμπεριφορές των άλλων8.
Το να πολεμήσει κανείς τον ρατσισμό, την διάκριση, την προκατάληψη και τον
φυλετικό διαχωρισμό σημαίνει να μειώνει τις αρνητικές στάσεις και τις συμπεριφορές
που βασίζονται σε προκατάληψη και σε λανθασμένες αντιλήψεις για την κατωτερότητα
των φυλών και των πολιτισμών που διαφέρουν από τον δικό του. Η έμφαση δίνεται στη
διευκρίνιση των μύθων και των στερεοτύπων που σχετίζονται με τα γένη του ανθρώπου, τις
διαφορετικές φυλές και τις εθνικές ομάδες. Οι βασικές ανθρώπινες ομοιότητες τονίζονται.
Ο στόχος είναι η ανάπτυξη αντιρατσιστικής συμπεριφοράς, μιας συμπεριφοράς που δεν
θα είναι προκατειλημμένη όσον αφορά τη φυλή και που θα στηρίζεται σε μια επίγνωση
της ιστορικής και σύγχρονης πραγματικότητας του ατομικού, θεσμικού και πολιτιστικού
ρατσισμού9.
2.3. Ο ρόλος της παιδαγωγού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
2.3.1. Διδακτικές Προσεγγίσεις
Η τόνωση της αυτοπεποίθησης του «ξένου» και περιθωριοποιημένου παιδιού, η
συναισθηματική του ασφάλεια, η συμμετοχή του στην ομάδα, η ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των κινήτρων για μάθηση είναι μερικοί μόνο από
τους παράγοντες που αναπτύσσονται ιδιαίτερα μέσω των ομαδοσυνεργατικών μεθόδων
διδασκαλίας. Επιμέρους τεχνικές, όπως η αλληλοδιδακτική μέθοδος, εμπεριέχονται στα
ομαδοσυνεργατικά μοντέλα και προσφέρουν ευεργετικά οφέλη10.
Σε έρευνα11 διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά, τα οποία είχαν αρχικά προκαταλήψεις
το ένα εναντίον του άλλου, τελικά, εργαζόμενοι συνεργατικά μεταξύ τους, μετέβαλαν
σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στάση τους- σε αντίθεση με παιδιά που εργάζονταν ατομικά
και ανταγωνιστικά. Επίσης τα παιδιά σε μικρές συνεργατικές ομάδες παρουσίαζαν
7 Sandell, E. J., & Tupy, S. J. (2015), Where cultural competency begins: Changes in undergraduate students’
intercultural competency. In: International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Vol. 27, No
3, p.p. 364-381.
8 Tupas, R. (2014), Intercultural education in everyday practice. In: Intercultural education, Vol. 25, No 4,
p.p. 243-254.
9 Rissanen, I., Kuusisto, E., & Kuusisto, A. (2016), Developing teachers’ intercultural sensitivity: Case study
on a pilot course in Finnish teacher education. In: Teaching and Teacher Education, Vol. 59, p.p. 446-456.
10 Σακκά, Δ., Δημητριάδου, Κ., & Δημητρίου, Α. (2010), Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτικές προσεγγίσεις
στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»: Περιλήψεις εισηγήσεων. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/1079
5/158/3/158.pdf (προσπελάστηκε στις 8/10/2018)
11 Νικολάου, Γ. (2011), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/
bitstream/10795/260/2/260.pdf (προσπελάστηκε στις 5/10/2018)
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περισσότερο κοινωνική και αλτρουϊστική συμπεριφορά από παιδιά που εργάζονταν
ατομικά ή ανταγωνιστικά. Σε άλλη μελέτη12, βασισμένη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα,
βρέθηκε ότι τα παιδιά που εργάζονταν συνεργατικά λάμβαναν πιο ‘συνεργατικές και
ωφέλιμες’ αποφάσεις σε ένα παιχνίδι εξομοίωσης κοινωνικών ρόλων, από ότι τα παιδιά
που είχαν εργαστεί ανταγωνιστικά.
2.3.2. Η ανάγνωση παραμυθιών στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης
Η ανάγνωση παραμυθιών, αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο ανάπτυξης διαπολιτισμικής
ευαισθησίας στα παιδιά. Συγκεκριμένα, οι εργασίες ανά ομάδες οι οποίες στηρίζονται σε
παραμύθια δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ενσωματώσουν/ αφομοιώσουν έννοιες,
να οπτικοποιήσουν τη θεωρία, να εστιάσουν πολιτιστικά σε ένα θέμα και παράλληλα να
εκπαιδευθούν με ευχάριστο τρόπο13.
Μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα
να συνδέονται με έναν πραγματικό κόσμο, να χτίζουν, πάνω σε ήδη προϋπάρχουσες
δεξιότητες, τη διαπολιτισμική ευαισθησία, να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ανάγκες, και
μέσα από μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, να διδάσκονται αξίες. Οι χρονικοί περιορισμοί
αποτελούν σημαντικό θέμα, αλλά η χρήση ομαδικών εργασιών ή η μεγαλύτερη διάρκεια
μαθήματος βοηθούν στο να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα. Μια σχολική ημέρα δεν
επαρκεί για αυτού του είδους τις εργασίες. Αυτές απαιτούν μερικές μέρες ανάγνωσης του
κειμένου και προετοιμασίας14.
Τα παραμύθια ακόμη πλεονεκτούν στο γεγονός ότι σχετίζονται άμεσα με
τις εμπειρίες των παιδιών. Ακόμα και στην περίπτωση που το παραμύθι αφορά σε
μια φανταστική ιστορία, η οποία δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα, αναπαριστά
μια πραγματικότητα και όταν δεν σχετίζεται με γεγονότα, δίνει την εντύπωση της
πραγματικότητας. Στην ουσία, τα παραμύθια λαμβάνονται ως πραγματικότητα. Βέβαια
στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι επειδή τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν
εξασκηθεί στην κατανόηση και την ανάλυση παραμυθιών, οι παιδαγωγοί χρειάζεται να
ξοδέψουν χρόνο για να μάθουν στα παιδιά πώς να καταλάβουν και να αναλύσουν ένα
παραμύθι15.
Μια άλλη σημαντική διάσταση των παραμυθιών είναι η ειδική πολιτιστική τους
εστίαση. Οι παιδαγωγοί έχουν την ευελιξία να επιλέγουν κείμενα που ανταποκρίνονται
σε μια συγκεκριμένη ανάγκη της τάξης. Εάν χρειάζεται να γίνει μια επικέντρωση σε μια
συγκεκριμένη πολιτισμική τάξη, είναι ευκολότερο να διαλέξουν κείμενα που αντανακλούν
αυτό το ενδιαφέρον παρά να προσπαθήσουν να μεταφέρουν διαφορετικά πολιτιστικά

12 Natarova, T. (2011), Intercultural communication experiences of foreign students with a focus on their
perspectives of national, cultural and ethnic identity: Case of Exchange and Degree Students in Jyvδskylδ,
Finland.
13 Βλάχος, Κ. (2011), Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες: κοινωνική ανισότητα κι εκπαίδευση
διαφοροποιημένων πολιτισμικά μαθητών στην ελληνική βιβλιογραφία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Doctoral
dissertation.
14 Αποστολίδου, Β., Πασχαλίδης, Γ., & Χοντολίδου, Ε. (2011), Η λογοτεχνία ως πολιτισμική και διαπολιτισμική
αγωγή. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/319/2/319.pdf (προσπελάστηκε στις 10/10/2018)
15 Moje, E. B., & Luke, A. (2009), Literacy and identity: Examining the metaphors in history and contemporary
research. In: Reading Research Quarterly, Vol. 44, No 4, p.p. 415-437.
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στοιχεία για να εξηγήσουν τη σχετικότητά τους με κάποια θεωρία16.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα παραμύθια προσφέρουν ένα αξιόλογο επίπεδο
διασκέδασης που συχνά λείπει από τη θεωρία. Όχι μόνο υπάρχει αξιομνημόνευτη πλοκή
που βοηθά τη μνήμη και την ανάκληση, υπάρχει επίσης και οπτική ενίσχυση, μέσω των
εικόνων, στην απεικόνιση πολιτιστικά συγκεκριμένων τόπων, πολιτιστικά συγκεκριμένης
ενδυμασίας και συμπεριφοράς, αλλά και πολιτιστικά συγκεκριμένων διαμαχών.
2.4. Συνεργασία παιδικού σταθμού-οικογένειας
Οι γόνιμες σχέσεις μεταξύ παιδαγωγών και παιδιών, αλλά και μεταξύ παιδαγωγών και
γονέων των παιδιών προσφέρει οφέλη στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής
ηλικίας. Πλήθος ερευνών17 εξάλλου έχουν καταδείξει ότι η εμπλοκή των γονέων ωφελεί
τα παιδιά σε όλες τις σχολικές βαθμίδες όσον αφορά τη γνωστική τους ανάπτυξη και τις
μετέπειτα σπουδές τους. Μορφές εμπλοκής των γονέων είναι όχι μόνο οι επισκέψεις στον
παιδικό σταθμό, αλλά και ο έλεγχος και η εποπτεία που ασκούν στα παιδιά αναφορικά με
τη συμπεριφορά τους, τόσο στον παιδικό σταθμό, όσο και στο σπίτι.
Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ παιδαγωγών και γονέων παιδιών
καθίσταται ακόμα πιο σημαντική στην περίπτωση των μεταναστών παιδιών. Οι αλλοδαποί
γονείς, γνωρίζοντας μερικώς ή και αγνοώντας πλήρως την ελληνική γλώσσα, και μάλιστα
στη γραπτή της μορφή, συχνά καταφεύγουν στον παιδικό σταθμό όπου πηγαίνουν τα
παιδιά τους για να ζητήσουν βοήθεια, αφού αυτή η βοήθεια δεν μπορεί να δοθεί από τα
ίδια τους τα παιδιά18. Επίσης, οι συναντήσεις με τον διευθυντή και τους παιδαγωγούς του
παιδικού σταθμού είναι μια βασική οδός ενημέρωσης και πληροφόρησης για την ελληνική
κουλτούρα ή τους τρόπους και τις διαδικασίες λειτουργίας των ελληνικών φορέων και των
υπηρεσιών. Εκτός των παραπάνω, οι αλλοδαποί γονείς εκ των πραγμάτων καλούνται να
εμπιστευθούν τον παιδικό σταθμό ως τον χώρο όπου τα παιδιά τους περνούν σημαντικό
χρόνο και μάλιστα συχνά μακριά από την επίβλεψη των γονιών τους, δεδομένου ότι
πολλοί από αυτούς εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Οι γονείς, λοιπόν, επαφίενται στον
παιδικό σταθμό όχι μόνο για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους αλλά και για την
προστασία αυτών σε σχέση με κινδύνους που παραμονεύουν19.
Στην περίπτωση των οικογενειών που προέρχονται από τη μη κυρίαρχη
πολιτισμική ομάδα (μετανάστες), η εξάρτηση από τον παιδικό σταθμό είναι ακόμα πιο
σημαντική, δεδομένου ότι οι γονείς παιδιών εθνικών μειονοτήτων έχουν εμπιστευθεί εκ
των προτέρων τον παιδικό σταθμό, εφόσον σε αυτό θα διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά τους,
ενώ παράλληλα οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τον τρόπο λειτουργίας του και την
αποτελεσματικότητά του. Σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν καλά ούτε τη γλώσσα

16 Moje, E. B., & Luke, A. (2009), Literacy and identity: Examining the metaphors in history and contemporary
research. In: Reading Research Quarterly, Vol. 44, No 4, p.p. 415-437.
17 Booth, A., & Dunn, J. F. (2013), Family-school links: How do they affect educational outcomes?. Routledge,
Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R. & Hutchins, D. J.
(2018), School, family, and community partnerships: Your handbook for action. Corwin Press.
18 Booth, A., & Dunn, J. F. (2013), Family-school links: How do they affect educational outcomes?.
Routledge.
19 Epstein, J. L. (2018), School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving
schools. Routledge.
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της χώρας υποδοχής ούτε τον τρόπο λειτουργίας των παιδικών σταθμών20.
Βάσει των παραπάνω, καθίσταται κατανοητό ότι οι οικογένειες των μεταναστών
παιδιών βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την εξάρτηση από τον παιδικό σταθμό και
εναποθέτουν σε αυτόν πολύ μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την αγωγή και την
προσωπική ανάπτυξη των παιδιών τους απ’ ό,τι οι γονείς των γηγενών παιδιών, μιας
και ο παιδικός σταθμός διαδραματίζει τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους
σημαντικό ρόλο.
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία ανάμεσα στον παιδικό σταθμό
και στην οικογένεια του μετανάστη παιδιού είναι ποικίλα. Αρχικά, ο παιδαγωγός,
συναναστρεφόμενος με τον γονιό του μετανάστη παιδιού, μπορεί να σχεδιάσει και να
επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους και τα κατάλληλα μέσα που θα βοηθήσουν τα παιδιά
στη σχολική και κοινωνική τους ένταξη. Ο παιδαγωγός, γνωρίζοντας την οικογένεια
του παιδιού-μετανάστη, έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα το ίδιο το παιδί και να
κατανοήσει βαθύτερα την κουλτούρα του και τη νοοτροπία του21. Με τον τρόπο αυτό,
του δίνεται η δυνατότητα να αποκωδικοποιήσει συμπεριφορές και στάσεις που μέχρι
τότε, είτε δεν μπορούσε να κατανοήσει καθόλου, είτε είχε παρερμηνεύσει. Παράλληλα,
ο παιδαγωγός, γνωρίζοντας την οικογένεια του παιδιού-μετανάστη, μπορεί να οδηγηθεί
«σε μια ασφαλή διάγνωση της προσδοκίας της οικογένειας για την παλιννόστησή της στη
χώρα καταγωγής», στη βάση της οποίας θα κατανοήσει σε τι βαθμό το παιδί ενδιαφέρεται
να κατακτήσει τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και, συνακόλουθα, προς ποια κατεύθυνση
θα πρέπει να υποστηριχθεί από εκπαιδευτικής απόψεως22.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο παιδαγωγός, επικοινωνώντας με την οικογένεια του
παιδιού-μετανάστη, μπορεί να διαγνώσει χαμηλές ή υψηλές προσδοκίες που δεν
ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή
μπορεί να βοηθήσει γονείς και παιδί να οδηγηθούν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για
τις ικανότητες του δεύτερου και, επομένως, σε καλύτερες επιλογές για την περαιτέρω
πορεία του23.
2.4.1. Εμπόδια που παρεμβάλλονται στη συνεργασία παιδικού σταθμού και
οικογένειας
Παρά το γεγονός ότι η επικοινωνία παιδικού σταθμού και οικογένειας αναγνωρίζεται ως
βασική προϋπόθεση προκειμένου να βοηθηθούν αποτελεσματικά τα παιδιά-μετανάστες
ώστε να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, και ακόμα και
αν θεωρηθεί δεδομένη η επιθυμία των δύο πλευρών να βελτιώσουν τη μεταξύ τους
επικοινωνία και να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους, συχνά η επικοινωνία αυτή
δυσχεραίνεται από μια σειρά παραγόντων.
20 Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R. & Hutchins, D. J.
(2018), School, family, and community partnerships: Your handbook for action. Corwin Press.
21 Westergεrd, E. (2013), Teacher Competencies and Parental Cooperation. In: International Journal about
Parents in Education, Vol. 7, No 2.
22 Epstein, J. L. (2018), School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving
schools. Routledge.
23 Booth, A., & Dunn, J. F. (2013), Family-school links: How do they affect educational outcomes?.
Routledge.
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Ο πιο βασικός παράγοντας είναι οι ελλιπείς γνώσεις των γονέων αναφορικά με
τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Η ελλιπής γνώση της γλώσσας ενδέχεται να αποθαρρύνει
τους γονείς των μεταναστών παιδιών στο το να επισκεφθούν τον παιδικό σταθμό και να
συναντήσουν τους παιδαγωγούς, φοβούμενοι ότι δεν θα καταλάβουν πολλά από αυτά
που θα τους πουν24.
Άλλος παράγοντας είναι οι αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας
και οι δυσλειτουργίες (οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές) που αυτές προκαλούν.
Αρκετοί γονείς μεταναστών είναι οικονομικοί μετανάστες, με αποτέλεσμα να εργάζονται
πολλές ώρες και να μην έχουν χρόνο να επισκεφθούν τον παιδικό σταθμό25. Σε άλλες
περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν «απλούστερα» εμπόδια που σχετίζονται
με την ασυμβατότητα στον χρόνο (έχουν ανάγκη από ανάπαυση στα ωράρια κατά τα
οποία προσκαλούνται) ή την αδυναμία στην πρόσβαση στον παιδικό σταθμό (μεγάλη
απόσταση του παιδικού σταθμού από την εργασία ή το σπίτι, μέσο μεταφοράς κ.λπ.)26.
Τέλος, ο παιδικός σταθμός δεν παύει να εκπροσωπεί την «πολιτεία» απέναντι
στην οποία οι γονείς των παιδιών έχουν τυπικές υποχρεώσεις, όπως η κατάθεση
πιστοποιητικών και εγγράφων. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν μπορούν να ανταποκριθούν
σε τέτοιες υποχρεώσεις, οι γονείς είναι απρόθυμοι να συναντηθούν με τον διευθυντή ή
τους παιδαγωγούς του παιδικού σταθμού27.
2.4.2. Πρακτικές για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών και
γονέων μεταναστών παιδιών που φοιτούν στον παιδικό σταθμό
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται κάποιες πρακτικές για την αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών και γονέων μεταναστών παιδιών. Αρχικά ο παιδικός
σταθμός οφείλει να πληροφορήσει τους γονείς για το κάθε πότε οργανώνονται τακτικές
συναντήσεις, αλλά και να τους ενημερώνει εγκαίρως για τις έκτακτες συναντήσεις28.
Κατά τον προγραμματισμό των συναντήσεων αυτών ο παιδικός σταθμός θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη του το πότε οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον σταθμό.
Παράλληλα ειδικά για τους αλλοεθνείς γονείς ο παιδικός σταθμός οφείλει να μεταφράζει
τις ενημερώσεις σε όλες τις γλώσσες των αλλοδαπών παιδιών29. Ακόμη ο παιδικός
24 Epstein, J. L. (2018), School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving
schools. Routledge.
25 Ναούμ, Έ. (2014), Συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου: μια έρευνα
δράσης σε νηπιαγωγείο. Doctoral dissertation, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
26 Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, Π. & Συμεού, Λ. (2008), Προωθώντας τις σχέσεις σχολείου-οικογένειαςκοινότητας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: συμπεράσματα μιας παρέμβασης. Στο: Ε. Φτιάκα
(επιμ.), Περάστε για έναν καφέ: σχέσεις σχολείου-σπιτιού στην κόψη της διαφορετικότητας. Αθήνα: Ταξιδευτής,
σ.σ.243-262.
27 Πεντέρη, Ε., & Πετρογιάννης, Κ. (χ.χ.), Σύνδεση σχολείου-οικογένειας και το ζήτημα της μεταξύ τους
συνεργασίας: Kριτική παρουσίαση βασικών θεωρητικών μοντέλων. Στο: Έρευνα στην Εκπαίδευση, Τομ. 1, Νο
1, σ.σ. 2-26.
28 Τζώτζου Μ. & Αναστασόπουλος Μ. (2013), Νέο Σχολείο: Μορφές Επικοινωνίας και ο Επικοινωνιακός
Ρόλος του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Στο: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα
και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα, 16ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, (28-30 Ιουνίου).
29 Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R. & Hutchins, D. J.
(2018), School, family, and community partnerships: Your handbook for action. Corwin Press.
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σταθμός μπορεί να παρακινεί τους γονείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις
τους να συμμετέχουν σε σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.λπ.30.
Ως τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης νοούνται οι ενημερώσεις των γονέων όταν
ξεκινά το σχολικό έτος, οι ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για τη
συμπεριφορά των παιδιών τους, οι παρακολουθήσεις εορτών, εκδηλώσεων κ.α. Ως άτυπες
διαδικασίες θεωρούνται η συμμετοχή των γονιών στην τάξη, αλλά και η πληροφόρηση
όποτε οι γονείς επιθυμούν για τη συμπεριφορά του παιδιού τους31.
Άλλου είδους ενημέρωση που θεωρείται απαραίτητη από τους παιδαγωγούς
προς τους γονείς των μεταναστών παιδιών, αλλά και γενικά προς όλους του γονείς είναι
οι αρνητικές συνέπειες του ρατσισμού και των προκαταλήψεων για την ανάπτυξη των
ατόμων και των κοινωνιών. Οι παιδαγωγοί οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς ως
προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματώσουν στην ανατροφή των παιδιών
τους πρακτικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Επίσης,
σε περίπτωση που εκδηλωθεί στην τάξη περιστατικό ρατσισμού ή οποιαδήποτε άλλη
παραβατική συμπεριφορά, ο παιδαγωγός θα πρέπει να καλέσει τους γονείς και των δύο
πλευρών, τόσο του «θύτη» όσο και του «θύματος». Τέλος, οι παιδαγωγοί είναι ωφέλιμο
να εμπλέκουν τους γονείς στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των
παρεμβάσεων που εφαρμόζουν στην τάξη32.
Βάσει των παραπάνω, μπορούν να προταθούν μέτρα για την αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ παιδικού σταθμού και γονιών μεταναστών παιδιών. Συγκεκριμένα,
ο παιδικός σταθμός, είτε από μόνος του, είτε σε συνεργασία με τον δήμο, μπορεί να
οργανώσει προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα οποία θα μπορούν να
συμμετέχουν όσοι μετανάστες γονείς δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα. Επίσης, ο παιδικός
σταθμός θα πρέπει να ενημερώνει τους γονείς όλων των παιδιών τόσο για τις τακτικές όσο
και για τις έκτακτες συνεδριάσεις, να παρακινεί την οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία
μεταξύ τους, να αξιοποιεί όλους τους γονείς δημιουργικά σε εορτές και εκδηλώσεις, να
τους ενημερώνει για την καλή συμπεριφορά των παιδιών τους ή για τυχόν προβλήματα.
Παράλληλα, ο παιδικός σταθμός οφείλει να οργανώσει εκδηλώσεις στις οποίες θα
ενημερώνει τους γονείς για θέματα ρατσισμού και προκατάληψης, αλλά και για τους
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους.
2.5. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να αναδείξει μέσα από την παρουσίαση μιας
συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης πώς μπορεί να επιτευχθεί η διαπολιτισμική
εκπαίδευση μέσα στον παιδικό σταθμό, λαμβάνοντας υπόψη και την επικοινωνία των
παιδαγωγών με τους γονείς των παιδιών.

30 Τζώτζου Μ. & Αναστασόπουλος Μ. (2013), Νέο Σχολείο: Μορφές Επικοινωνίας και ο Επικοινωνιακός
Ρόλος του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Στο: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα
και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα, 16ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, (28-30 Ιουνίου).
31 Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2006), Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία σχολείου, οικογένειας
και κοινότητας. Αθήνα: Ατραπός.
32 Booth, A., & Dunn, J. F. (2013), Family-school links: How do they affect educational outcomes?.
Routledge.
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2.6. Υποθέσεις της έρευνας
2.6.1. Γενικό ερώτημα
Το γενικό ερώτημα της παρούσης έρευνας είναι το εξής: πως μπορεί να καλλιεργηθεί η
διαπολιτισμικότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας;
2.6.2. Επιμέρους ερωτήματα
Τα επιμέρους ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι τρία:
• Πώς τα παραμύθια μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικότητας
των παιδιών προσχολικής ηλικίας;
• Πώς το τραγούδι μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικότητας
των παιδιών προσχολικής ηλικίας;
• Πώς μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ παιδαγωγών και
γονέων αλλοδαπών μαθητών;
3. Ποιοτική μέσα από Συστηματική παρατήρηση μελέτης περίπτωσης
Για τη δημιουργία της μελέτης περίπτωσης ακολουθήθηκαν έξι βήματα. Συγκεκριμένα
το πρώτο βήμα αφορούσε στον προσδιορισμό και τον καθορισμό των ερευνητικών
ερωτημάτων. Αφού μελετήθηκε η βιβλιογραφία που σχετίζεται με το υπό μελέτη θέμα,
καθορίστηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσης μελέτης. Στη συνέχεια επιλέχθηκε
το είδος της μελέτης περίπτωσης και καθορίστηκαν οι τεχνικές βάσει των οποίων
συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα της έρευνας. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε να
χρησιμοποιηθεί μια μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης καθώς αποτελεί την κατάλληλη
περίπτωση να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων
στηρίχθηκε στη συστηματική παρατήρηση του παιδιού στον παιδικό σταθμό.
Το τρίτο βήμα αφορούσε τη συλλογή των δεδομένων. Το βήμα αυτό επιτεύχθηκε
μέσα από τη συστηματική παρατήρηση του παιδιού. Το τέταρτο βήμα αφορά στη
συλλογή των δεδομένων στο πεδίο, ωστόσο η παρούσα μελέτη περίπτωσης δεν υπόκειται
σε παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις. Το πέμπτο βήμα αφορά στην αξιολόγηση και ανάλυση
των δεδομένων. Συγκεκριμένα μελετήθηκε το υλικό που συλλέχθηκε, καταγράφηκε και
εν συνεχεία απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα.
Τέλος καταγράφηκε η αναφορά, η οποία παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο. Η
αναφορά βασίζεται στο κριτικό πνεύμα και έγινε προσπάθεια να μην παρουσιάζει καμία
έλλειψη.
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το παιδί προσχολικής ηλικίας και η μητέρα του
που επικοινωνούσε με την παιδαγωγό33.

33 Creswell, J. (2016), Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση ποσοτικής και
ποιοτικής έρευνας, (μτφρ.) Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Ίων.
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4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
4.1. Πληροφοριακά στοιχεία για το υποκείμενο έρευνας
Το υπό μελέτη παιδί, ο Γ., είναι αγόρι ηλικίας 3,5 ετών. Κατάγεται από την Αλβανία, αλλά
έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και ζει στο δήμο Δυτικής Αθήνας, μαζί με την μητέρα και τον
πατέρα του. Το παιδί πηγαίνει σε δημόσιο παιδικό σταθμό κοντά στο σπίτι του. Οι γονείς
του εργάζονται αρκετές ώρες της ημέρα για να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Η μητέρα του
Γ. είναι καθαρίστρια και ο πατέρας του δουλεύει στην οικοδομή. Ο Γ. πηγαίνει παιδικό
σταθμό από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, όπου τον παίρνει η γιαγιά
του και κάθεται μαζί του μέχρι να επιστρέψει η μητέρα του. Ο Γ. μιλά με τη γιαγιά του
ως επί το πλείστον στα αλβανικά διότι η γιαγιά του ενώ γνωρίζει καλά τα ελληνικά,
προτιμά να μιλά στη δική της γλώσσα. Με τους γονείς του μιλά πότε στα ελληνικά,
πότε στα αλβανικά. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προτιμά να μιλά στα ελληνικά, όπως κάνει
στον παιδικό σταθμό. Ο Γ. έχει δύο καλούς φίλους, οι οποίοι κατάγονται επίσης από την
Αλβανία, αλλά κάνει παρέα και με ελληνόπουλα.
Αν και του αρέσει ο παιδικός σταθμός, κάποιες φορές εκφράζει δυσαρέσκεια
στο να πηγαίνει. Προτιμά να κάθεται με τη γιαγιά του στο σπίτι και να ακούει ιστορίες
από την Αλβανία. Ωστόσο στον παιδικό σταθμό έχει επιδείξει καλή συμπεριφορά και δεν
δημιουργεί προβλήματα. Είναι προσεκτικός και ακούει την παιδαγωγό σε ό,τι του λέει.
Θεωρείται αρκετά ώριμο παιδί για την ηλικία του. Αυτοεξυπηρετείται (πάει μόνος του
τουαλέτα, τρώει μόνος του), του αρέσουν τα παραμύθια και ο χορός και γενικά επιθυμεί
να ασχολείται με κάτι συνεχώς.
4.2. Συστηματική παρατήρηση υποκειμένου έρευνας στην τάξη του παιδικού
σταθμού
Για ενάμιση μήνα (Σεπτέμβριος – 15 Οκτωβρίου 2018) η παιδαγωγός παρατηρούσε
συστηματικά τον Γ. στον παιδικό σταθμό. Ο Γ. είναι ένα ήσυχο παιδί που του αρέσει να
παίζει με τους συμμαθητές του. Ιδιαίτερα ωστόσο τον ευχαριστούν οι δραστηριότητες
που εμπεριέχουν χορό και τραγούδι, αλλά και ανάγνωση παραμυθιών. Ο Γ. μιλά στους
συμμαθητές του στα ελληνικά αλλά καμιά φορά τους απευθύνεται και στα αλβανικά.
Εκείνοι δεν τον καταλαβαίνουν με αποτέλεσμα ο Γ. να νιώθει άβολα. Η παιδαγωγός του
επισημαίνει πως δε χρειάζεται να νιώθει άβολα για τη γλώσσα του και πως αυτή αποτελεί
κομμάτι της ζωής του. Με αφορμή το γεγονός αυτό, το οποίο η παιδαγωγός παρατήρησε
αρκετές φορές στον Γ. και ειδικά όταν έβγαιναν στην αυλή για παιχνίδι αποφάσισε μέσω
ενός παραμυθιού και ενός τραγουδιού να καλλιεργήσει στα παιδιά τη διαπολιτισμική
ικανότητα.
Το παραμύθι που επέλεξε να διαβάσει στα παιδιά και να ασχοληθούν μαζί του
για τις επόμενες ημέρες ήταν «Το ταξίδι της Χαλιμά». Οι μαθησιακοί στόχοι που έθεσε
ήταν οι εξής: α) τα παιδιά να πληροφορηθούν με ευχάριστο τρόπο για το πόσο δύσκολο
είναι για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, το ταξίδι σε άλλη χώρα και για το τι
προβλήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν και β) να προσδώσει στα παιδιά ελπίδα και
δύναμη να μην εγκαταλείπουν, αλλά να συνεχίζουν τις προσπάθειές τους. Μέσα από το
συγκεκριμένο παραμύθι, στο οποίο δεν υπάρχουν θρησκευτικές αναφορές, δεν υπάρχουν
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πρόσωπα εξουσίας όπως βασιλιάδες και πριγκίπισσες, τα παιδιά πληροφορούνται για
τους καινούργιους φίλους που κάνει η Χαλιμά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της μέχρι
να φτάσει στη γη της βροχής.
Το παραμύθι δόθηκε σε όλα τα παιδιά και στο δεύτερο μέρος του είχαν τη
δυνατότητα να ζωγραφίσουν τους ήρωες του παραμυθιού. Επίσης η παιδαγωγός μετά από
ένα μήνα ενασχόλησης με το παραμύθι αποφάσισε να το δραματοποιήσει με ηθοποιούς τα
παιδιά. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά, υποδύθηκαν τους ήρωες και μπήκαν στη θέση τους
(βιωματική διδασκαλίας) κατανοώντας ακόμα περισσότερο τα νόημα του παραμυθιού.
Παράλληλα με το παραμύθι, τα παιδιά ασχολούνται και μία ώρα την ημέρα με τη
μουσικοχορευτική δραστηριότητα «Αν όλα τα παιδιά της Γης». Πιάνονταν χέρι χέρι σε έναν
κύκλο και όλα μαζί τραγουδούσαν και κινούνταν ρυθμικά στη μουσική του τραγουδιού.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια της παιδαγωγού δημιούργησαν ένα κολάζ με κεντρική ιδέα το
περιεχόμενο του τραγουδιού και το κόλλησαν στον τοίχο της τάξης τους. Συγκεκριμένα
κατασκεύασαν φιγούρες παιδιών σε διάφορα χρώματα και τα τοποθέτησαν το ένα δίπλα
στο άλλο, δημιουργώντας έναν μεγάλο κύκλο. Σκοπός τόσο της μουσικοκινητικής
δραστηριότητας, όσο και του κολάζ ήταν τα παιδιά να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας,
ομαδικότητας και να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους.
4.3. Ερμηνεία περιστατικού
Στον σημερινό πολύ-πολιτισμικό κόσμο, τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ενώ
οι άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να δείχνουν διαφορετικοί και μπορεί να
βλέπουν και να βιώνουν τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο, βαθιά μέσα τους οι άνθρωποι
από όλο τον κόσμο είναι ίδιοι. Αξιοποιώντας το παραμύθι «Το ταξίδι της Χαλιμά», και
το τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της Γης», τα παιδιά θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι οι
άνθρωποι σε κάθε πολιτισμό βιώνουν και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες
ανησυχίες, χαίρονται με τα ίδια πράγματα, ανησυχούν για τα ίδια προβλήματα, παρόλο
που έχουν διαφορετική εμφάνιση, ντύνονται αλλιώς, έχουν διαφορετικές δεξιότητες
και ζουν σε ένα διαφορετικό ‘κόσμο’. Και όμως το θέμα παραμένει το ίδιο σε όλο τον
κόσμο.
Τόσο μέσω του παραμυθιού, όσο και μέσω της μουσικοκινητικής δραστηριότητας
τα παιδιά θα αναπτύξουν την διαπολιτισμική τους ικανότητα, δηλαδή την ικανότητα να
ερμηνεύουν τη σκόπιμη επικοινωνία (γλώσσα, σήματα, χειρονομίες), τη γλώσσα του
σώματος (μέσω του χορού) και τα έθιμα που εκφράζονται με διαφορετικό πολιτιστικά
τρόπο από τον δικό τους (μέσω του παραμυθιού). Η έμφαση θα δοθεί στην ενσυναίσθηση
και την επικοινωνία. Αυτός ο στόχος της διαπολιτισμικής ικανότητας αναγνωρίζει ότι η
επικοινωνία ανάμεσα σε πρόσωπα διαφορετικού πολιτιστικού περιβάλλοντος μπορεί να
παρεμποδιστεί από πολιτιστικά επηρεασμένες παραδοχές που υπάρχουν για του καθενός
την συμπεριφορά και τις γνώσεις. Η ενσυναίσθηση ξεκινά από το να κατανοήσουν τα
παιδιά το πώς οι άλλοι σκέφτονται και βλέπουν τον κόσμο και μέχρι το πώς οι άνθρωποι
συγκινούνται και αισθάνονται.
4.3.1. Ο ρόλος της παιδαγωγού
Η παιδαγωγός και στις δύο δραστηριότητες, είχε κυρίαρχο ρόλο. Ειδικά στο παραμύθι
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ήταν εκείνη που το διάβασε στα παιδιά και εν συνεχεία με τη μέθοδο των ερωταπαντήσεων
προέβη στην ερμηνεία του. Στη συνέχεια διένειμε τους ρόλους στα παιδιά και ξεκίνησαν
οι πρόβες. Κατά τη διάρκειά τους η παιδαγωγός ήταν κυρίως εμψυχώτρια, υποστηρίκτρια
των παιδιών καθώς τα ενθάρρυνε να συνεχίζουν και να μην φοβούνται να εκφραστούν.
Μέσα από τις πρόβες, η παιδαγωγός περνούσε τα διαπολιτισμικά μηνύματα και προέτρεπε
τα παιδιά να εκφράσουν συναίσθημα, μπαίνοντας στη θέση του ήρωα που υποδύονταν.
Οι παραπάνω ομαδικές δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα τη σύσφιξη των σχέσεων
όλων των παιδιών της τάξης μεταξύ τους κάνοντας τον Γ. που ήταν αλλοδαπός, να νιώθει
αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, και παράλληλα χαρά για τη συμμετοχή του σε όλες αυτές
τις δραστηριότητες. Τέλος μέσα από την ερμηνεία του παραμυθιού είχε τη δυνατότητα με
τη βοήθεια της παιδαγωγού να εξηγήσει όλα αυτά που του έχει πει κατά καιρούς η γιαγιά
του για το όταν οι γονείς του αναγκάστηκαν να φύγουν από την Αλβανία. Μοιράστηκε
έτσι με τους συμμαθητές του προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις, συναισθήματα.
4.3.2. Συνεργασία παιδικού σταθμού - οικογένειας
Αναφορικά με τη συνεργασία παιδικού σταθμού – οικογένειας του Γ. ιδιαίτερα
εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η γιαγιά του Γ. κάθε μέρα ρωτά την παιδαγωγό πως τα
πήγε ο Γ., τι συμπεριφορά εκδήλωσε στην τάξη, εάν έφαγε και γενικά πως ήταν όλη την
ημέρα. Επίσης η γιαγιά του Γ. έχει εξηγήσει στην παιδαγωγό, την πολύωρη ενασχόληση
των γονιών του Γ. στην εργασία τους και για το λόγο αυτό την έχει παρακαλέσει να
της δώσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και ώρες επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να
μιλήσει η μητέρα του Γ. μαζί της. Ενδιαφέρον είναι επίσης πως μία φορά την εβδομάδα
η μητέρα του Γ. επικοινωνεί τηλεφωνικά με την παιδαγωγό του και ενημερώνεται για την
συμπεριφορά του αλλά και για την πρόοδό του.
Παρόλο που η μητέρα του Γ. είναι ενήμερη από τον παιδικό σταθμό για τις
τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, τις περισσότερες φορές αδυνατεί να παραβρεθεί λόγω
φόρτου εργασίας. Για το λόγο αυτό έχει παρακαλέσει από τον παιδικό σταθμό να της
δώσει το τηλέφωνο της παιδαγωγού του Γ. καθώς και επιτρεπόμενες ώρες επικοινωνίας
μαζί της. η μητέρα του Γ. φροντίζει μια φορά την εβδομάδα να ενημερώνεται από την
παιδαγωγό του για τη συμπεριφορά του στον παιδικό σταθμό αλλά και για την πρόοδό
του. Επίσης κάποιες φορές έχει φροντίσει να παραβρεθεί σε εορταστική εκδήλωση του
σταθμού, καθώς γνωρίζει πόσο αυτό θα χαροποιήσει τον Γ. Εξάλλου και η παιδαγωγός
την έχει ενημερώσει πως βλέποντας ο Γ. τη μητέρα του να παρευρίσκεται σε σημαντικά
για αυτόν γεγονότα τον κάνει να αισθάνεται υπερήφανος.
Στην εβδομαδιαία επικοινωνία της μητέρας του Γ. με την παιδαγωγό ενημερώθηκε
για τις δραστηριότητες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
αλλά και για το γεγονός ότι ο Γ. μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες με τους συμμαθητές
του. Το όλο γεγονός την ξάφνιασε ευχάριστα, καθώς ο Γ. δεν της είχε αναφέρει τίποτα.
Σκέφθηκε τότε πόσο σημαντική ήταν η επικοινωνία της με την παιδαγωγό του Γ. Μάλιστα
η εβδομαδιαία επικοινωνία που έχει η μητέρα του Γ. με τη δασκάλα του μέσω τηλεφώνου
είναι ιδιαίτερα ευεργετική τόσο στη συμπεριφορά του Γ. όσο και στην εμπιστοσύνη της
μητέρας του Γ. απέναντι στο σχολείο, το οποίο νιώθει ότι την έχει αγκαλιάσει και την
υπολογίζει.
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5. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Μέσα από την παρούσα έρευνα συμπεραίνεται ότι η ανάγνωση παραμυθιών και οι
μουσικοχορευτικές δραστηριότητες βοηθούν στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής
συνείδησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η διαπολιτισμική συνείδηση αναφέρεται
στην συναισθηματική επιθυμία του ατόμου να αναγνωρίζει, να εκτιμά και να αποδέχεται
τις πολιτιστικές διαφορές. Συνοψίζοντας, τα παραμύθια και τα τραγούδια επιτρέπουν τη
μάθηση σε πολλαπλά επίπεδα (προφορικά και οπτικά), παρέχουν συγκεκριμένη πολιτιστικά
εστίαση και τέλος ενδυναμώνουν τη μάθηση μέσω της διασκέδασης. Παράλληλα
αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της επικοινωνίας παιδικού σταθμού – οικογένειας, ειδικά
στην περίπτωση των μεταναστών παιδιών αλλά και ο σημαντικός ρόλος της παιδαγωγού
τόσο στις διαπολιτισμικές δραστηριότητες, όσο και στην επικοινωνία με τους γονείς των
παιδιών.
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Η διδασκαλία των μαθηματικών υπό το πρίσμα των γλωσσικών δεξιοτήτων και της
σχολικής κουλτούρας στη προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Τσιπά Σπυριδούλα

Περίληψη
Η παρούσα βιβλιογραφική εργασία εξετάζει τη διαμόρφωση των νέων κοινωνικών
δεδομένων και αναγκών που προκάλεσε η εισαγωγή της ετερότητας και των
διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό χώρο. Η
αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης επιβάλλει την άμεση εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
η οποία θα μειώνει τις κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες και θα βελτιώνει τη
σχολική μάθηση σε μια διαπολιτισμική τάξη. Κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο για μια
πολυπολιτισμική αγωγή είναι τα μαθηματικά, διότι ως πολιτισμικό προιόν συμβάλλει
σε μεγάλο βαθμό στην εξισορρόπηση των διαφορετικών πολιτισμών, ενώ μέσα από τη
διδασκαλία τους αναδεικνύεται η ιστορική-πολιτισμική κληρονομιά. Δεδομένου, ότι
οι γλωσσικές δεξιότητες και η σχολική κουλτούρα διαμορφώνουν αποτελεσματικά τις
επιδόσεις των μαθητών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάλυση αυτών των δύο παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση
της σχολικής αποτελεσματικότητας. Η γνώση και η αναγνώριση των πολιτισμικών
διαστάσεων της μαθηματικής παιδείας συνιστούν ένα πολύτιμο μέσον κατανόησης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και καλλιέργειας διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και
συνδράμουν αποτελεσματικά στη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη
διαφορετικότητα και τη πολυπολιτισμικότητα.
Λέξεις-κλειδιά: Μαθηματική παιδεία, γλωσσικές δεξιότητες, σχολική κουλτούρα,
διαπολιτισμική εκπαίδευση
The teaching of mathematics in the light of language skills and school culture in the
promotion of intercultural education
Abstract
The present literature review examines the formation of new social data and needs caused
by the introduction of heterosexuality and different cultural backgrounds especially in
the educational field. Addressing this challenge requires immediate educational reform
that will reduce social and cultural inequalities and improve school learning in an
intercultural classroom. Mathematics is an appropriate subject for multicultural education
because, as a cultural product, it contributes to a great extent to the balance of different
cultures, and through it΄s teaching, the historical-cultural heritage is emerging. Given that
language skills and school culture effectively shape pupils’ performance in multicultural
environments, particular emphasis is placed on the analysis of these two factors that may
influence the outcome of school efficiency. Knowledge and recognition of the cultural
dimensions of mathematical education constitute a valuable means of understanding the
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educational process and cultivating intercultural skills and effectively helps to manage
the problems arising from diversity and multiculturalism.
Keywords: Mathematical education, language skills, school culture, intercultural
education
1. Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εποχής μας η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, της
κοινωνίας της πληροφορίας, της κουλτούρας και η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών
διαμορφώνουν νέα κοινωνικά δεδομένα και νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και πρακτικές.
Η εισαγωγή της ετερότητας στις σύγχρονες κοινωνίες δεν συνιστά μια διαφορετικότηταταξικότητα αλλά προσδιορίζεται με άλλους όρους όπως εθνολογικούς, φυλετικούς,
θρησκευτικούς ή πολιτισμικούς1. Για πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης, το φαινόμενο
της μετανάστευσης είναι σχετικά νέο2. Η ανάγκη για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού
ρεύματος στο χώρο της εκπαίδευσης, οδήγησε πολλούς ερευνητές στο χώρο της
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης να επισημάνουν την ανάγκη για τη μεταρρύθμιση των
προσφερόμενων προγραμμάτων στα σχολεία, ώστε οι μετανάστες μαθητές να βιώσουν
την εκπαιδευτική ισότητα και να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση3.
Στις ελληνικές σχολικές τάξεις συχνά συναντά κανείς μαθητές από διάφορες
χώρες, όπως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
αλλά και από τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται
στη δημογραφία των σχολείων απαιτούν κατάλληλους χειρισμούς από τη μεριά των
εκπαιδευτικών και τους υπεύθυνους που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική για μια
αποτελεσματική μάθηση. Έτσι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης καλούνται να συνυπάρχουν
ειρηνικά και ισότιμα με τους άλλους και να σέβονται την πολιτισμική ταυτότητα
εκείνων που επιθυμούν να διατηρούν την εθνική πολιτισμική τους κληρονομιά. Η
ετερότητα και οι διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές για το σχολείο αποτελούν μια
πρόκληση διότι αυτό καλείται να υιοθετήσει ένα κώδικα επικοινωνίας, εμπιστοσύνης,
πολιτισμικού αλληλοσεβασμού που να ανταποκρίνεται στην ποικιλόμορφη
πραγματικότητα45. Στη πράξη αναφερόμαστε στη κατάργηση των ανισοτήτων μέσα από
μια διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το σχολείο, για να προετοιμάσει τους μαθητές του για
1 Βαμβακίδου, Ι., Ντίνας, Ν., Κυρίδης, Α., Καραμήτσου, Κ. (2002). Το τέλος της ομοιογένειας και η απαρχή
της ετερότητας στο ελληνικό νηπιαγωγείο: Οι νηπιαγωγοί μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις
πολυπολιτισμικές τάξεις. Πρακτικά 2ου συνεδρίου: «Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί
μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους΄΄, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Favilli, F., Oliveras, M. L., and Cιsar, M. (2003). Maths teachers in multicultural classes: findings from
a southern European project. In Proceedings of the 3rd Congress of the European Society for Research in
Mathematics Education. Italy, Bellaria
3 Banks, J.A. (2004). Historical development, dimension, and practice in J.A. Banks & C.A.M Banks (Eds.).
Handbook of research on multicultural education, 2nd Ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass
4 Καγκά, Ε. (2001). Το άνοιγμα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό: Περίπτωση
διαθεματικής προσέγγισης. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, τεύχος 5, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα
5 Βερυκάκη, Ε. (2002). Το πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο. Πρακτικά 2ου συνεδρίου: ΄΄Εκπαίδευση
Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους΄΄, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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τις πραγματικότητες του 21ου αιώνα, πρέπει να λάβει υπόψη την ετερότητα ως κανόνα,
όπου πια ο μονοπολιτισμικός-μονογλωσσικός απόφοιτος ισοδυναμεί με άτομο κοινωνικά
απροετοίμαστο και απροσάρμοστο6.
Η προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, όπου τα γνωστικά αντικείμενα και η διδασκαλία επιβάλλεται να προσαρμοστούν
στις ανάγκες και τις δυνατότητες που επιβάλλει η σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.
Κάποια αντικείμενα μάθησης ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα νέα δεδομένα
χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τα γνωστικά
αντικείμενα επιλέγοντας εκείνα συνεισφέρουν στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση και
απορρίπτοντας εκείνα όπου δεν την ικανοποιούν. Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα
τα οποία θεωρούνται πλέον κατάλληλα για μια πολυπολιτισμική αγωγή είναι τα
μαθηματικά, αφού αποτελούν φορέα της κουλτούρας και του πολιτισμού διαφόρων λαών
του κόσμου. Πολλοί βέβαια ισχυρίζονται, ότι το μάθημα των μαθηματικών είναι αυτό
που επηρεάζεται λιγότερο από τη πολυπολιτισμική σύνθεση μιας σχολικής τάξης και
βλέπουν τα μαθηματικά ως α-πολιτισμικά ή παν-πολιτισμικά7 ή θεωρούν τα σχολικά
μαθηματικά ως ανεξάρτητα της γλώσσας και της κουλτούρας8 Σκοπός της παρούσας
βιβλιογραφικής εργασίας είναι να διερευνήσει και να αποσαφηνίσει αν πράγματι το
γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών και η διδασκαλία της βελτιώνει το επίπεδο
της μάθησης σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη. Δεδομένου, ότι η αποτελεσματική
μάθηση εξαρτάται από το γλωσσικό υπόβαθρο των διδασκομένων και τη σχολική
κουλτούρα που τη συνθέτουν η κουλτούρα της διδασκαλίας που πηγάζει από δασκάλους
και η κουλτούρα της μάθησης που αναφέρεται στους μαθητές, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάλυση αυτών των δύο παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση της
σχολικής αποτελεσματικότητας. Επίσης γίνεται αναφορά στη προετοιμασία των στόχων
της διδασκαλίας των μαθηματικών σε περιβάλλοντα με γλωσσικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά που μπορούν να αμβλύνουν τις αρνητικές στάσεις των διδασκομένων
και να άρουν τις ανισότητες σε μια διαπολιτισμική σχολική τάξη.
2. Προσέγγιση της Πολυπολιτισμικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Τα τελευταία χρόνια αυξάνει η μετανάστευση ξένων πληθυσμών που αναζητούν ένα
καλύτερο επίπεδο ζωής, εργασίας και διαβίωσης στην Ελλάδα με αποτέλεσμα ή χώρα μας
από μια ομοιογενής κοινωνία να εξελίσσεται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με έντονη
τη παρουσία της πολυχρωμίας και των διαφορετικοτήτων. Αποσαφηνίζοντας τους όρους
΄΄πολυπολιτισμική΄΄ (multicultural) και ΄΄διαπολιτισμική΄΄ ( intercultural), ο πρώτος
όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα
όπως η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και της και ο δεύτερος για να δηλώσει τη
σχέση και τους συσχετισμούς μεταξύ των πολιτισμών η οποία αντανακλά μια διαδικασία
αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφόρων
6 Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα
7 Barton, B. (1996). Making sense of ethnomathematics: Ethnomathematics is making sense. Educational
Studies in Mathematics, 31(1), 201-233
8 Jaworski, B. and Phillips, D. (1999). Looking Abroad: international comparisons and the teaching of
mathematics in Britain. In B. Jaworski and D. Phillips (Eds.), Comparing Standards Internationally. Research
and practice in mathematics and beyond (pp. 7-22). Oxford: Symposium Books
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εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων9 . Έπίσης, οι έννοιες ΄΄πολυπολιτισμικότητα΄΄
και ΄΄διαπολιτισμικότητα΄΄ δεν πρέπει να θεωρούνται συνώνυμες, δεδομένου ότι η
διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα αλλά δεν απορρέει αυτόματα
από αυτήν10 . Η ΄΄πολυπολιτισμικότητα΄΄ είναι αναλυτικός κυρίως όρος, ενώ στον όρο
΄΄διαπολιτισμικότητα΄΄ προσδίδεται περιεχόμενο κανονιστικού χαρακτήρα. Καθίσταται
λοιπόν αναγκαία και επιβεβλημένη στις ημέρες μας λόγου των νέων κοινωνικών
δεδομένων η εισαγωγή της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στον εκπαιδευτικό
χώρο. Η εισαγωγή λοιπόν νέων καινοτόμων διδακτικής πρακτικής και η υιοθέτηση
σύγχρονων επικοινωνιακών στρατηγικών καθίσταται αναγκαία για την ικανοποίηση
των πολυδιάστατων αναγκών της ΄΄διαφορετικότητας΄΄ των μαθητών11. Αναλύοντας
περαιτέρω τη φύση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι αυτή συνιστά
:
α. Mία ιδέα ή έννοια που αποδέχεται ότι όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το
φύλο, την κοινωνική τάξη και τα εθνικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους πρέπει να
έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης στο σχολείο, όπου οι διακρίσεις, οι ανισότητες, η κοινωνική
τάξη και το χρώμα θα παύσουν να καθορίζουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις.
β. Mια εκπαιδευτική μεταρρυθμιστική κίνηση σχεδιασμένη να μεταμορφώσει
το σχολείο σε χώρο όπου μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές ή εθνικές ομάδες να
έχουν ίσες ευκαιρίες σχολικής επιτυχίας. Επιβάλλεται να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στα
συστατικά του σχολείου η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο στο αναλυτικό πρόγραμμα,
θεωρώντας ότι αυτή αρκεί για την επιτυχία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης
γ. Μια συνεχής διαδικασία για επίτευξη εκπαιδευτικής-μορφωτικής ισότητας,
ελευθερίας και δικαιοσύνης, ιδανικά για τα οποία οι άνθρωποι συνεχώς αγωνίζονται για
τη πλήρη κατάκτησή τους12.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής πέντε είναι τα κύρια μοντέλα διαχείρισης της
πολυπολιτισμικότητας: το αφομοιωτικό, το μοντέλο ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό,
το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό13. Το διαπολιτισμικό μοντέλο που θεωρείται και
το επικρατέστερο σε σχέση με τα προηγούμενα, διαπερνά τους πολιτισμούς και μέσα
από την ειρηνική αυτή αισθησιοποίηση των αξιακών και πολιτισμικών του στοιχείων
καταλήγει σε μια αλληλοαποδοχή, μέσα σε πνεύμα αλληλεξάρτησης και συναντίληψης
για την αυτοπραγμάτωση ατόμων και λαών14.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναφέρονται στη
τελική Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι: α) αποτελεί βασική αρχή για
9 Μάρκου, Γ. (1996). Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση- Επιμόρφωση
των Εκπαιδευτικών. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ. Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα
10 Δαμανάκης, Μ. (1989). Πολυπολιτισμική - Διαπολιτισμική αγωγή. Αφετηρία, στόχοι, προοπτικές. Τα
Εκπαιδευτικά , τεύχος 16/1989
11 Βερυκάκη, Ε.(2002). Το πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο. Πρακτικά 2ου συνεδρίου: ΄΄Εκπαίδευση
Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους΄΄, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
12 Banks, J. A. (1997). Multicultural Education: Characteristics and Goals’, in J. A. Banks & C. M. A. Banks
(Eds.), ‘Multicultural Education: Issues and Perspectives’ USA: ALLYN & BACON, p. 6-7
13 Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
ομοιογένεια στην πολυπολιτισμικότητα. Ελληνικά γράμματα, 4η έκδοση, Αθήνα
14 Παπάς, Α. (1998). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική. Εκδόσεις Αστραπός, (τόμος Α΄), Αθήνα
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κάθε σχολική δραστηριότητα και διευρύνει τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς στόχους
του σχολείου, β) έχει ως πεδίο αναφοράς της την άμεση εμπειρία των παιδιών στις
χώρες υποδοχής, γ) προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των διαφορετικών πολιτισμών και
δημιουργεί προϋποθέσεις για την υποδοχή της νέας πολιτισμικής πραγματικότητας και
της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής, δ) προωθεί την επανεξέταση, την αναθεώρηση
και τη διεύρυνση των κοινωνικο-εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου και διευρύνει
τους ορίζοντες προσέγγισης για τον πολιτισμός, τα παιδιά και τους ενήλικες και ε)
αποτελεί το μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης15.
3. Εκπαιδευτικοί και στρατηγικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Οι δάσκαλοι των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών ισχυρίζονται ότι το
περιεχόμενο της διδασκαλίας τους δεν σχετίζεται με πολιτισμικά θέματα, σε αντίθεση με
εκείνους των κοινωνικών επιστημών και της λογοτεχνίας που θεωρούν ως ιδανική την
πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Για να μειωθεί η αντίσταση-άρνηση απέναντι σε αυτήν οι
εκπαιδευτικοί όλων των θεματικών πεδίων για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή με
κατάλληλους τρόπους θα πρέπει να έχουν ως οδηγό στη σχολική μεταρρύθμιση τις πέντε
βασικές διαστάσεις της πολυπολιτισμική εκπαίδευσης16 που στόχο έχουν την ενίσχυση
όλων των μαθητών Οι ιδέες του Banks υιοθετούνται από τη Strutchens (1995)17, η οποία
τις προσαρμόζει στο σχολικό αντικείμενο των μαθηματικών, υποστηρίζοντας, ότι αυτές
αποτελούν βασικές αρχές για μία σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση δασκάλων στα
μαθηματικά και αυτές είναι :
α) Συνδυασμός περιεχομένων (Content Integration)
Ο συνδυασμός περιεχομένων σχετίζεται με την ικανότητα των εκπαιδευτικών
να χρησιμοποιούν παραδείγματα και περιεχόμενα από μια ποικιλία πολιτισμών για να
υποδείξουν και να ξεκαθαρίσουν έννοιες κλειδιά, αρχές, γενικεύσεις, και θεωρίες στις
θεματικές περιοχές τους. Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μαθηματικά χαρακτηρίζεται
από ευρωκεντρισμό. Κατά συνέπεια, μαθητές από μη-Ευρωπαϊκά υπόβαθρα μπορεί να
αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συνεισφέρουν στον τομέα των μαθηματικών. Ευκαιρίες
εισαγωγής πολυπολιτισμικών στοιχείων υπάρχουν και για τα μαθηματικά και τις φυσικές
επιστήμες, χωρίς ωστόσο να είναι τόσο εμφανείς όσο είναι στις κοινωνικές επιστήμες, τις
γλωσσικές τέχνες, τη μουσική κ.λπ.
β) Διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης (The Knowledge Construction Process)
Περιλαμβάνει τις διαδικασίες με τις οποίες οι κοινωνιολόγοι, οι συμπεριφοριστές
και οι επιστήμονες των φυσικών επιστημών δημιουργούν τη γνώση στις θεματικές τους
περιοχές. Μια πρακτική διαδικασία εξερεύνησης και δημιουργίας της γνώσης θεωρείται
σημαντικό μέρος της διαπολιτισμικής διδασκαλίας, διότι οι δάσκαλοι βοηθούν τους
μαθητές τους να κατανοήσουν πώς δημιουργείται η γνώση αλλά και πώς επηρεάζεται
15 Μάρκου, Γ. (1996). Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική ΕκπαίδευσηΕπιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ. Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης,
Αθήνα
16 Banks, J. A. (1994). Transforming the Mainstream Curriculum. Educational Leadership, 54(8), 4-8
17 Strutchens, M. (1995). Multicultural mathematics: A more inclusive mathematics. ERIC digest
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από παράγοντες όπως το φύλο, η εθνικότητα και η κοινωνική τάξη. Οι μαθητές μπορούν
να αντιληφθούν ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία των μαθηματικών που είναι παγκόσμια
(π.χ. αρίθμηση και μέτρηση), αλλά και διαφορές στον τρόπο που διαφορετικές κουλτούρες
βλέπουν κάποια ζητήματα των μαθηματικών (π.χ. η μαθηματική απόδειξη).
γ) Μείωση της προκατάληψης (Prejudice Reduction)
Περιλαμβάνει σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται
από τους εκπαιδευτικούς ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε
διαφορετικές εθνικές, φυλετικές και πολιτισμικές ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
η μελέτη στατιστικών δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει και να διαλύσει μύθους και
στερεότυπα που επηρεάζουν κάποιες πολιτισμικές ομάδες. Επιπλέον, ευκαιρίες για
συνεργατική μάθηση με μαθητές από άλλα έθνη, θα τους βοηθήσει επίσης να διατηρήσουν
θετικές φυλετικές στάσεις και συμπεριφορές.
δ) Παιδαγωγική ισότητα (An Equity Pedagogy)
Η παιδαγωγική ισότητα ενισχύεται από τη χρήση τεχνικών διδασκαλίας που
αρμόζουν στο μαθησιακό και πολιτισμικό στυλ των διαφορετικών ομάδων και η χρήση
τεχνικών συνεργατικής μάθησης είναι μερικοί από τους τρόπους που αποδείχτηκαν
αποτελεσματικοί σε μαθητές με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Είναι απαραίτητο
οι εκπαιδευτικοί να έχουν ως βασική αρχή ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν
μαθηματικά αν διδαχτούν ανάλογα με τις ανάγκες και τα μαθησιακά τους στυλ.
ε) Η ενδυνάμωση της σχολική κουλτούρας και κοινωνική δομής (An Empowering
school culture and social structure)
Μια δυναμική σχολική κουλτούρα και κοινωνική δομή δημιουργείται όταν η
κουλτούρα και η οργάνωση του σχολείου αναδιαμορφώνονται με τρόπους που δίνουν
στους μαθητές με διαφορετική πολιτισμική καταγωγή την ευκαιρία να γνωρίσουν την
ίση κοινωνική θέση. Η εισαγωγή αυτής της διάστασης προϋποθέτει την αναδιαμόρφωση
ολόκληρου του σχολικού περιβάλλοντος και να επανεξεταστούν μεταβλητές, όπως οι
πρακτικές ομαδοποίησης των μαθητών, η συμμετοχή σε δραστηριότητες πέραν των
πλαισίων του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και οι προσδοκίες του διδακτικού
προσωπικού σε σχέση με την πολιτισμική ποικιλότητα των μαθητών.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει θετικά στη διαχείριση της ετερότητας
και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δίγλωσση εκπαίδευση. Από την ανασκόπηση της έρευνας
και της βιβλιογραφίας προκύπτουν διάφορες στρατηγικές διαχείρισης της ετερότητας
και πρακτικές διδακτικής στον εκπαιδευτικό χώρο, όπως τα σχέδια εργασίας (projects)
και η χρήση ομαδοσυνεργατικών δομών και τεχνικών18 19 20. Επιπλέον ως κατάλληλες
18 Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
ομοιογένεια στην πολυπολιτισμικότητα. Ελληνικά γράμματα, 4η έκδοση, Αθήνα
19 Δημητριάδου, Κ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις στο πλαίσιο φιλολογικών μαθημάτων
στο γυμνάσιο». Πρακτικά Ημερίδας με θέμα: Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: διδακτικές
προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Θεσσαλονίκη, 10-11 Δεκεμβρίου 2007, σελ.37-53
20 Παπαγρηγορίου, Β. και Μαλιγκούδη, Χ. (2008). Σύγχρονες διδακτικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές.
Μεθοδολογικός οδηγός για τη χρήση σχολικών βιβλίων του γυμνασίου. Η διαπολιτισμική διάσταση στη
διδασκαλία. Θεσσαλονίκη
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μέθοδοι για τη διαχείριση της ετερότητας αναφέρονται η εξατομικευμένη μάθηση και
οι συνδιδασκαλίες εκπαιδευτικών21 22, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και η
διαφοροποιημένη διδασκαλία και τα παιχνίδια ρόλων23 24 25. Επίσης η διαπολιτισμική
διδακτική προτείνει την παρατήρηση/προσεκτική ακρόαση, αλλά και τη χρήση γνωστικών
και μεταγνωστικών ικανοτήτων26.
4. Τα Πολυπολιτισμικά μαθηματικά ως εργαλείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Η έννοια ΄΄πολυπολιτισμικά΄΄ και όχι ΄΄διαπολιτισμικά΄΄ μαθηματικά είναι απλά επειδή
στις περισσότερες χώρες χρησιμοποιείται πιο πολύ ο όρος ΄΄πολυπολιτισμικότητα΄΄,
δεδομένου ότι η χρήση του έχει τόσο κανονιστικό, όσο και αναλυτικό περιεχόμενο.
Στην ανακάλυψη και προαγωγή των μαθηματικών έχουν συνεισφέρει διάφοροι λαοί,
όπως Άραβες, Ινδοί, Κινέζοι, Ανατολικοί λαοί κ.λπ. οπότε δικαίως αυτά συμβάλλουν σε
μεγάλο βαθμό στην εξισορρόπηση των διαφορετικών πολιτισμών επειδή χαρακτηρίζονται
από μια παγκοσμιότητα, συνιστούν ένα πολυπολιτισμικό διδακτικό υλικό και μέσα από
τη διδασκαλία τους αναδεικνύεται η ιστορική και η πολιτισμική κληρονομιά κυρίως
των Ανατολικών λαών27. Επιπλέον τα μαθηματικά είναι μια παγκόσμια γλώσσα που
χρησιμοποιείται στη καθημερινή μας ζωή για να αντιμετωπίσουν προβλήματα μέτρησης,
αρίθμησης, γεωμετρίας κ.λπ, για επαγγελματικούς λόγους καθώς και για τη λύση
προβλημάτων που προκύπτουν από τις κοινωνικές επαφές των ανθρώπων αλλά και για να
επικοινωνήσουν τις ιδέες τους στους άλλους28. Η διαπολιτισμική μαθηματική εκπαίδευση
επιδιώκει να εισάγει τα μαθηματικά στις ζωές όλων των μαθητών και επιπλέον με το
πλήθος των αναφορών στην ιστορία και τα επιτεύγματα όλων των λαών καθώς και
πολιτισμών στην επιστήμη των μαθηματικών με απώτερο σκοπό την κατάργηση των
ανισοτήτων μέσα σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη.
21 Κεσίδου, Α. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της διαπολιτισμικής
διδακτικής. Πρακτικά Ημερίδας με θέμα Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: διδακτικές
προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Θεσσαλονίκη, 10-11 Δεκεμβρίου 2007, σελ. 11-27
22 Μουμτζίδου, Α. (2008). Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσική αγωγή: Μια πρόταση διαχείρισης
της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στην ελληνική σχολική τάξη. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης (σελ. 277-291)
τ. Β΄, Αθήνα
23 Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
ομοιογένεια στην πολυπολιτισμικότητα. Ελληνικά γράμματα, 4η έκδοση, Αθήνα
24 Κεσίδου, Α. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της διαπολιτισμικής
διδακτικής. Πρακτικά Ημερίδας με θέμα Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: διδακτικές
προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Θεσσαλονίκη, 10-11 Δεκεμβρίου 2007, σελ. 11-27
25 Παπαγρηγορίου, Β. και Μαλιγκούδη, Χ. (2008). Σύγχρονες διδακτικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές.
Μεθοδολογικός οδηγός για τη χρήση σχολικών βιβλίων του γυμνασίου. Η διαπολιτισμική διάσταση στη
διδασκαλία. Θεσσαλονίκη
26 Μουμτζίδου, Α. (2008). Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσική αγωγή: Μια πρόταση διαχείρισης
της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στην ελληνική σχολική τάξη. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης (σελ. 277-291)
τ. Β΄, Αθήνα
27 Παπάς, Α. (1998). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική, (τόμος Α΄), Αθήνα
28 White, Ν. (1993). Mathematics with a multicultural perspective. In Education for Cultural Diversity: The
challenge for a new era, Alec Fyfe and Peter Figueroa (Eds), London Routledge, p. 113.
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Ορισμένοι μελετητές ακόμη και δάσκαλοι μαθηματικών υποστηρίζουν ότι τα
μαθηματικά ως μια επιστημονική κυριαρχία έχουν αποσυνδεθεί από την καθημερινή ζωή
και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο προήλθαν αρχικά, αντίληψη κάνει
πολύ δύσκολη τη συσχέτιση των μαθηματικών με πολιτισμικά ή κοινωνικά στοιχεία.
Έτσι θεωρούν τα μαθηματικά ως το παράδειγμα του αλγοριθμικού μοντέλου το οποίο
έρχεται σε αντίθεση με τη κουλτούρα και το πολιτισμό. Στη σύγχρονη φιλοσοφία
των μαθηματικών, τα μαθηματικά αντιμετωπίζονται ως πολιτισμικό προϊόν29 που
αναπτύχθηκαν από ποικίλες κοινωνίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Σήμερα
λοιπόν, οι φιλόσοφοι των μαθηματικών αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο τη πιο
πάνω θεώρηση απορρίπτοντας την αλγοριθμική εικόνα των μαθηματικών που έρχεται σε
αντίθεση με την κουλτούρα, και τον πολιτισμό και έχουν καθιερώσει ανθρωπιστικές ή
κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικές θέσεις σύμφωνα με τις οποίες τα μαθηματικά θεωρούνται
πολιτισμικό προϊόν30 31.
Να τονισθεί, ότι τα μαθηματικά δεν ανακαλύπτονται μόνο, αλλά δημιουργούνται
από τον άνθρωπο και επειδή αυτές οι δημιουργίες του ανθρώπου λαμβάνουν χώρα σε
ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο, τα μαθηματικά χαρακτηρίζονται ως πολιτισμικό
προϊόν. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η αποδοχή της αντίληψης των μαθηματικών ως
πολιτισμικό προϊόν είναι να εμπεριέχει μια δυσκολία η οποία σχετίζεται με το γεγονός
ότι οι πολιτισμικές ρίζες των μαθηματικών είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν αφού είναι
καλά κρυμμένες σε σύγκριση με αυτές κάποιων άλλων πολιτισμικών προϊόντων όπως η
γλώσσα. Η αποκοπή των μαθηματικών από τις πολιτισμικές τους ρίζες ενδυναμώνεται
από την ύπαρξη λογικών σχέσεων ανάμεσα στις μαθηματικές αντιλήψεις και θεωρίες, οι
οποίες καθώς εναντιώνονται στην πολιτισμική θεώρηση των μαθηματικών. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να αντιληφθούμε την πολιτισμική σχετικότητα των μαθηματικών
είναι να αναγνωρίσουμε την επίδραση του ανθρώπινου στοιχείου σε αυτά. Ωστόσο
ακόμη και σήμερα υπάρχει μια επικρατής γνώμη μεταξύ πολλών δασκάλων των
μαθηματικών ότι η παγκόσμια κοινή γλώσσα και ο κοινός λογισμός των μαθηματικών
είναι επαρκής απόδειξη για το ότι τα μαθηματικά υστερούν πολιτισμικού χαρακτήρα.
Άλλωστε, παγκοσμίως κάποια βασικά μαθηματικά, κάποιες μαθηματικές αξίες, θεωρίες
και θεωρήματα αποτελέσματα είναι εξίσου έγκυρα δε μπορεί κανείς να φέρει ένσταση
στο γεγονός αυτό. Παραταύτα, οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να αναγνωρίζουν ότι ο όρος
΄΄μαθηματικά΄΄ έχει γενική χρήση που υποδηλώνει ομοιότητα με τον τρόπο χρήσης των
όρων ΄΄γλώσσα΄΄, ΄΄θρησκεία΄΄ και ειδική χρήση του υποδηλώνει τις βαθειά ριζωμένες σε
αυτά διαφορετικές πολιτισμικές ιστορίες. Αυτή η διάκριση μας βοηθά να κατανοήσουμε
ότι όλοι οι πολιτισμοί παράγουν μαθηματικές ιδέες και αν αυτό γίνει αποδεκτό, τότε οι
δάσκαλοι των μαθηματικών θα μπορέσουν να προοδεύσουν μέσα στη σχολική τάξη32.
Αρκετά οφέλη πηγάζουν από μια προσεκτική παιδαγωγικά και επιστημονικά
29 Prediger, S. (2002). Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a culturalistic
view?’, In ‘Philosophy of Mathematics Education’, Pome journal 16
30 White, Ν. (1993). Mathematics with a multicultural perspective. In Education for Cultural Diversity: The
challenge for a new era, Alec Fyfe and Peter Figueroa (Eds), London Routledge, p. 113.
31 Prediger, S. (2002). Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a culturalistic
view?’, In ‘Philosophy of Mathematics Education’, Pome journal 16
32 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J. (1997). Multicultural Mathematics: Teaching mathematics from a
global perspective. New York: Oxford University Press
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πολυπολιτισμική προσέγγιση των μαθηματικών, όταν προτεραιότητα για το δάσκαλο
αποτελεί η αναγνώριση και ο σεβασμός της κληρονομιάς των διαφορετικών μαθητών,
ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η υπερηφάνεια τους όσον αφορά το πολιτισμικό
τους υπόβαθρο. Σημαντικό επίσης για το δάσκαλο είναι να κατορθώσει να πληροφορήσει
όλους τους μαθητές για τα μαθηματικά επιτεύγματα διαφορετικών λαών και διαφορετικών
πολιτισμών. Έτσι, η αναφορά εκ μέρους του δασκάλου στη χρήση των ονομάτων των
μελών των διαφορετικών ομάδων σε παραδείγματα στη τάξη, η δημοσίευση κειμένων
που αντιμετωπίζουν με ευαισθησία την παρουσία διαφορετικών εθνικών ομάδων, η
αναγνώριση της ύπαρξης διαφορετικών συστημάτων αρίθμησης, ημερολογίων και
χρηματικών συστημάτων σε άλλες χώρες ενδυναμώνει τη συνεργατική μάθηση μέσα στη
σχολική τάξη. Επίσης, μια πολυπολιτισμική προσέγγιση βοηθά και στην προώθηση μιας
΄΄ολιστικής΄΄ άποψης για τη μάθηση, όπως η εξερεύνηση του κόσμου της Ισλαμικής τέχνης
(Islamic art and design) που στοχεύει να αναδείξει όχι μόνο τις μαθηματικές διαστάσεις
και τις έννοιες των σχημάτων και της συμμετρίας αλλά και χρήσιμα αποτελέσματα για
άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η τέχνη, η αισθητική, η ιστορία, οι θρησκευτικές και
οι κοινωνικές επιστήμες33.
5. Σχέση διδασκαλίας μαθηματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων
Η εξοικείωση των μαθητών με γλωσσικές δεξιότητες και ιδίως με τις γλώσσες των
μεταναστών είναι σημαντική διότι όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι τα
δάνεια που κάνει μια γλώσσα από στις άλλες γλώσσες στη διάρκεια της ιστορίας
της συνεισφέρουν στον πλούτο της. Κατά συνέπεια η αξιοποίηση του μορφωτικού
κεφαλαίου των αλλοδαπών μαθητών και ιδιαίτερα των πολύγλωσσων είναι ένα βασικό
εργαλείο εξοικείωσης και προσαρμογής σε μια πολυπολιτισμική τάξη, ακόμη και όταν
η επικοινωνία είναι δυσχερής στη γλώσσα υποδοχής34. Η μάθηση των μαθηματικών και
η αξιολόγησή της βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα35. Ορισμένοι μελετητές
υποστηρίζουν, ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές
με βασικές γλωσσικές δεξιότητες δεν αποδίδουν απαραιτήτως καλά στα μαθηματικά36.
Τα μαθηματικά, ως σχολικό μάθημα περιλαμβάνουν πολλές φορές αφηρημένες
σχέσεις μεταξύ αριθμών, κατηγοριών, γεωμετρικών μορφών, μεταβλητών, κλπ. και
μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο μέσα από τη γλώσσα37. Στη περίπτωση που τα
μαθηματικά διδάσκονται σε γλώσσα εκτός της μητρικής προηγούμενες έρευνες έδειξαν,
ότι οι μαθητές που μαθαίνουν μαθηματικά σε μια δεύτερη γλώσσα που δεν γνωρίζουν
33 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J. (1997). Multicultural Mathematics: Teaching mathematics from a
global perspective. New York: Oxford University Press
34 Μπιλλήρη Ε., Λιβανίου Ε., Λιανού Α. (2017). Ιδέες για την αποτελεσματική εργασία σε Πολύχρωμη τάξη με
διαπολιτισμική προσέγγιση Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας.
Λάρισα 13-15 Οκτωβρίου 2017, τόμος Β, σελ 1087-1095
35 Durkin, K. (1991). Language in mathematical education: An introduction. In K. Durkin and B. Shire (Eds.),
Language in mathematical education: Research and practice (pp. 1-3). Milton Keynes: Open University Press
36 Ξενοφώντος, Κ. (2013). Μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών σε γλωσσικά και πολιτισμικά
ποικιλόμορφα περιβάλλοντα. Συνέδριο Επιστημών της Αγωγής. Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσίας, 20-21
Απριλίου Λευκωσίας, σελ. 45-56
37 Barwell, R. (2008). ESL in the mathematics classroom.Research Monograph #14, “What Works? Research
into Practice” series. Ottawa: The Literacy and Numeracy Secretariat
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επαρκώς, αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες στην κατανόηση του μαθήματος
από τους φυσικούς ομιλητές, ειδικά όταν το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε γλωσσικές
μορφές38. Πράγματι, στις τάξεις των μαθηματικών αλληλεπιδρούν και εναλλάσσονται
διαφορετικοί τύποι λεξιλογίου που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα με ή χωρίς
εναλλακτική χρήση (ο πίνακας της τάξης ή για τη παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων,
ρολόι, κ.α ), σε ακαδημαϊκή (συγκρίνω, διαδοχικά. κ.α), και κάποιοι άλλοι αφορούν σε
εξειδικευμένη μαθηματική ορολογία (γωνία, πρώτοι αριθμοί, κ.α)39 40. Αντίθετα, όταν οι
αλλόγλωσσοι μαθητές είναι επαρκείς τόσο στη γλώσσα διδασκαλίας όσο και σε αυτήν
που ομιλείται στο σπίτι, αποδίδουν καλύτερα στα μαθηματικά σε σχέση με άλλους
μαθητές41.
Σε πολλές αποικιακές χώρες, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν ως επίσημη γλώσσα
διδασκαλίας την αποικιακή γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά. κ.α.), η οποία διαφέρει
από τη μητρική γλώσσα του εκπαιδευτικού και των μαθητών42. Σε άλλες χώρες, η
έρευνα έδειξε, ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μαθηματικά όταν διδάσκονται στα
Αγγλικά παρά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 43, ενώ η ενθάρρυνση για εναλλαγή κωδίκων
ανάμεσα στα Αγγλικά και τις τοπικές διαλέκτους της Νοτίου Αφρικής επέφερε θετικά
αποτελέσματα στην κατανόηση των μαθηματικών από τους μαθητές44. Πρόσφατη
μελέτη κάνει διάκριση ανάμεσα στην εναλλαγή γλωσσών και την εναλλαγή κωδίκων,
με την πρώτη να αποτελεί ένα εξατομικευμένο γνωστικό φαινόμενο που αναφέρεται στη
χρήση δύο γλωσσών κατά ατομική εκτέλεση γραπτών ή νοερών υπολογισμών και τη
δεύτερη να αφορά στην πρακτική χρήσης δύο ή περισσότερων γλωσσών για σκοπούς
επικοινωνίας 45. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής σε σχέση με τη μάθηση των μαθηματικών
πραγματοποιείται ασυνείδητα και απρογραμμάτιστα και μπορεί να έχει ευεργετικά
αποτελέσματα στη βελτίωση της επίδοσης της μάθησης των αλλόγλωσσων μαθητών 46.
6. Σχέση διδασκαλίας μαθηματικών και σχολικής κουλτούρας
Ο όρος με την ευρύτερη έννοια του χρησιμοποιείται άλλοτε για να δηλώσει τη μάθηση

38 Kazima, M. (2008). Mother Tongue Policies and Mathematical Terminology in the Teaching of Mathematics.
Pythagoras, 67, 56-63
39 Elbers, E., and de Haan, M. (2005). The construction of word meaning in a multicultural classroom.
Mediational tools in peer collaboration during mathematics lessons. European Journal of Psychology of
Education, 20(1), 45-59
40 Slavit, D. and Ernst-Slavit, G. (2007). Two for one: Teaching mathematics and English to English language
learners. Middle School Journal, 39(2), 4-11
41 Clarkson, P.C. (2009). Potential Lessons for Teaching in Multilingual Mathematics Classrooms in Australia
and Southeast Asia. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 32(1), 1-17
42 Chitera, N. (2011). Language of learning and teaching in schools: an issue for research in mathematics
teacher education? Journal of Mathematics Teacher Education, 14(3), 231-246
43 Kasule, D., and Mapolelo, D. (2005). Teachers’ strategies of teaching primary school mathematics in a
second language: A case of Botswana. International Journal of Educational Development, 25(6), 602–617
44 Webb, L., and Webb, P. (2008). Introducing Discussion into Multilingual Mathematics Classrooms: An
Issue of Code Switching? Pythagoras, 67, 26-32
45 Moschkovich, J. (2007). Using Two Languages When Learning Mathematics. Educational Studies in
Mathematics, 64(2), 121-144
46 Botes, H., and Mji, A. (2010). Language diversity in the mathematics classroom: does a learner companion
make a difference? South African Journal of Education, 30, 123-138
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και την συμμετοχή47 και άλλοτε να τονίσει τα ιδανικά και τις πεποιθήσεις που είναι
ριζωμένες48 . Γενικά, τη κουλτούρα συνθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μοιραζόμαστε
με τα μέλη του έθνους μας, της γεωγραφικής περιοχής, ή της ομάδας μας, και τα οποία μας
διαφοροποιούν από τα μέλη άλλων εθνοτήτων, περιοχών ή ομάδων. Ο Ολλανδός Geert
Hofstede (1983)49 ορίζει τη κουλτούρα ως ένα ΄΄συλλογικό νοητικό προγραμματισμό΄΄.
Η οργανωσιακή κουλτούρα εμπεριέχει πέραν από το ΄΄είναι΄΄ και το ΄΄γίγνεσθαι΄΄,
κινητοποιεί τις δυνάμεις και την ενέργεια μιας ομάδας ανθρώπων με κοινό σκοπό στην
υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων που επιδρούν
στην αποτελεσματικότητά της50. Ουσιαστικά λοιπόν, η κουλτούρα αναφέρεται στα άτομα,
στο πλαίσιο του οργανισμού που χαρακτηρίζεται από τους τρόπους με τους οποίους
οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι προκαταλήψεις και η συμπεριφορά εκδηλώνονται μέσω
συγκεκριμένων διαδικασιών της ζωής του οργανισμού51. Η σχολική κουλτούρα εστιάζει
στις αξίες και τα πιστεύω των μελών, ενώ αρκετοί μελετητές συνδέουν την κουλτούρα με
το σεβασμό στην ιεραρχία και στις δομές του οργανισμού52. Άρα η κουλτούρα θεωρείται
ως χαρακτηριστικό ενός οργανισμού, που έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά
των μελών του 53.
Σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της σχολικής
κουλτούρας δεδομένου, ότι οι αξίες και οι πεποιθήσεις τους προσδιορίζουν την
συμπεριφορά τους στο πλαίσιο του σχολείου, ενώ παράλληλα είναι καθοριστικές για
την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων, την εφαρμογή
της κατάλληλης παιδαγωγικής προσέγγισης και τελικά τη βελτίωση της σχολικής
μονάδας54. Σε ένα σχολείο όμως υπάρχει και η κουλτούρα των μαθητών. Αυτές οι δύο
ομάδες αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές υποκουλτούρες, η υποκουλτούρα εργασίας
των εκπαιδευτικών και η υποκουλτούρα μάθησης των μαθητών, ο βαθμός συνοχής των
οποίων ενισχύει τη γενικότερη σχολική κουλτούρα που στοχεύει στη παραγωγικότητα και
αποτελεσματικότητα55. Ωστόσο η κουλτούρα των εκπαιδευτικών θεωρείται καθοριστικής
σημασίας για τη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα. Ο ρόλος της σχολικής
κουλτούρας στη διαχείριση της τάξης και της σχολικής βελτίωσης διέρχεται μέσα από
το μετασχηματισμό της κουλτούρας του ατομικισμού προς την κουλτούρα της πλήρους
συνεργασίας (συνεργατική κουλτούρα), όπου η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
47 Jaqoe, E. (1952). The changing culture as a factory. New York, Dryden press
48 Harrison, R. (1972). Understanding your organization’s character. Harvard Business Review, 4, 119-128
49 Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal of international
business studies, 14(2), 75–89
50 Schein, E.H. (1985). Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco
51 Day, S. (2003). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της Δια Βίου Μάθησης. (μετάφρ. Α.
Βακάκη). Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός. Αθήνα
52 Θεοφιλίδης, Χ. (2004). Τρεις Ομιλίες. Μια πτυχή του παιδαγωγικού μου πιστεύω. Λευκωσία.
53 Van Houtte, M. (2004). Climate or Culture? A Plea for Conceptual Clarity in School Effectiveness Research.
School Effectiveness and School Improvement, 16, 71-89
54 Θεριανός, Κ. (2006). Κουλτούρα του σχολείου και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: ζητήματα
ενός πρακτικού και υπαρκτού προβληματισμού. Περιλήψεις εισηγήσεων στο σεμινάριο Βελτίωση της μάθησης
στο σχολείο: Διεύθυνση, συνεργασία, μεθόδευση. Αθήνα, 19-20 Μαΐου, 2006
55 Κυθραιώτης, Α., και Πασιαρδής, Π. (2006). Η επίδραση του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας στις
επιδόσεις των μαθητών των δημοτικών σχολείων της Κύπρου. 9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου,
σ.σ. 413-422
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σχετικά με ζητήματα διαχείρισης της τάξης και διδασκαλίας ξεπερνά την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με αυτά τα δύο ζητήματα και καταλήγει να είναι συλλογικός
στοχασμός και αναστοχασμός56. Η συνεργατική κουλτούρα θεωρείται η ιδανικότερη
μορφή κουλτούρας για ένα αποτελεσματικό σχολείο διότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν
τον διάλογο, συναποφασίζουν για θέματα που αφορούν το σχολείο και αντιμετωπίζουν
θετικά τις σχολικές διενέξεις57. Σε σχολεία που δεν υπάρχει καμιά βοήθεια προς τους
μαθητές και οι αξίες και η ελπίδα έχουν σταματήσει να κυριαρχούν στη κουλτούρα τους,
δεν είναι παραγωγικά για την εκπαίδευση των μαθητών και χαρακτηρίζονται ΄΄τοξικά΄΄58.
Αντίθετα, υπάρχουν σχολεία όπου οι διευθυντές και οι δάσκαλοι δημιουργούν θετικό
συνεργατικό και ομαδικό κλίμα δείχνοντας ιδιαίτερη φροντίδα για τους μαθητές,
με την ενεργή συμμετοχή των γονέων στα σχολικά θέματα και αποτελούν πρότυπα
ανθρώπων που επιθυμούν τη δημιουργία μιας υγιούς εκπαιδευτικής κουλτούρας59.
Αναγκαία λοιπόν η σύνδεση της κυρίαρχης σχολικής κουλτούρας με τις κουλτούρες
των αλλοεθνών μαθητών, διότι μόνον τότε τα πολιτισμικά και μαθησιακά στοιχεία των
άλλων λαών ΄΄νομιμοποιούνται΄΄ με τη χρήση τους στο σχολικό περιβάλλον, γεγονός
που καθιστά τα παιδιά να αισθάνονται αποδεκτά για αυτό που είναι και διευκολύνει τη
κοινωνική τους προσαρμογή. Η στροφή προς το διαπολιτισμικό σχολείο και η επιτυχία
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διέρχεται μέσα από το ο σχολικό μετασχηματισμό που
συνδέεται με το μοντέλο της συνεργατικής σχολικής κουλτούρας, η οποία συνεπάγεται
την ανάπτυξη κοινών συμμετοχικών αξιών για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και
τους γονείς60 61 62.
Η άποψη ότι η μαθηματική εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με τη κουλτούρα έχει
εκφραστεί από πολλούς ερευνητές6364 και υποστηρίζεται από τα ευρήματα ποικίλων
συγκριτικών ερευνών που εξετάζουν τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών65
, τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων των μαθητών66 , την εκπαιδευτική πολιτική
56 Θεριανός, Κ. (2006). Κουλτούρα του σχολείου και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: ζητήματα
ενός πρακτικού και υπαρκτού προβληματισμού. Περιλήψεις εισηγήσεων στο σεμινάριο Βελτίωση της μάθησης
στο σχολείο: Διεύθυνση, συνεργασία, μεθόδευση. Αθήνα, 19-20 Μαΐου, 2006
57 Σοφός, Μ. (2009). Επιχειρώντας αλλαγές, ο εκπαιδευτικός και ο διευθυντής στο πλαίσιο της σχολικής
κοινότητας. Στο Κοντάκος Α., και Καλαβάσης Φ., (Επειμ). Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αλλαγή και
διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων. Αστραπός, 251-264, Αθήνα
58 Γκόλια, Α., Μπελιάς, Δ., Τσιώλη, Σ., και Κουστέλιος, Α. (2013). Οργανωσιακή κουλτούρα και Ηγεσία.
Επιστήμες Αγωγής, τεύχος 1-2 σ.σ. 15-31
59 Peterson, K.D., and Deal, T.E. (1998). How leaders influence the culture of Schools. Educational
Leadership, 56(1), 28-30
60 Giangreco, M. F. (1997). Key lessons learned about inclusive education: Summary of the 1996 Schonell
memorial lecture. International Journal of Disability, 44(3), 193–206
61 Gorski, C. P. (2010). The Challenge of Defining ΄΄Multicultural Education΄΄. Available at http://
www.edchange.org/multicultural/initial.html
62 Χατζησωτηρίου, Χ. (2010). Εδραιώνοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Από το διαπολιτισμικό κράτος
προς το διαπολιτισμικό σχολείο. Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, 11, 6-7
63 Barton, B. (1996). Making sense of ethnomathematics: Ethnomathematics is making sense. Educational
Studies in Mathematics, 31(1), 201-233
64 Gerdes, P. (2010). Exploration of technologies, emerging from African cultural practices, in mathematics
(teacher) education. ZDM, 42(1), 11-17
65 Andrews, P. (2007). Mathematics teacher typologies or nationally located patterns of behaviour?
International Journal of Educational Research, 46(5), 306-318
66 Anghileri, J., Beishuizen, M., and Van Putten, K. (2002). From informal strategies to structured procedures:
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και τα αναλυτικά προγράμματα67 σε διάφορες χώρες και αντικρούουν το επιχείρημα για
την ύπαρξη μιας παγκόσμιας προσέγγισης για τα σχολικά μαθηματικά. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση μαθητή όντως άριστος στη χώρα του, η νέα του δασκάλα στη χώρα
υποδοχής θεώρησε λανθασμένο τον τρόπο που χρησιμοποίησε για να εκτελέσει κάθετες
διαιρέσεις, επειδή διέφερε από την μέθοδο που χρησιμοποιείται στην πατρίδα του 68.
Ανάλογη συμπεριφορά παρουσίαζαν και οι μαθητές Ρομά σε σχολείο της Αθήνας όταν
αντιμετώπιζαν μια σειρά από εσωτερικές πολιτισμικές συγκρούσεις στη σχολική τάξη,
αντιλαμβάνονταν ότι έπρεπε να αφήσουν τη μαθηματική γνώση που απέκτησαν από τη
κοινότητά τους εκτός της αίθουσας69..
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Για να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης
θα πρέπει να αποδεχθούμε και να αναγνωρίσουμε τις αμέτρητες δυσκολίες και
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους αναγκάζονται
να μεγαλώσουν σε μια εντελώς ξένη γι αυτά χώρα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σταθούμε
στα παιδιά εκείνα, όπου ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους τα αρνητικά στερεότυπα
τα οποία μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, συνεχίζουν να διαμορφώνουν αρνητικές
αντιλήψεις. Αποτέλεσμα αυτών των αντιλήψεων, είναι η αρνητική συμπεριφορά έναντι
αυτών των παιδιών, η οποία δημιουργεί κοινωνικά, ψυχολογικά, φυλετικά προβλήματα
και γενικά ανισότητες κάθε μορφής που πολλές φορές επηρεάζουν την σχολική τους
επίδοση. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται τη διαχρονική στήριξη της σχολικής κοινότητας και
της ευρύτερης κοινωνίας συλλογικά για την ένταξή τους στη χώρα υποδοχής. Με αυτά τα
δεδομένα, οι αντιλήψεις των μεταναστών μαθητών, όχι μόνο στο γνωστικό αντικείμενο
των μαθηματικών, αλλά και σε όλα τα μαθήματα, πολύ πιθανόν να είναι θετικές παρά
αρνητικές, όπως αναδεικνύονται από τις σχετικές έρευνες και τη βιβλιογραφία.
Το μάθημα των μαθηματικών μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο
καλλιέργειας διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και να συμβάλλει αποτελεσματικά στον πολύ
σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει το σχολείο στη διαχείριση των προβλημάτων
που προκύπτουν από την πολυφωνία, τη διαφορετικότητα, τις προκαταλήψεις και τη
πολυπολιτισμικότητα. Η εκπαιδευτική έρευνα ανέδειξε τη συσχέτιση της διδασκαλίας και
της μάθησης των μαθηματικών με τις γλωσσικές δεξιότητες και τη πολιτισμική ταυτότητακουλτούρα. Η δυσκολία της χρήσης και της εναλλαγής πολλών τύπων λεξιλογίου,
φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί ακόμα και από τους αλλόγλωσσους μαθητές με
βασικές γλωσσικές δεξιότητες με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επίδοση τους. Επίσης,
είναι εμφανείς οι επιδράσεις της κουλτούρας στον τρόπο που τα σχολικά μαθηματικά
διδάσκονται, δεδομένου των διαφορετικών τρόπων προσέγγισης και μεθοδολογίας της
mind the gap! Educational Studies in Mathematics, 49(2), 149-170
67 Campbell, R. J., and Kyriakides, L. (2000). The National Curriculum and standards in primary schools: a
comparative perspective. Comparative Education, 36(4), 383-395
68 Gorgorio, N. (2006). Multicultural mathematics classrooms: When the difference challenges well established
ideas. In Proceedings of CIEAEM 58-SRNI. Czech Republic
69 Stathopoulou, C., and Kalabasis, F. ( 2007). Language and culture in mathematics education:
Reflections on observing a Romany class in a Greek school. Educational Studies in Mathematics, 64(2), 231238
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διδασκαλίας τους από χώρα σε χώρα. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει, ότι οι στρατηγικές
χειρισμού της ποικιλομορφίας στις σχολικές τάξεις μαθηματικής παιδείας είναι απόρροια
των πολιτισμικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων της ετερότητας, ενώ
η καλλιέργεια της συνεργατικής σχολικής κουλτούρας, ως σημαντικός παράγοντας
σχολικής βελτίωσης και αποτελεσματικότητας μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Με τη φοίτηση μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα στα σχολεία
της χώρας μας αλλά και με τις επιταγές του Συντάγματος για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
για όλους, ο σχεδιασμός θα πρέπει να εστιάσει στην εκπαίδευση των δασκάλων ώστε να
αποκτήσουν τεχνικές και πρακτικές, αλλά και δεξιότητες προσαρμογής της διδασκαλίας
τους, έτσι ώστε να προωθείται η ουσιαστική μάθηση των μαθηματικών για όλα τα παιδιά.
Αναγκαία και επιβεβλημένη κρίνεται η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε
αυτοί να γίνουν γνώστες των πολιτισμικών διαστάσεων της μαθηματικής παιδείας και των
μαθηματικών πρακτικών που υιοθετούν τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Επίσης η
εισαγωγή της συγκριτικής παιδαγωγικής στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών μπορεί
να αποτελέσει ένα χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο για τη κατανόηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και τη καλύτερη διαχείριση μιας διαπολιτισμικής τάξης.
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Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την
επίπτωσή του στην κλιματική αλλαγή
Μπάλια Κωνσταντινιά

Περίληψη
Η παρούσα εργασία συζητά με απλά λόγια το επιστημονικό μοντέλο και τις νοητικές
αντιλήψεις των μαθητών για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την επίπτωση αυτού στην
υπερθέρμανση του πλανήτη. Σκοπός της είναι να αναδείξει και να καταγράψει τις
αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει έως τώρα μαθητές ηλικίας 15+ ετών για το φαινόμενο
του θερμοκηπίου και την επίπτωσή του στην κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα στην
υπερθέρμανση του πλανήτη. Καταληκτικά προκύπτει ότι οι μαθητές εντάσσουν το
φαινόμενο θερμοκηπίου στη σφαίρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ταλανίζουν
τη Γη, δεν έχουν σαφή όρια ανάμεσα σε αυτό και σε άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα
και προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής του.
Λέξεις κλειδιά: Φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, υπερθέρμανση του πλανήτη,
νοητικές αντιλήψεις μαθητών, πιλοτική έρευνα
Abstract
This paper discusses in simple terms the students’ scientific model and mental perceptions
of the greenhouse effect and its effect on global warming. Its aim is to highlight and
record the perceptions of the 15+ age-old students on the greenhouse effect and its impact
on climate change and more specifically on global warming. It is ultimately that pupils
integrate the greenhouse effect into the sphere of environmental problems that plague
the Earth, have no clear boundaries between other environmental problems and suggest
alternative ways of dealing with it.
Keywords: Greenhouse effect, climate change, global warming, students’ cognitive
perceptions, pilot research
1.Εισαγωγή
Η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτυχθεί οικονομικά και να προοδεύσει τεχνολογικά
οδήγησαν στη δημιουργία τεράστιων αλλαγών στον πλανήτη αλλά και στη συσσώρευση
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προέκυψαν
με την πάροδο του χρόνου δεν προήλθαν εξαιτίας κάποιων φυσικών φαινομένων και
λειτουργιών, αλλά είναι αποτέλεσμα κάποιων συγκεκριμένων επιλογών του ανθρώπου.
Από τα πλέον σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τον κόσμο
είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου και η επίπτωση αυτού στην κλιματική αλλαγή. Για την
κατανόηση των περιβαλλοντικών αυτών προβλημάτων είναι απαραίτητη η ανάδειξη
εννοιών που σχετίζονται με αυτά καθώς και η ανάδειξη της προσωπικής συμβολής στη
δημιουργία και στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Προκειμένου οι μαθητές, ως
- 595 Μπάλια, Κ. (2018), Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την επίπτωσή
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αυριανοί ενεργοί πολίτες, να κατανοήσουν σε βάθος τα περιβαλλοντικά προβλήματα, θα
πρέπει να αναδειχθούν οι αντιλήψεις τους και να οικοδομηθεί με βάση αυτές η σωστή
γνώση των προβλημάτων και οι τρόποι επίλυσης αυτών.1
2.Αποσαφήνιση όρων
2.1 Το επιστημονικό μοντέλο του φαινομένου θερμοκηπίου
Είναι γνωστό σε όλους ότι η ζωή στη γη προέρχεται από τον ήλιο. Ο ήλιος ακτινοβολεί
ενέργεια στο διάστημα λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας του. Στη γη φτάνει ένα μικρό
μέρος αυτής εξαιτίας της ύπαρξης της ατμόσφαιρας, η οποία δεσμεύει ενέργεια από τον
ήλιο με τη μορφή θερμότητας. Ένα μέρος της ενέργειας που δεσμεύει η ατμόσφαιρα τη
διαπερνά και απορροφάται από τη γη ενώ ένα άλλο μέρος της ανακλάται και απορροφάται
από την ατμόσφαιρα. Ουσιαστικά παρατηρούνται2 εισροές και απώλειες ενέργειας
οι οποίες βρίσκονται σε μια μέση κατάσταση ισορροπίας, δημιουργώντας συνθήκες
θερμοκηπίου στο σύστημα γης-ατμόσφαιρας. Εξαιτίας αυτής της ισορροπίας διατηρείται
η θερμοκρασία του πλανήτη σε ανεκτά, για τη διατήρηση της ζωής του ανθρώπου και
των έμβιων όντων, επίπεδα. Επομένως το φαινόμενο θερμοκηπίου είναι μια φυσική
ατμοσφαιρική διαδικασία με την οποία δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για
να υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Χωρίς αυτή τη διεργασία η θερμοκρασία της Γης θα
ήταν 35 βαθμούς χαμηλότερη από τον μέσο όρο των 15ο C με αποτέλεσμα να μην είχε
αναπτυχθεί ζωή με τη μορφή που την ξέρουμε3. Καθορίζεται από κάποια ατμοσφαιρικά
αέρια, κυριότερα των οποίων είναι οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, τα
οξείδια αζώτου, το όζον και οι χλωροφθοράνθρακες.
Στη σημερινή εποχή το φαινόμενο θερμοκηπίου είναι μια παρεξηγημένη έννοια
καθώς όλοι πιστεύουν ότι ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Το
πρόβλημα δημιουργείται εξαιτίας της έξαρσης που παρατηρείται λόγω της συσσώρευσης
αερίων ρύπων, που ενισχύουν τα υπάρχοντα αέρια θερμοκηπίου και δημιουργούν το
ενισχυμένο ή απλά φαινόμενο θερμοκηπίου όπως είναι γνωστό. Η συσσώρευση αυτών
των αερίων προέρχεται από τις διάφορες αγροτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες,
την αποψίλωση των δασών, την αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων, τη διάσπαση
των αζωτούχων λιπασμάτων, τη δημιουργία του επιφανειακού όζοντος η οποία
προκύπτει από τη φωτοχημική δράση του ηλιακού φωτός με αέριους ρύπους και την
ύπαρξη μιας σειράς από τεχνητές αέριες ουσίες όπως οι χλωροφθοράνθρακες και τα
halons οι οποίες χρησιμοποιούνται στα ψυγεία, στα συστήματα κλιματισμού και στα
διάφορα σπρέι και συμβάλλουν με δραματικό τρόπο στο στρώμα του όζοντος και στην
ενίσχυση του φαινομένου θερμοκηπίου4. Όλα αυτά αλλάζουν τη σύνθεση των αερίων
1 Σκουμιός, Μ.(2012). Αντιλήψεις των μαθητών για έννοιες των Φυσικών Επιστημών και διδακτική τους
αντιμετώπιση (Μέρος Α, σσ. 2-4). Στο http://www.pre.aegean.gr/labfe/downloads/antilipseis/ANTILIPSEISSHMEIWSEIS-KEFALAIA-1-7 (προσπελάστηκε στις 17/10/2018)
2 Χρηστίδου, Β. (2001). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.),
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σ. 173). Πάτρα: ΕΑΠ
3 Χρηστίδου, Β. (χ.χ). Η μείωση του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου με απλά λόγια. Εκπαιδευτικό
υλικό 3ης ΟΣΣ ΕΚΠ63. Αθήνα: ΕΑΠ
4 Χρηστίδου, Β. (2001). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.),
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σσ. 176-177). Πάτρα: ΕΑΠ
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της ατμόσφαιρας, ενισχύουν το φαινόμενο θερμοκηπίου και συμβάλλουν στην κλιματική
αλλαγή. Για την κλιματική αλλαγή υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι
πράγματι υφίσταται. Επιστημονικές παρατηρήσεις συντείνουν στο γεγονός ότι υπάρχει
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, τόσο στον μέσο όρο της ατμόσφαιρας όσο και
στους ωκεανούς, εκτεταμένη τήξη του πάγου και παγκόσμια άνοδος στη μέση στάθμη
της θάλασσας. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην αύξηση των συγκεντρώσεων
των αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και μπορεί να
οδηγήσει σε βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Εκτιμάται δε5 ότι η άνοδος
της θερμοκρασίας θα φέρει αλλαγές στις βροχοπτώσεις, στις μετατοπίσεις κλιματικών
ζωνών, στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στη διαταραχή των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων με δραματικό αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών ζωής σε
μεγάλες περιοχές της γης. Είναι αναγκαία επομένως η δημιουργία περιβαλλοντικής
συνείδησης η οποία θα προέλθει μέσα από τη γνώση και την αναγνώριση των ιδεών, την
καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών, κάτι που αφορά όλους.
2.2 Οι νοητικές αντιλήψεις των μαθητών για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την
υπερθέρμανση του πλανήτη
Οι αντιλήψεις των μαθητών αποτελούν ένα σύνολο γνώσεων που προέρχονται
από πολυσύνθετες άτυπες διαδικασίες μάθησης μέσα στην οικογένεια, στον κύκλο
των συνομηλίκων ή αντλούνται από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Συγκροτούν
επεξηγηματικά πλαίσια τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι συμβατά με αυτά
των ειδικών, τα οποία όμως δεν θα πρέπει να αγνοούνται. Οι αντιλήψεις είναι ο
πρωταρχικός δεσμός που μπορεί να έχει το παιδί με τη νέα γνώση, τις οποίες δεν θα
πρέπει να αγνοήσουμε, γιατί εάν τις αγνοήσουμε δεν θα τις εξαφανίσουμε αλλά απλά θα
τις απωθήσουμε και θα επανέρθουν κάποια στιγμή.6
Από την επισκόπηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας διαπιστώνουμε ότι δεν
υπάρχουν πολλές έρευνες και μελέτες που να αναφέρονται στις αντιλήψεις των μαθητών
για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την επίπτωσή του στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Εστιάζονται σε δυο έρευνες7 στις οποίες καταγράφονται αντιλήψεις μαθητών ηλικίας
11-16 ετών. Σύμφωνα με αυτές οι μαθητές υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση του φαινομένου
θερμοκηπίου οφείλεται στις αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και
οξειδίων του αζώτου. Παράγοντες ενίσχυσης του φαινόμενου θεωρούν τα σκουπίδια, τα
ραδιενεργά λύματα και την όξινη βροχή. Επίσης αναφέρουν τους χλωροφθοράνθρακες
και το όζον της τροπόσφαιρας ως αέρια θερμοκηπίου δίνοντας τα αρνητικό νόημα επειδή
τα συνδέουν με την καταστροφή του όζοντος. Θεωρούν ακόμη ότι η γη υπερθερμαίνεται
γιατί τα αέρια του θερμοκηπίου απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία ή τις ακτίνες
του ήλιου. Όσον αφορά τις επιπτώσεις από την υπερθέρμανση του πλανήτη αναφέρουν
5 Χρηστίδου, Β. (2001). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.),
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σ. 178). Πάτρα: ΕΑΠ
6 Σκουμιός, Μ.(2012). Αντιλήψεις των μαθητών για έννοιες των Φυσικών Επιστημών και διδακτική τους
αντιμετώπιση (Μέρος Α, σσ. 2-4). Στο http://www.pre.aegean.gr/labfe/downloads/antilipseis/ANTILIPSEISSHMEIWSEIS-KEFALAIA-1-7 (προσπελάστηκε στις 17/10/2018)
7 Χρηστίδου, Β. (2001). Οι αντιλήψεις των μαθητών για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο Κ. Δημόπουλος
& Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.), Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σσ. 141-142). Πάτρα: ΕΑΠ
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την αύξηση κρουσμάτων καρκίνου του δέρματος, την αύξηση παρασιτικών φυτών, την
καταστροφή καλλιεργειών καθώς και την αύξηση κρουσμάτων τροφικής δηλητηρίασης
στους ανθρώπους. Αναφέρουν επίσης ως άμεση αιτία υπερθέρμανσης του πλανήτη τις
καιρικές αλλαγές, την ερημοποίηση εκτάσεων, το λιώσιμο των πάγων, την εμφάνιση
πλημμυρών. Οι αντιλήψεις αυτές των μαθητών συνιστούν νοητικά μοντέλα τα οποία
οικοδομούνται διαμορφώνοντας έννοιες, σχέσεις εννοιών, διεργασίες και μηχανισμούς.
Με οδηγό τις καταγεγραμμένες αυτές αντιλήψεις δομήσαμε μια νέα πιλοτική
εκπαιδευτική έρευνα με την οποία διερευνώνται αντιλήψεις μαθητών για το φαινόμενο
θερμοκηπίου και την επίπτωσή του στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας.
3.Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης εκπαιδευτικής έρευνας
Με δεδομένο ότι το φαινόμενο θερμοκηπίου και η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι
δυο από τα κρισιμότερα περιβαλλοντικά ζητήματα των καιρών μας, αναδεικνύεται ένα
πρόβλημα το οποίο έχει σχέση αφενός με τις επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον και
αφετέρου με το πως ο άνθρωπος μπορεί να συμβάλλει στη μείωσή τους. Ενδιαφέρον
επομένως θα παρουσίαζε μια εκπαιδευτική έρευνα η οποία θα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση
των αντιλήψεων των μαθητών ηλικίας 15+ ετών για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την
υπερθέρμανση του πλανήτη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν γνωρίζουν τη λειτουργία
αυτών των δυο φαινομένων, τις επιπτώσεις τους και τη συμβολή των ιδίων στην
αντιμετώπιση και στην ενίσχυση αυτών.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός προχωρήσαμε στη διατύπωση τριών
ερευνητικών ερωτημάτων ως εξής:
1. Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τους όρους φαινόμενο θερμοκηπίου και
υπερθέρμανση του πλανήτη;
2. Σε ποιο βαθμό κατανοούν τον μηχανισμό του φαινομένου θερμοκηπίου και τη σχέση
του με την υπερθέρμανση του πλανήτη;
3. Ποια μέτρα λαμβάνουν ή προτείνουν για την αντιμετώπιση του φαινομένου του
θερμοκηπίου και της υπερθέρμανση του πλανήτη σε ατομικό επίπεδο;
4.Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου της έρευνας
4.1 Το είδος της έρευνας
Για τη συλλογή των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο
της ποιοτικής προσέγγισης8 η οποία είναι μια ερευνητική αντιμετώπιση αξιόλογη για τις
περιπτώσεις που πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπισθεί ένα κεντρικό φαινόμενο.
Επομένως ενδείκνυται στις περιπτώσεις που θέλουμε να εμβαθύνουμε τις αντιλήψεις των
ατόμων για κάποια ζητήματα. Στην έρευνά μας αυτό ήταν το ζητούμενο. Διερευνήσαμε
τις αντιλήψεις ενός πολύ μικρού δείγματος μαθητών σε πραγματικές συνθήκες
χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων τα οποία είναι
προφορικά κείμενα.
8 Creswell, J. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση (σ. 205). Αθήνα: Ίων
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4.2 Το δείγμα της έρευνας
Για την επιλογή του δείγματος της έρευνας εφαρμόστηκε η σκόπιμη δειγματοληψία9.
Επιλέξαμε μαθητές 16-18 ετών γιατί από αυτή την ηλικιακή ομάδα θέλαμε να συλλέξουμε
πληροφορίες. Το δείγμα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί αντιπροσωπευτικό γιατί είναι
απειροελάχιστο σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των μαθητών της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Επομένως δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα τυχόν ευρήματα αλλά να
κάνουμε μια απλή καταγραφή τάσεων μιας πολύ μικρής ομάδας πληθυσμού. Δεν λάβαμε
υπόψη τη στρωματοποίηση εξαιτίας του μικρού αριθμού συμμετεχόντων.
4.3 Το ερευνητικό εργαλείο
Το εργαλείο της έρευνας είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου. Είναι ημι-δομημένη γιατί η δομή των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται είναι
προκαθορισμένη, ωστόσο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα η σειρά με την οποία θα
γίνουν οι ερωτήσεις10. Η επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου έγινε γιατί
δίνει τη δυνατότητα τόσο στον ερευνητή όσο και στον ερωτώμενο να συζητήσουν και
να εκφραστούν ελεύθερα για το θέμα, ενώ παρέχει την ευκολία να διαφοροποιείται η
σειρά των ερωτημάτων και να προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία της συνέντευξης.
Η συνέντευξη έγινε ατομικά με κάθε μαθητή. Συντάχθηκε πρωτόκολλο συνέντευξης στο
οποίο οι άξονες βασίστηκαν στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων που θέσαμε,
με συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια να ανταποκρίνονται
στον στόχο και στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας αλλά και να μπορούν να
απαντηθούν από τους μαθητές χωρίς οι ίδιοι να έρχονται σε δύσκολη θέση. Θα πρέπει
εδώ να τονισθεί ότι καταβάλαμε προσπάθεια να μην αισθανθούν την εν λόγω διαδικασία
ως εξέταση, να σεβαστούμε τις απαντήσεις τους χωρίς να τους πιέζουμε να δώσουν
σωστή απάντηση και να τους διευκολύνουμε όπου ήταν εφικτό. Άλλωστε ο στόχος μας
ήταν η ανάδειξη των ιδεών τους και όχι ο έλεγχος των γνώσεών τους.
Στη συνέχεια παραθέτουμε την εσχάρα των ερωτήσεων που θέσαμε σε
συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα.
Ερωτήσεις εκκίνησης:
• Γνωρίζεις το φαινόμενο θερμοκηπίου;
• Ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες έχεις ενημερωθεί;
Ερωτήσεις αναφορικά με το 1ο ερευνητικό ερώτημα:
Α1. Θεω@ρείς ότι το φαινόμενο θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο ή ένα
περιβαλλοντικό πρόβλημα; Γιατί;
Α2. Όταν ακούς τον όρο υπερθέρμανση του πλανήτη τι από τα παρακάτω έρχεται στο
μυαλό σου πρώτα; Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των πάγων, τα
ακραία καιρικά φαινόμενα, η άνοδος της θερμοκρασίας, ή κάτι άλλο;

9 Creswell, J. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση (σ.206). Αθήνα: Ίων
10 Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου (σ.321-336). Αθήνα: Gutenberg
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Ερωτήσεις αναφορικά με το 2ο ερευνητικό ερώτημα:
Β1. Μπορείς με απλά λόγια να περιγράψεις το φαινόμενο θερμοκηπίου;
Β2. Ποια νομίζεις ότι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου; Γνωρίζεις τους χλωροφθοράνθρακες;
Τι σχέση έχουν με το φαινόμενο θερμοκηπίου;
Β3. Ποιους παράγοντες θεωρείς υπεύθυνους για την ενίσχυση του φαινομένου
θερμοκηπίου;
Β4. Πιστεύεις ότι σχετίζεται η υπερθέρμανση του πλανήτη με το φαινόμενο θερμοκηπίου;
Πώς καταλαβαίνεις τη σχέση αυτή;
Ερωτήσεις αναφορικά με το 3ο ερευνητικό ερώτημα:
Γ1. Θεωρείς ότι συμμετέχεις στην ενίσχυση ή όχι των δυο αυτών προβλημάτων και με
ποιο τρόπο;
Γ2. Ποιες πιστεύεις είναι οι επιπτώσεις τους στη ζωή του πλανήτη;
Γ3. Ποιους θεωρείς αποτελεσματικούς τρόπους για να περιοριστεί το φαινόμενο
θερμοκηπίου και η υπερθέρμανση του πλανήτη; Την ανακύκλωση, τη χρήση του
ποδηλάτου, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή
κάτι άλλο;
4.4 Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
του 2017 με τη διενέργεια οκτώ (8) συνεντεύξεων σε μαθητές Λυκείων της περιοχής
των Τρικάλων. Συγκεκριμένα απευθυνθήκαμε σε τέσσερις μαθήτριες που φοιτούν στην
Α΄ και Β΄ Λυκείου, ηλικίας 16 και 17 ετών αντίστοιχα, σε δυο μαθητές της Β΄ Λυκείου
ηλικίας 17 ετών και σε δυο μαθητές της Γ΄ Λυκείου ηλικίας 18 ετών. Αρχικά η ερευνήτρια
επικοινώνησε με τους γονείς των παιδιών που θα συμμετείχαν στην έρευνα, προκειμένου
να τους ενημερώσει για τον σκοπό της έρευνας και για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας των
στοιχείων που θα κατέθεταν. Στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη τους, ήρθε
σε προσωπική επαφή με τους ίδιους και τους μαθητές/-τριες στην οποία καθορίστηκε ο
τόπος και ο χρόνος διενέργειας της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν σε χώρο που
υπέδειξαν οι μαθητές, ενώ μια συνέντευξη δόθηκε μέσω skype κατόπιν επιθυμίας του
μαθητή. Πριν τη διαδικασία παρουσιάστηκε στους μαθητές ως έναυσμα εποπτικό υλικό
από το διαδίκτυο, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τα αποθέματα γνώσεων που διέθεταν
για το συγκεκριμένο θέμα. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη
γονέων και μαθητών. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε από 7 έως 10 λεπτά η
καθεμιά. Οι συνεντεύξεις στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν.
5.Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας
Μετά τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων προχωρήσαμε στην απομαγνητοφώνηση
και στην ανάλυση αυτών προκειμένου να ομαδοποιήσουμε τα αποτελέσματα σύμφωνα
με τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε. Η ομαδοποίηση αφορούσε τις περιπτώσεις
καταγραφής των αντιλήψεών τους για τα αίτια, τη λειτουργία και τις επιπτώσεις
των φαινομένων καθώς και την ενίσχυση και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Περιοριστήκαμε στην απλή καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας χωρίς να
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προχωρήσουμε σε περαιτέρω επεξεργασία.
5.1 Αποτελέσματα για το 1ο ερευνητικό ερώτημα
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορά πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές το φαινόμενο
θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Από την επεξεργασία προέκυψε ότι
οι έξι στους οκτώ μαθητές απάντησαν ότι πρόκειται για περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Ενδεικτικά ένας μαθητής αναφέρει ότι «το φαινόμενο θερμοκηπίου που έχουμε σήμερα δεν
πρόκειται για φυσικό φαινόμενο καθώς είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας
στον πλανήτη». Για την υπερθέρμανση του πλανήτη οι μαθητές έδειξαν ότι συνδέουν τον
όρο με την άνοδο της θερμοκρασίας (7 στους 8) και το λιώσιμο των πάγων (5 στους 8).
5.2Αποτελέσματα για το 2ο ερευνητικό ερώτημα
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά τον βαθμό που κατανοούν οι μαθητές το φαινόμενο
θερμοκηπίου και τη σχέση του με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Από την επεξεργασία
προέκυψε ότι δυο μαθητές περιγράφουν το φαινόμενο θερμοκηπίου στην πραγματική του
διάσταση με αιτιολόγηση. Παράδειγμα τέτοιων απαντήσεων είναι: «…κάποιες ακτίνες
φτάνουν στη γη. Αυτές οι ακτίνες περνούν από την ατμόσφαιρα και φτάνουν στον πλανήτη
αλλά ανακλώνται κι επειδή λόγω της ρύπανσης έχει αλλάξει η δομή της ατμόσφαιρας ένα
κομμάτι αυτών φεύγει από την ατμόσφαιρα αλλά κάποιο διατηρείται … αυτό κρατά ψηλά
τη θερμοκρασία του πλανήτη περισσότερο απ΄ όσο θα έπρεπε να είναι». Άλλοι δυο μαθητές
δίνουν απαντήσεις από τις οποίες φαίνεται η αντίληψη που έχουν διαμορφώσει σχετικά
με το φαινόμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε μια απάντηση. «Είναι σαν μια μεμβράνη
γύρω-γύρω από τη γη η οποία την προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Οι
ακτίνες του ήλιου όταν μπουν μέσα από αυτή τη μεμβράνη στη γη εγκλωβίζονται και δεν
μπορούν να φύγουν πάλι έξω». Για τα δε αέρια θερμοκηπίου διαπιστώσαμε ότι και οι
οκτώ μαθητές γνώριζαν το διοξείδιο του άνθρακα ενώ για τους χλωροφθοράνθρακες
τρεις μαθητές μάς απάντησαν ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ κάτι σχετικό ενώ οι άλλοι
πέντε νομίζουν ότι οι χλωροφθοράνθρακες βρίσκονται στα φυτοφάρμακα και ανεβαίνουν
προς τα πάνω όταν απελευθερωθούν ή ότι υπάρχουν στο freon και καταστρέφουν το
στρώμα του όζοντος. Στην ερώτηση «Ποιους παράγοντες θεωρείς υπεύθυνους για την
ενίσχυση του φαινομένου θερμοκηπίου;» οι επτά μαθητές ανέφεραν τα καυσαέρια, τα
σκουπίδια και τις πυρκαγιές ενώ ένας μαθητής εστίασε ως κύριο παράγοντα τον άνθρωπο
και τις δραστηριότητές του. Επίσης στην ερώτηση για τη σχέση των δυο φαινομένωνπροβλημάτων επτά μαθητές στους οκτώ απάντησαν ότι έχουν σχέση γιατί και στα δυο
υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας ενώ ένας μαθητής απάντησε ότι «αν ανοίξει μια τρύπα
στη μεμβράνη που είναι γύρω από τη γη θα περάσουν οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, θα
θερμανθεί η γη και θα ανεβεί η θερμοκρασία».
5.3Αποτελέσματα για το 3ο ερευνητικό ερώτημα
Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν ή προτείνουν για την
αντιμετώπιση του φαινομένου θερμοκηπίου και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ερευνώντας τη συμμετοχή τους στην ενίσχυση αυτών οι απαντήσεις όλων των παιδιών
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εστιάζονται στο γεγονός ότι συμμετέχουν με τον τρόπο τους είτε χρησιμοποιώντας
χημικά προϊόντα (π.χ λακ, σπρέι, αποσμητικά) είτε πετώντας σκουπίδια είτε προτιμώντας
για τις μετακινήσεις τους το αυτοκίνητο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση δυο
μαθητών με την οποία εκδηλώνουν την άποψη ότι δεν συμμετέχουν σε κάποια δράση
για να αντιμετωπίσουν το υπάρχον πρόβλημα αλλά αντίθετα ρυπαίνουν τον πλανήτη
με σκουπίδια ενώ επισημαίνουν ότι άλλες φορές γνωρίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις και
άλλες όχι. Στην ερώτηση που αφορά τις επιπτώσεις τους στη ζωή του πλανήτη όλοι οι
μαθητές εστιάζουν στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, στην εξαφάνιση κάποιων
περιοχών και στο λιώσιμο των πάγων. Στην τελευταία ερώτηση με την οποία ζητείται
από τους μαθητές να προτείνουν κάποιους τρόπους για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα,
θεωρούν πρώτα απ’ όλα αποτελεσματική τη στροφή όλων μας στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ενώ σημαντική θέση στις εκτιμήσεις τους κατέχει και η ανακύκλωση. Ένας
μαθητής εξ αυτών πρότεινε την πρόληψη μέσω της μάθησης.
6.Συμπεράσματα-Συζήτηση
Στην παρούσα εργασία έγινε πραγματοποιήθηκε πιλοτική εκπαιδευτική έρευνα
προκειμένου να αναδειχθούν οι αντιλήψεις μαθητών ηλικίας 15+ ετών για το φαινόμενο
θερμοκηπίου και την επίπτωση αυτού στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Το δείγμα ήταν
πολύ μικρό οπότε δεν μπορούμε να εξάγουμε αξιόπιστα συμπεράσματα παρά μόνο να
καταγράψουμε τις ιδέες των μαθητών.
Τα κυριότερα ευρήματα τα παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω.
Ως προς τα αίτια και τους μηχανισμούς του φαινομένου θερμοκηπίου οι μαθητές
έχουν την άποψη ότι πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα επειδή το δημιουργεί
ο άνθρωπος. Θεωρούν το φαινόμενο θερμοκηπίου ως ένα πέπλο ή μια μεμβράνη
η οποία καλύπτει τη γη και από την οποία περνούν οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.
Γνωρίζουν κάποια από τα αέρια με πρώτο το διοξείδιο του άνθρακα ενώ θεωρούν ότι
οι χλωροφθοράνθρακες βρίσκονται στα φυτοφάρμακα και στο freon. Πιστεύουν ότι
σχετίζονται άμεσα αφού και στα δυο υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας ενώ θεωρούν
υπεύθυνους παράγοντες για την ενίσχυση του φαινομένου τα καυσαέρια, τη μόλυνση
της ατμόσφαιρας και τα σκουπίδια. Ως προς τον τρόπο συμμετοχής τους στην ενίσχυση
του φαινομένου αναφέρουν τη χρήση χημικών προϊόντων, τη ρήψη σκουπιδιών, το
αυτοκίνητο ενώ προτείνουν ως τρόπους αντιμετώπισης τη στροφή στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση και την πρόληψη μέσω της μάθησης.
Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι τα ευρήματα της δικής μας έρευνας δεν
απέχουν από τα ευρήματα της προϋπάρχουσας έρευνας που αναφέραμε στη βιβλιογραφική
μας επισκόπηση. Παρουσιάζουν δε αρκετές ομοιότητες όπως στις αιτίες ενίσχυσης του
φαινομένου ή στους λόγους υπερθέρμανσης αλλά και διαφορές όπως στις επιπτώσεις
στην υγεία του ανθρώπου. Θα ήταν επομένως σημαντική η πραγματοποίηση έρευνας
για το συγκεκριμένο θέμα με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και επεξεργασία των
αποτελεσμάτων σε διαφορετική βάση.
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Η αυθόρμητη χρήση αναλογιών στις Φυσικές Επιστήμες από τους μαθητές: Η
περίπτωση της περιγραφής του φαινομένου θερμοκηπίου
Μπάλια Κωνσταντινιά

Περίληψη
Η χρήση αναλογιών ως διδακτικό εργαλείο για την κατανόηση εννοιών, όρων και
φαινομένων των Φυσικών Επιστημών είναι πολύτιμη στη μαθησιακή διαδικασία. Δίνει
το δικαίωμα στον εκπαιδευτικό αλλά και στον μαθητή να οικειοποιήσει μια αφηρημένη
έννοια, η οποία είναι γι’ αυτόν άγνωστη και δυσνόητη, συγκρίνοντάς την με κάποια
άλλη που γνωρίζει καλά. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται, με τη μέθοδο των ατομικών
ημιδομημένων συνεντεύξεων, η ύπαρξη αναλογιών οι οποίες αφορούν το ενισχυμένο
φαινόμενο θερμοκηπίου και βρίσκονται στις αντιλήψεις μαθητών ηλικίας 15+ ετών.
Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν την αναλογική σκέψη
προκειμένου να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Οι
αναλογίες όμως που προτείνουν ενδέχεται να παρεκκλίνουν και να οδηγήσουν τη σκέψη
τους σε λανθασμένες αντιλήψεις.
Λέξεις-κλειδιά: Αναλογική σκέψη, αναλογία, μεταφορά, φαινόμενο θερμοκηπίου, ιδέες
μαθητών
Abstract
The usage of ratios as a teaching tool for the understanding of concepts, terms and
phenomena of the Natural Sciences is a valuable aspect in the process of learning. It
gives both the teacher and the student the right to understand an abstract concept, which is
unknown to him and difficult to comprehend, by comparing it to something he understands
better. In the present paper, the existence of proportions, which are related to the enhanced
greenhouse effect and are found in the conceptions of 15+ year old students, is examined
by the method of individual semi-structured interviews. Concludingly, students are
using analogue thinking to understand and interpret this phenomenon. The proportions,
however, they propose may diverge and lead their thoughts to misconceptions.
Keywords: Analogue thinking, analogy, transport, greenhouse effect, student ideas
1.Εισαγωγή
Η αναλογική σκέψη αποτελεί μια βασική στρατηγική του ανθρώπινου γνωστικού
συστήματος, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στην πνευματική εργασία των
επιστημόνων. Ειδικότερα στην εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
χρησιμοποιούν μεταφορές ή αναλογίες σε καθημερινή βάση, προκειμένου να βοηθήσουν
τους μαθητές τους στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών ή αντικειμένων με μικρή
αισθητηριακή αντίληψη. Με μηχανισμούς αναλογικής σκέψης λειτουργεί επίσης η χρήση
- 604 Μπάλια, Κ. (2018), Η αυθόρμητη χρήση αναλογιών στις Φυσικές Επιστήμες από τους μαθητές: Η περίπτωση
της περιγραφής του φαινομένου θερμοκηπίου. Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική
Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου
Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ.604-612.
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μεταφορικών εκφράσεων η οποία είναι συνηθισμένη στην καθημερινή γλώσσα.1 Παρ’
όλο όμως που η χρήση αναλογικής σκέψης και μάθησης είναι τόσο διαδεδομένη στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η συστηματική μελέτη της χρήσης αναλογιών απασχολεί την
επιστημονική έρευνα μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι αναλογίες που
χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές κατά τη διαδικασία ημιδομημένων συνεντεύξεων,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης πιλοτικής εκπαιδευτικής έρευνας,
Η εκπαιδευτική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνηση προηγούμενης εργασίας
της συντάκτριας,2 με σκοπό τη διερεύνηση αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει έως
τώρα μαθητές ηλικίας 15+ ετών για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την επίπτωση αυτού
στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η δομή της εργασίας έχει ως εξής. Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστεί ένα
σύντομο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο έχει σχέση με τον ρόλο της μεταφοράς και της
αναλογίας ως μηχανισμοί σκέψης και κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Στη δεύτερη
ενότητα θα καταγραφούν επιλεγμένες αναλογίες, οι οποίες αναφέρθηκαν από τους
μαθητές/-τριες κατά τη διαδικασία των ημιδομημένων συνεντεύξεων της προηγούμενης
έρευνας.3. Οι αναλογίες θα μελετηθούν σε συνάρτηση με τις έννοιες ή τους μηχανισμούς
που οι μαθητές/-τριες επιχείρησαν να εξηγήσουν χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη
αναλογία και θα τεκμηριωθεί η καταλληλότητα ή όχι της καθεμιάς από αυτές. Στην τρίτη
ενότητα θα προταθεί μια κατάλληλη αναλογία η οποία θα οδηγήσει τους μαθητές/-τριες
σε επαρκή κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα θα σχολιαστεί
πως η αναλογική σκέψη βοηθά στην κατανόηση μη οικείων φαινομένων γενικότερα.
Στην τέταρτη ενότητα θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της εργασίας.
2.Σύντομο θεωρητικό πλαίσιο
Η μεταφορά και η αναλογία είναι δυο από τους κυρίαρχους τύπους μη κυριολεκτικού λόγου,
για τους οποίους οι ερευνητές τόσο της γλωσσολογίας και των γνωστικών επιστημών
όσο και της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών υποστηρίζουν «ότι έχουν βαθύτερη
σχέση με τον τρόπο που εκφραζόμαστε για τον κόσμο που υπάρχει γύρω μας, επομένως
με τον τρόπο που εξηγούμε και κατανοούμε τα πράγματα και τα φαινόμενα».4 Αποτελούν
δυο από τους κύριους μηχανισμούς δημιουργίας της νέας γνώσης και λειτουργούν ως
γνωστικά εργαλεία μέσω των οποίων αυτή διαμορφώνεται. Χρησιμοποιούνται συχνά ως
συνώνυμες έννοιες και πολλές φορές η μια στη θέση της άλλης χωρίς όμως να είναι
ακριβώς ίδιες. Η μεταφορά είναι μια λεκτική δομή που εκφράζει αναλογία, ενώ η
αναλογία μπορεί να εκφράζεται και με διαφορετικό τρόπο χωρίς απαραίτητα τη χρήση
μεταφοράς.5 Υποστηρίζεται δε ότι η αναλογία είναι η διεργασία εκείνη η οποία επιτρέπει
1 Σγουρούδη, Δ. (2003). Η μεταφορά και η συμβολή της στη γλώσσα. Εκδόσεις: Κριτική
2 Μπάλια Κ. (2017). Αδημοσίευτη Γραπτή Εργασία στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ63. Αθήνα: ΕΑΠ
3 Μπάλια Κ. (2017). Αδημοσίευτη Γραπτή Εργασία στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ63. Αθήνα: ΕΑΠ
4 Χρηστίδου, Β. (2001).Ο ρόλος των ρητορικών σχημάτων: Η μεταφορά και η αναλογία ως μηχανισμοί
σκέψης και κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.), Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σ. 293-294). Πάτρα: ΕΑΠ
5 Θεοδοσίου, Μ.(2007). Οι αναλογίες ως διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία βασικών εννοιών της Χημείας
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διπλωματική εργασία (σ. 5). Πάτρα: ΕΑΠ
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την κατανόηση μιας νέας κατάστασης, με βάση κάτι που είναι ήδη γνωστό στο άτομο
το οποίο σκέπτεται. Ο συλλογισμός με αναλογία λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι δυο
πράγματα είναι παρόμοια σε ορισμένα σημεία και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πιθανόν
να είναι όμοια και σε κάποια άλλα σημεία6. Η μεταφορά, σύμφωνα με ενδιαφέρουσες
μελέτες των Lakoff και Johnson7, είναι μια βασική νοητική λειτουργία μέσω της οποίας
κατανοούμε τον κόσμο και αντιλαμβανόμαστε αφηρημένες έννοιες, προσφέροντας στη
σκέψη μας τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε αφηρημένο επίπεδο και να οδηγηθεί στην
καλύτερη κατανόηση αυτών των εννοιών. Μελετητές από διαφορετικά γνωστικά πεδία
την αντιμετωπίζουν όχι ως ένα γλωσσικό φαινόμενο αλλά ως μια διαδικασία σκέψης,
οργάνωσης και έκφρασης της εμπειρίας μας. Οι μεταφορές συγκρίνουν πράγματα που
είναι εντελώς διαφορετικά αλλά έχουν μια ομοιότητα.
Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι τόσο η μεταφορική όσο και η αναλογική σκέψη
λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει ένας μη οικείος εννοιολογικός
τομέας ο οποίος ονομάζεται τομέας-στόχος και ο οποίος αναπαρίσταται και ερμηνεύεται
με βάση έναν άλλο εννοιολογικό τομέα ο οποίος είναι οικείος και ονομάζεται τομέαςβάση8. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τρόπου λειτουργίας της μεταφορικής και
αναλογικής σκέψης αποτελεί το πρότυπο Rutherford, σύμφωνα με το οποίο η δομή του
ατόμου αναπαρίσταται και ερμηνεύεται με βάση το ηλιακό σύστημα. Στην περίπτωση
αυτή ο μη οικείος εννοιολογικός τομέας, ο τομέας – στόχος, είναι η δομή του ατόμου και
ο οικείος εννοιολογικός τομέας, ο τομέας-βάση, είναι το ηλιακό σύστημα.
Παρατηρώντας την αντίστροφη πορεία μια μεταφορά γίνεται κατανοητή, όταν
ο μαθητής που την κατανοεί έχει κάποια νοητικά μοντέλα που σχετίζονται με αυτή και
όταν αυτά ενεργοποιούνται καθορίζουν και τις αναλογίες που θα χρησιμοποιήσει. Στην
ουσία όταν κάποιος σκέφτεται μεταφορικά «δανείζεται» κάτι από τον τομέα-βάση για
να το «μεταφέρει» στον τομέα-στόχο και έτσι να το κατανοήσει και να το εξηγήσει. Να
δημιουργήσει δηλαδή ένα νοητικό μοντέλο του τομέα-στόχου. Ουσιαστικά προσεγγίζει
έναν τομέα που δεν του είναι οικείος, ανακαλώντας στη μνήμη του ένα πρόβλημα που
ξέρει τη λύση του και το θεωρεί ανάλογο με το υπάρχον πρόβλημα, ενεργοποιώντας τον
αναλογικό συλλογισμό9.
Ειδικά στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών οι μαθητές μαθαίνουν όταν
διατυπώνουν ερωτήσεις και υποθέσεις, οι οποίες τους βοηθούν να δημιουργήσουν ένα
νοητικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό μπορεί να είναι μια μεταφορά η οποία να συνδέει δυο
τελείως διαφορετικούς εννοιολογικούς τομείς. Εκείνο το οποίο δίκαια απασχολεί την
επιστημονική κοινότητα είναι εάν τα παιδιά μπορούν να σκέπτονται μεταφορικά. Εδώ
υπάρχουν δυο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία υποστηρίζει ότι η μεταφορική και αναλογική
σκέψη δεν είναι έμφυτη, αλλά αναπτύσσεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και ωριμάζει.
Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας θέτουν επικεφαλής τους τον Piaget. Η δεύτερη
6 Κόρδας, Δ. (2002). Αναλογική σκέψη και Διαλογιστική. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ
7 Παπαρούση, Μ., (2008). Εννοιολογική μεταφορά: μια απόπειρα διδακτικής αξιοποίησης. Κείμενα Παιδικής
Λογοτεχνίας, τεύχος 8. Προσπελάστηκε από keimena.ece.uth.gr στις 30/3/2017
8 Χρηστίδου, Β. (2001).Ο ρόλος των ρητορικών σχημάτων: Η μεταφορά και η αναλογία ως μηχανισμοί
σκέψης και κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.), Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σ. 295). Πάτρα: ΕΑΠ
9 Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson. (2000). Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών
Επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δάρδανος
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θεωρία δέχεται ότι τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν την αναλογική σκέψη ως πρωτεύοντα
μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων και προσέγγισης νέων γνωστικών τομέων10.
Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να επισημανθούν οι επιφυλάξεις για την
καταλληλότητα ή μη μιας αναλογίας, ως παιδαγωγικό εργαλείο. Και τούτο γιατί μια
αναλογία η οποία μπορεί είναι η πλέον κατάλληλη για τη θεμελίωση ενός επιστημονικού
μοντέλου, να είναι ακατάλληλη για τους μαθητές επειδή εισάγει ή ενισχύει παρανοήσεις.
Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχουν όρια και περιορισμοί στη χρήση μιας αναλογίας, τα οποία
θα πρέπει να επισημανθούν από την αρχή. Διαφορετικά μπορεί να οδηγηθούμε ή να
ενισχύσουμε παρανοήσεις11. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους δυο
εννοιολογικούς τομείς, υπό το πρίσμα των οποίων θα συνθέσει την αναλογία και επίσης θα
πρέπει να προβλέπει τα πιθανά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τα νοητικά
μοντέλα που χρησιμοποιεί ο μαθητής, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα
όπως για παράδειγμα αδυναμία εξήγησης ή αδιέξοδα κατά την εισαγωγή της.
3.Αναλογίες για το φαινόμενο θερμοκηπίου
Για τις ανάγκες εργασίας με θέμα «Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών
για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την επίπτωσή του στην κλιματική αλλαγή»12
πραγματοποιήσαμε πιλοτική εκπαιδευτική έρευνα με μαθητές/-τριες ηλικίας 15+ ετών.
Το εργαλείο της έρευνας ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου. Μεταξύ των άλλων θέσαμε στους μαθητές/-τριες ερώτηση με την οποία έπρεπε
να περιγράψουν με απλά λόγια το φαινόμενο θερμοκηπίου. Ουσιαστικά επιδιώκαμε να
καταγράψουμε τις αντιλήψεις τους για τον μηχανισμό λειτουργίας του φαινομένου. Το
φαινόμενο θερμοκηπίου οφείλεται στο ότι ένα μέρος της ακτινοβολούμενης ηλιακής
ενέργειας φτάνει στην ατμόσφαιρα της γης, η οποία λειτουργεί ως προστατευτικό κάλυμμα
πάνω από την επιφάνεια αυτής. Εκεί έρχεται το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας του
ήλιου, εκ του οποίου ένα μέρος απορροφάται από την επιφάνεια της γης, ενώ ένα άλλο
μέρος της ανακλάται πάνω σ’ αυτή κι επιστρέφει, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της
ακτινοβολίας να απορροφάται από την ατμόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένα
ατμοσφαιρικά αέρια τα οποία είναι γνωστά ως αέρια θερμοκηπίου και συγκεκριμένα
το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, οι υδρατμοί, το όζον και το νιτρώδες οξείδιο
παγιδεύουν την ακτινοβολία του ήλιου και θερμαίνουν τη γη.13 Αναφερόμενοι όμως στο
φαινόμενο θερμοκηπίου κατά κύριο λόγο εννοούμε το ενισχυμένο φαινόμενο το οποίο
δημιουργείται εξαιτίας της συσσώρευσης αερίων ρύπων, που ενισχύουν τα υπάρχοντα
αέρια θερμοκηπίου. Αυτά αλλάζουν τη σύνθεση των αερίων της ατμόσφαιρας, ενισχύουν
το φαινόμενο θερμοκηπίου και συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
10 Χρηστίδου, Β. (2001).Ο ρόλος των ρητορικών σχημάτων: Η μεταφορά και η αναλογία ως μηχανισμοί
σκέψης και κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.), Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σ. 299-303). Πάτρα: ΕΑΠ
11 Χρηστίδου, Β. (2001).Ο ρόλος των ρητορικών σχημάτων: Η μεταφορά και η αναλογία ως μηχανισμοί
σκέψης και κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.), Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σ. 308-311). Πάτρα: ΕΑΠ
12 Μπάλια Κ. (2017). Αδημοσίευτη Γραπτή Εργασία στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ63. Αθήνα: ΕΑΠ
13 Χρηστίδου, Β. (2001). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.),
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σσ. 173). Πάτρα: ΕΑΠ
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Κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν
αναλογίες στην προσπάθειά τους να περιγράψουν το ενισχυμένο φαινόμενο θερμοκηπίου.
Επιλέξαμε τέσσερις αναλογίες από ισάριθμους μαθητές, τις οποίες παρουσιάζουμε στη
συνέχεια και τις σχολιάζουμε ως προς την καταλληλότητά τους.
Στην πρώτη περίπτωση ο μαθητής/-τρια Μ1 χρησιμοποιεί τη μεταφορική σκέψη
προκειμένου να κατανοήσει τον μηχανισμό του φαινομένου, σύμφωνα με το απόσπασμα
της συνέντευξης: «Για μένα είναι κάτι σαν ένα πέπλο γύρω από τη γη, να την καλύπτει. Αυτό
υπάρχει για να την προστατεύει αλλά αυτό γεμίζει από αέρια, από καυσαέρια και γίνεται
όλο και πιο πολύ. Κάπως έτσι το φαντάζομαι». Ο μαθητής εδώ πιθανόν να προσπαθεί να
αντιστοιχίσει τη λειτουργία του πέπλου, που είναι μια οικεία σ’ αυτόν έννοια, με την ύπαρξη
των αερίων στην ατμόσφαιρα η οποία καλύπτει μεν τη γη, αλλά και αφήνει την ακτινοβολία
να περάσει από αυτή. Ο τομέας-βάση είναι το πέπλο, το οποίο είναι ύφασμα από λεπτό νήμα
και αραιή ύφανση που χρησιμοποιείται για να καλύπτει κάποιος το πρόσωπο ή το κεφάλι.
Ο τομέας-στόχος είναι τα αέρια θερμοκηπίου. Για τους δυο αυτούς εννοιολογικούς τομείς
τα όμοια χαρακτηριστικά συνίστανται στο γεγονός ότι καλύπτουν κάτι και αποτελούνται
από διαπερατό υλικό. Υπάρχουν όμως χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι όμοια, όπως
για παράδειγμα ότι το πέπλο έχει συγκεκριμένη επιφάνεια και συγκεκριμένο πάχος ενώ
τα αέρια θερμοκηπίου σχηματίζουν ένα στρώμα το οποίο καλύπτει όλη την επιφάνεια της
γης κι εκτείνονται σε μεγάλο ύψος. Η συγκεκριμένη αναλογία, εάν δεν επισημανθούν
οι διαφορές στους δυο τομείς εξαρχής, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αντιλήψεις
όπως για παράδειγμα ότι τα αέρια θερμοκηπίου καλύπτουν ένα μικρό μέρος της γης και το
σύνολό της ή ότι το πάχος της ατμόσφαιρας είναι μικρό.
Στη δεύτερη περίπτωση ο μαθητής/-τρια Μ2 αντιπαραβάλλει τον μηχανισμό
υπερθέρμανσης του πλανήτη με το κανονικό θερμοκήπιο, όπως φαίνεται στο απόσπασμα
της συνέντευξης: «Η δουλειά ενός πραγματικού θερμοκηπίου, ενός θερμοκηπίου δηλαδή
που το φτιάχνει ο άνθρωπος είναι να κρατά τη ζέστη μέσα. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και
με το φαινόμενο θερμοκηπίου. Μόνο που δεν έχουμε ένα πραγματικό θερμοκήπιο αλλά
έχουμε ως θερμοκήπιο την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας αφού διατηρείται η θερμοκρασία
μέσα». Ο τομέας-βάση εδώ είναι το κανονικό θερμοκήπιο, το οποίο είναι ένας χώρος ο
οποίος περιβάλλεται από διαφανές υλικό (τζάμι ή νάιλον) και χρησιμοποιείται για την
καλλιέργεια φυτών και την προστασία τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ ο
τομέας-στόχος είναι ο μηχανισμός υπερθέρμανσης της γης. Ο μαθητής/-τρια πιθανόν
επιχειρεί να εξηγήσει τον εγκλωβισμό της θερμοκρασίας στη γη. Η αναγνώριση όμοιων
λειτουργιών στηρίζεται στο γεγονός ότι τόσο στο κανονικό θερμοκήπιο όσο και στη
γη παρατηρείται αύξηση θερμοκρασίας. Στην πρώτη περίπτωση εξαιτίας του υλικού
κατασκευής, στη δεύτερη εξαιτίας του ενισχυμένου φαινόμενου θερμοκηπίου. Ακόμη ότι
το κανονικό θερμοκήπιο είναι κατασκευασμένο από γυαλί ή πλαστικό, τα οποία μπορεί να
αντιστοιχούν με τα αέρια θερμοκηπίου. Άλλη μια ομοιότητα ανάμεσα στους δυο αυτούς
τομείς μπορεί να θεωρηθεί η κοινή πηγή ενέργειας, ο ήλιος. Στην περίπτωση όμως του
αναλόγου του κανονικού θερμοκηπίου υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στους δυο
αυτούς τομείς. Το κανονικό θερμοκήπιο στηρίζεται στην απομόνωση της θερμότητας και
στην εξάλειψη τρόπων μεταφοράς της, κάτι που δε συμβαίνει στην περίπτωση της γήινης
ατμόσφαιρας, η οποία αποτελεί ανοικτό σύστημα από το οποίο διαφεύγει ένα μεγάλο
ποσοστό υπέρυθρης ακτινοβολίας προς το διάστημα. Ακόμη μια άλλη διαφορά είναι ότι
στο κανονικό θερμοκήπιο εισέρχεται το σύνολο της ηλιακής ακτινοβολίας ενώ στη γήινη
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ατμόσφαιρα δεν εισέρχεται μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, γιατί απορροφάται
από το στρώμα του όζοντος. Εάν δε ληφθούν όρια στην αναλογία αυτή μπορούν οι
μαθητές/-τριες να οδηγηθούν σε παρανοήσεις, όπως ότι δε διαφεύγει ακτινοβολία στο
διάστημα ή ότι στη γη εισέρχεται το σύνολο της ηλιακής ακτινοβολίας.
Στην τρίτη περίπτωση ο μαθητής/-τρια Μ3 σκέφτεται μεταφορικά στην
προσπάθειά του να κατανοήσει το φαινόμενο θερμοκηπίου, σύμφωνα με το απόσπασμα
της συνέντευξης που ακολουθεί: «Είναι σαν μια μεμβράνη γύρω-γύρω από τη γη η
οποία την προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Οι ακτίνες του ήλιου όταν
μπουν μέσα από αυτή τη μεμβράνη στη γη εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να φύγουν
πάλι έξω. Και ο άνθρωπος με όλα αυτά που κάνει καταστρέφει αυτή τη μεμβράνη και
μπαίνουν οι ακτίνες στη γη». Ο τομέας-βάση είναι η μεμβράνη, η οποία είναι ένα λεπτό
σε πάχος τεντωμένο υλικό το οποίο έχει ποικίλες χρήσεις και ο τομέας-στόχος τα αέρια
θερμοκηπίου. Τα όμοια χαρακτηριστικά αυτών των δύο στηρίζονται στο γεγονός ότι
περιβάλλουν κάτι και το προστατεύουν. Επίσης ότι έχουν ελαστικότητα κι έτσι μπορούν
να καλύψουν όλη την επιφάνεια ενός σφαιρικού σώματος. Όμως παρουσιάζουν διαφορές
οι οποίες αφορούν την έλλειψη διαπερατότητας στη μεμβράνη η οποία θα μπορούσε
να οδηγήσει στη λανθασμένη αντίληψη ότι τα αέρια θερμοκηπίου εμποδίζουν μεν την
υπεριώδη ακτινοβολία αλλά δεν επιτρέπουν τη διέλευση της υπέρυθρης. Επομένως εάν
δεν τεθούν όρια και στη συγκεκριμένη αναλογία είναι επόμενο ότι θα δημιουργηθούν κι
εδώ παρανοήσεις.
Στην τέταρτη περίπτωση ο μαθητής/-τρια Μ4 χρησιμοποιεί τη μεταφορική
σκέψη προκειμένου να κατανοήσει τη λειτουργία του μηχανισμού υπερθέρμανσης της
γης, όπως φαίνεται στο απόσπασμα της συνέντευξης που ακολουθεί: «… υπάρχουν
κάποια αέρια τα λεγόμενα αέρια θερμοκηπίου τα οποία δημιουργούν κάτι σαν φίλτρο στην
ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται η θερμότητα στον πλανήτη και διαρκώς να
αυξάνεται». Ο τομέας-βάση είναι το φίλτρο, το οποίο είναι ένα πορώδες σώμα μέσω
του οποίου περνά υγρό ή αέριο για να απαλλαγεί από ξένα σώματα ή υλικά με τα οποία
είναι αναμεμιγμένο. Ο τομέας-στόχος είναι τα αέρια θερμοκηπίου. Προσεγγίζοντας τα
όμοια χαρακτηριστικά αυτών των δυο θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζουν ομοιότητες
ως προς τη διαπερατότητα των υλικών, αλλά και τη διηθητική ικανότητα. Όπως από
το φίλτρο περνούν τα χρήσιμα υλικά έτσι κι από την ατμόσφαιρα λόγω των αερίων
συγκρατούνται οι υπεριώδεις ακτινοβολίες. Διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι το μέγεθος
της επιφάνειας και το πάχος του φίλτρου σε αντίθεση με τη γήινη ατμόσφαιρα. Επίσης
η έλλειψη ελαστικότητας κι ευκαμψίας η οποία έρχεται σε αντίθεση με την πραγματική
κατάσταση των αερίων. Η αναλογία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη λανθασμένη
αντίληψη ότι τα αέρια θερμοκηπίου καλύπτουν ένα μέρος και όχι όλον τον πλανήτη εάν
δεν επισημανθούν τα σημεία αυτά από την αρχή.
4.Προτεινόμενη αναλογία για την ερμηνεία του ενισχυμένου φαινόμενου
θερμοκηπίου
Στην περίπτωση που πρέπει να ανακαλύψουμε και να χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία
θα πρέπει να ακολουθήσουμε τέσσερα στάδια14. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν την
14 Χρηστίδου, Β. (2001).Ο ρόλος των ρητορικών σχημάτων: Η μεταφορά και η αναλογία ως μηχανισμοί
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κωδικοποίηση του προβλήματος, την επιλογή του τομέα-βάση, την κατασκευή ενός
αναλογικού για τον στόχο μοντέλου και τη μεταβίβαση των γνώσεων στον τομέα –στόχο
με νέους κανόνες.
Για να εξηγήσουμε επομένως το φαινόμενο θερμοκηπίου σε άτομα που δεν το
κατανοούν επαρκώς θα πρέπει, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, να ανακαλύψουμε
μια εύστοχη αναλογία η οποία να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσον αφορά
την κωδικοποίηση του προβλήματος αναφερθήκαμε εκτενώς, όταν καταγράψαμε τον
μηχανισμό του φαινομένου στην προηγούμενη ενότητα. Θα πρέπει στη συνέχεια να
ορίσουμε τους δυο εννοιολογικούς τομείς (οικείο και μη οικείο). Χρησιμοποιώντας
τη μεταφορική σκέψη προτείνουμε η αναπεριγραφή του τομέα-στόχου που θα είναι
ο μηχανισμός του (ενισχυμένου) φαινόμενου θερμοκηπίου να γίνει με βάση τα
χαρακτηριστικά της «αόρατης κουβέρτας», που θα είναι ο τομέας-βάση. Είναι προφανές
ότι οι δυο έννοιες είναι πολύ διαφορετικές σε μια πρώτη προσέγγιση. Δεν υπάρχει κάποια
ιδιαίτερη ομοιότητα στα χαρακτηριστικά αυτών των δυο τομέων (στόχου και βάσης).
Η αναλογία όμως αυτή αποδίδει όμοιες λειτουργίες σε εντελώς ανόμοια πράγματα.
Έτσι το φαινόμενο θερμοκηπίου λαμβάνει χώρα στην ατμόσφαιρα, η οποία περιβάλλει
τη γη όπως η κουβέρτα σκεπάζει κάποιον. Εξαιτίας της συσσώρευσης αερίων ρύπων
ενισχύονται τα αέρια θερμοκηπίου, αλλάζει η σύστασή τους και δεν επιτρέπουν τη
διαφυγή της ανακλώμενης ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία
στον πλανήτη, όπως αυξάνεται η θερμοκρασία του χώρου που περιβάλλει η κουβέρτα.
Προτείνουμε δε να είναι αόρατη, αφού η λέξη αόρατος έχει την έννοια του να μη μπορεί
από τη φύση του κάτι να γίνει αντιληπτό με την όραση. Το ίδιο συμβαίνει και με το
φαινόμενο θερμοκηπίου το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με την όραση, αλλά
από τα αποτελέσματα. Ακόμη θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τον προστατευτικό ρόλο
της ατμόσφαιρας από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, στον προστατευτικό ρόλο της
κουβέρτας από το κρύο. Επίσης στην καταστροφή που μπορούν να υποστούν και τα δυο
από τη δράση χημικών ουσιών.
Εκτός όμως από ομοιότητες οι δυο τομείς παρουσιάζουν και διαφορές, όπως ότι
η κουβέρτα έχει μικρό πάχος κι εφάπτεται στον χώρο που καλύπτει ενώ η ατμόσφαιρα
αρκετό πάχος και εκτείνεται σε ύψος αρκετών χιλιομέτρων. Επίσης η ατμόσφαιρα
χαρακτηρίζεται από διαπερατότητα, κάτι που δεν ισχύει για το υλικό κατασκευής της
κουβέρτας.
Προτείνοντας μια αναλογία δεν έχουμε ως στόχο να δομήσουμε τις ιδέες των
μαθητών αλλά να «κλονίσουμε» κάποιες από τις αντιλήψεις τους. Η συγκεκριμένη
αναλογία πιθανόν να «κλονίσει» εναλλακτικές ιδέες μαθητών, οι οποίες σχετίζονται με
την άποψη ότι η γη υπερθερμαίνεται γιατί τα αέρια του θερμοκηπίου απορροφούν την
υπεριώδη ακτινοβολία ή τις ακτίνες του ήλιου ή ακόμη ότι στην άνοδο της θερμοκρασίας
στη γη συμβάλλει η καταστροφή του όζοντος και έτσι περισσότερες ακτίνες φτάνουν
στη γη.15 Παρόμοιες αντιλήψεις καταγράψαμε κι εμείς στην πιλοτική έρευνα που
πραγματοποιήσαμε κατά την εκπόνηση προηγούμενης εργασίας16 όπως για παράδειγμα
σκέψης και κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Στο Κ. Δημόπουλος & Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.), Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σ. 295-298). Πάτρα: ΕΑΠ
15 Χρηστίδου, Β. (2001). Οι αντιλήψεις των μαθητών για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο Κ. Δημόπουλος
& Β. Χατζηνικήτα (Επιμ.), Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Τόμος Β΄, σσ. 141-142). Πάτρα: ΕΑΠ
16 Μπάλια Κ. (2017). Αδημοσίευτη Γραπτή Εργασία στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ63. Αθήνα: ΕΑΠ
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ότι θεωρούν υπεύθυνους παράγοντες για την ενίσχυση του φαινομένου τα καυσαέρια,
τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και τα σκουπίδια. Όμως επειδή κάθε αναλογία πρέπει να
λειτουργεί κάτω υπό ορισμένα όρια και προϋποθέσεις θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά
υπόψη μας την περίπτωση η συγκεκριμένη αναλογία να ενισχύσει εναλλακτικές ιδέες
μαθητών, όπως ότι τα αέρια δεν επιτρέπουν τη διέλευση της ακτινοβολίας ή ότι το πάχος
τους είναι μικρό και καλύπτουν μικρό μέρος της γήινης επιφάνειας.
Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προτεινόμενη αναλογία όπως
και κάθε αναλογία, αποτελούν ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο το οποίο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στη διδακτική πράξη πολύ συχνά. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των
Φυσικών Επιστημών η διδακτική προσέγγιση αναλογιών είναι πολύτιμη στη μαθησιακή
διαδικασία. Δίνει το δικαίωμα στον εκπαιδευτικό αλλά και στον μαθητή να οικειοποιήσει
μια αφηρημένη έννοια, που είναι γι’ αυτόν άγνωστη και δυσνόητη, συγκρίνοντάς την με
κάποια άλλη που γνωρίζει καλά. Είναι σαφές όμως ότι θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει μια αναλογία και να τίθενται όρια
και περιορισμοί στη χρήση αυτής. Για τον εκπαιδευτικό βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να γνωρίζει και τους δυο εννοιολογικούς τομείς που συνδέει η μεταφορά πολύ
καλά έτσι ώστε οι σωστές επιλογές των τομέων στόχου και βάσης να περιορίσουν ή να
αποκλείσουν τις περιπτώσεις δημιουργίας λανθασμένων αντιλήψεων ή την ενίσχυση των
αντίστοιχων προαντιλήψεων. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζει τις αντιλήψεις των μαθητών
του έτσι ώστε να επισημαίνει εξαρχής τις τυχόν δυσκολίες. Τέλος η χρήση πολλαπλών
ολοκληρωμένων αναλογιών όπου υπάρχουν διαφορετικοί τομείς στόχων και βάσεων
ενδείκνυνται προκειμένου να καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου τομέαστόχου.
5.Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι αναλογίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν
από τους μαθητές/-τριες για να περιγράψουν το ενισχυμένο φαινόμενο θερμοκηπίου. Οι
μαθητές/-τριες με τη βοήθεια της αναλογικής σκέψης συνέδεσαν το καινούριο γι’ αυτούς
πρόβλημα (τομέας-στόχος) με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, οι οποίες τους ήταν
οικείες (τομέας-βάση). Έτσι αντιμετωπίστηκε η αναλογία ως μια διαδικασία σκέψης που
οδήγησε στη διευκόλυνση κατασκευής νοητικού μοντέλου και επομένως στη μάθηση. Θα
πρέπει να επισημανθεί όμως ότι οι αναλογίες και οι μεταφορές δεν αποτελούν πανάκεια.
Και τούτο γιατί για να θεωρηθεί μια αναλογία εύστοχη και κατάλληλη για τη διδακτική
πράξη θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες αν δε γίνουν σαφείς εξαρχής
μπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις ή να ενισχύσουν κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις
των μαθητών. Στις συγκεκριμένες αναλογίες, που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές,
διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιπτώσεις που μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρανοήσεις
και παρέκκλιση από το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα. Επίσης προτάθηκε μια
αναλογία για την κατανόηση του φαινόμενου του θερμοκηπίου από άτομα που δεν το
κατανοούν επαρκώς. Ακολουθήθηκαν τα στάδια που διέπουν τη διαδικασία ανακάλυψης
αυτής και τέθηκαν τα όρια τα οποία θα πρέπει ο κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει για το
συγκεκριμένο φαινόμενο, προκειμένου να μην οδηγηθεί σε λάθη και παρανοήσεις, κάτι
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το οποίο θα είναι αποτρεπτικό για τη διαδικασία της μάθησης.
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Από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και
τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Γκαρίλα Βασιλική – Λεβεντάκης Χαράλαμπος

Περίληψη
Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) σηματοδοτεί τη βούληση της πολιτείας να ανταποκριθεί στις ραγδαίες
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα
μας οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, επιχειρείται, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, η αναδιάρθρωση
της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολικών
μονάδων, με κεντρική επιδίωξη τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου σχολείου το οποίο θα
ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μελών της σχολικής
κοινότητας. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ο συντονισμός
και η στήριξη και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών
σχολικών μονάδων.
Λέξεις κλειδιά: Σχολικός Σύμβουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Περιφερειακά
Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
From the institution of School Advisor to Educational Coordinator and the
P.E.P.C.
Abstract
The launching of Regional Educational Planning Centers (P.E.P.C.) marks the state’s
willingness to respond to the rapid economic and social changes that have taken place in
recent years in our country and which directly affect the sensitive area of education. To
the end, it is attempted in a systematic and organized manner to restructure the scientific
and pedagogical support of teachers and school units, with the central aim of creating a
modern school that responds to the educational and psychosocial needs of members of
the school community. Mission of P.E.P.C. is the educational planning, monitoring, coordination and support of the educational work of public and private schools.
Key words: School Advisor, Educational Coordinator, Regional Educational Planning
Centers
1. Εισαγωγή
Οι ραγδαίες αλλαγές που υφίστανται στις μέρες μας τα κέντρα οργάνωσης της ατομικής
και συλλογικής ζωής των πολιτών καθιστούν πρόδηλο – και συνάμα πιο επιτακτικό από
ποτέ – τον επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών. Και τούτο προκειμένου να
θωρακιστούμε επιστημονικά απέναντι στις νέες εξελίξεις και συνάμα ν’ αντιμετωπίσουμε
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τα – συχνά αρνητικά – αποτελέσματα που αυτές επιφέρουν στην απρόσκοπτη κοινωνική
ένταξη των παιδιών. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να διασφαλίσουμε όχι μόνο τη μάθηση,
αλλά και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.
Το όραμα για ένα δημόσιο δημοκρατικό και συνεργατικό σχολείο που θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών μπορεί να υλοποιηθεί με την υποστήριξη
ενός αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που επιτρέπει και επιδιώκει τη
«διαφοροποίηση» με την έννοια της ανταπόκρισης στην ετερογένεια των αναγκών και
των ενδιαφερόντων όλων των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο κοινωνικός
ρόλος του σχολείου ως προς την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων1.
Για τις υποστηρικτικές ανάγκες ενός τέτοιου εγχειρήματος δημιουργήθηκαν τα
Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία αναλαμβάνουν
την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κατά έναν τρόπο
που αντικαθιστά την μονοπρόσωπη παρουσία των Σχολικών Συμβούλων από ένα
διεπιστημονικό και συλλογικό όργανο επιστημόνων όλων των κλάδων εκπαίδευσης,
δηλαδή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των οποίων θα παρουσιάσουμε
παρακάτω τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες σύμφωνα με το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο2.
1. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την ανάγκη μετάβασης από τον
θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, έναν μονοπρόσωπο θεσμό, σ’ ένα διεπιστημονικό και
συλλογικό όργανο επιστημόνων, όπου το όραμα και η φιλοσοφία ενός αποκεντρωτικού
εγχειρήματος της δημόσιας διοίκησης είναι να μεταφέρει στις σχολικές μονάδες το
δικαίωμα της απόφασης για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τον
προβληματισμό, τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ τους.
Η διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη
επανασχεδιασμού της εκπαίδευσης σε ένα πλαίσιο προσανατολισμένο σε ανθρωπιστικές
αναφορές για ουσιαστική υποστήριξη όχι μόνο της μάθησης αλλά και της ολόπλευρης
ανάπτυξης της προσωπικότητας και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των
σημερινών μαθητών και μελλοντικών ενεργών πολιτών3 και αυτό θα προσπαθήσουμε
να αποτυπώσουμε μέσα από την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση, την
στελέχωση και την αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στην
εκπαίδευση
Το διοικητικό έργο κάθε τυπικής οργάνωσης συντελείται με βάση τον τρόπο που
έχει κατανεμηθεί η εξουσία και η ευθύνη μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στα
διάφορα οργανωτικά επίπεδα αυτής. Ένα σύστημα οργανωτικής και διοικητικής δομής
που διακρίνει ιδιαίτερα την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης είναι το σύστημα
1 Σαϊτης, Χ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, Ατραπός, Αθήνα.
2 Bush, T. and Middlewood, D. (2005). Leading and Managing People in Education. London : Paul Chapman
Educational Publishing.
3 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα.
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συλλογικών οργάνων διοίκησης4.
Τα συλλογικά διοικητικά όργανα εκφράζουν τη σύγχρονη διοικητική τάση και
αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημοκρατικής διοίκησης των οργανισμών.
Λέγοντας «συλλογικό όργανο» εννοούμε ένα σύνολο ατόμων που έχει αναλάβει την
πραγματοποίηση συγκεκριμένου στόχου5. Υπό αυτή την έννοια, τα συλλογικά όργανα, από
λειτουργικής πλευράς, δεν είναι απλά άθροισμα ατόμων αλλά σύνολα που λειτουργούν με
συλλογική συνείδηση για την επίτευξη ενός στόχου6. Αποτελούν οργανικά σχήματα (π.χ.
συμβούλια, επιτροπές κ.λπ.) συλλογικής δημοκρατικής διοίκησης, γιατί α) οι αποφάσεις
τους απορρέουν μετά από διεξοδική συζήτηση των θεμάτων που τις αφορούν και β)
λειτουργούν με βάση προκαθορισμένους κανόνες νομιμότητας, όπως η νόμιμη σύνθεση,
η απαρτία κ.α., τα δε μέλη τους είναι ισότιμα7.
Η άσκηση της διοικητικής εξουσίας από συλλογικά όργανα εξασφαλίζει τη
δημοκρατική λειτουργία των τυπικών οργανώσεων αφού εξασφαλίζει την αμεροληψία
και την αντικειμενικότητα στη λήψη των αποφάσεων, την ομαδική σκέψη βάσει της
οποίας αντιμετωπίζονται καλύτερα τα πολύπλοκα προβλήματα του οργανισμού και την
παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης που βοηθά στη λήψη καλύτερων αποφάσεων8.
Παρόλα αυτά, το παραπάνω σύστημα εμφανίζει πολλές φορές προβλήματα
δυσλειτουργίας διότι όπως υποστηρίζεται9 α) είναι χρονοβόρο, αφού οι επιτροπές και
τα συμβούλια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να πάρουν μια απόφαση απ’ όσο
χρειάζεται ένα μονομελές διοικητικό όργανο, β) οδηγεί σε συμβιβαστικές αποφάσεις, γ)
εξαφανίζει την ατομική ευθύνη και δ) διακρίνεται για τη διστακτικότητα των μελών του
συλλογικού οργάνου10.
3. Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Σ.Ε.Ε.
3.1. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Αποστολή των ΠΕΚΕΣ είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ο συντονισμός, η στήριξη
και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών
μονάδων, καθώς και των ΕΚ11. Ο συντονισμός των ΚΕΣΥ12, των ΚΕΑ13, και των
ΕΚΦΕ14 της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη
των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της
4 Μιχόπουλος A. Β. (1993) Εκπαίδευση στο Πλαίσιο της Οργανωτικής Θεωρίας, Αθήνα.
5 Κόντης Θ. & Μάντας Ν.(1993) Εφαρμοσμένη Οργανωτική και Διοικητική, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική,
Αθήνα.
6 Μπουραντάς, Δ. (1992) Μάνατζμεντ: οργανωτική θεωρία και συμπεριφορά, Εκδόσεις Team, Αθήνα.
7 Σαΐτης. X. (2001) Λειτουργία του σχολείου μέσα από τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Εκδόσεις
Ατραπός, Αθήνα.
8 Gorton, R., Alston, J., Snowden, P. (2006). School Leadership and Administration : Important Concepts,
Case Studies and Simulations. London : McGraw Hill Company.
9 Ζαβλανός, Μ. (1984) Οργάνωση και Διοίκηση, Τόμος Α’, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.
10 Σαΐτη, Α. «Ο ρόλος των οργάνων λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση: περίπτωση του σχολικού
συμβουλίου», στο περιοδικό Διοικητική Ενημέρωση, 1999,τχ. 14, σσ. 40-52.
11 Εργαστηριακά Κέντρα
12 Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης
13 Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία
14 Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών
- 617 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και
η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε
περιφερειακό επίπεδο.15
Πίνακας 1: Ίδρυση ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις οικείες Π.Δ.Ε.16
1)Κομοτηνή (Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης)
2) Αθήνα (Αττικής, Α΄ Αθήνας)
3) Μαρούσι (Αττικής, Β΄ Αθήνας)
4) Αιγάλεω (Αττικής, Γ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής)
5) Νέα Σμύρνη (Αττικής, Δ΄ Αθήνας)
6) Παιανία (Αττικής, Ανατολικής Αττικής)
7) Πειραιάς (Αττικής, Πειραιά)
8) Μυτιλήνη (Βορείου Αιγαίου, Λέσβου)
9) Χίος (Βορείου Αιγαίου, Χίου και Σάμου)
10) Πάτρα (Δυτικής Ελλάδας)
11) Κοζάνη (Δυτικής Μακεδονίας)
12) Ιωάννινα (Ηπείρου)
13) Λάρισα (Θεσσαλίας)
14) Κέρκυρα (Ιονίων Νήσων, Κέρκυρας και
Λευκάδας)

15) Αργοστόλι (Ιονίων Νήσων, Κεφαλληνίας και
Ζακύνθου)
16) Θεσσαλονίκη (Κεντρ. Μακεδ., Ανατ. Θ/νίκης και
Χαλκιδ.)
17) Θεσσαλονίκη (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτ.
Θεσσαλονίκης)
18) Βέροια (Κεντρ. Μακεδονίας, Ημαθίας, Πέλλας και
Πιερίας)
19) Σέρρες (Κεντρικής Μακεδονίας, Σερρών και
Κιλκίς)
20) Ηράκλειο (Κρήτης)
21) Σύρος (Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδων)
22) Ρόδος (Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκανήσου)
23) Τρίπολη (Πελοποννήσου)
24) Λαμία (Στερεάς Ελλάδας)

3.1.1. Για την επίτευξη της αποστολής τους τα ΠΕΚΕΣ ασκούν τις εξής
αρμοδιότητες:
α) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε
επίπεδο ΠΔΕ, ΔΕ, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το ΙΕΠ17,
εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα ή με δικό
τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των
σχολικών μονάδων και των ΕΚ της περιοχής αρμοδιότητάς τους,
β) οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των ΚΕΣΥ, των
ΚΕΑ και των ΕΚΦΕ, εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα ή με εμπειρία
σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και με συμμετοχή μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και
επιστημονικών φορέων ως επιμορφωτών,
γ) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα ΕΚ της περιοχής αρμοδιότητάς τους στη
διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης
και της αποτίμησής του,
δ) μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του
εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των ΕΚ της περιοχής αρμοδιότητάς
τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών
για επιμόρφωση και υποστήριξη με σκοπό να προβούν στον κατάλληλο σχεδιασμό
και προγραμματισμό του έργου τους,

15 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 4, παρ.2.
16 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις,(ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 4, παρ.1.
17 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
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ε) οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά,
παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
πράξη,
στ) ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία,
καθώς και τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης
μαθημάτων και μαθητών,
ζ) μεριμνούν, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ, για:
αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση
φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός
εκφοβισμός,
ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση
της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με
επιμορφώσεις,
γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε
θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς
ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,
η) υποστηρίζουν, σε συνεργασία με τα ΚΕΑ, τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας,
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των
σχολικών μονάδων και των ΕΚ,
θ) παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και
βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και
εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, για τον
εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού,
ι) μεριμνούν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο
εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για
αξιοποίηση,
ια) διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης
και Έρευνας (ΑΣΑΕΕ) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των ΕΚ, των ΚΕΣΥ και των
ΚΕΑ με τα ΑΕΙ της οικείας περιφέρειας,
ιβ) χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέμα18
Τα ΠΕΚΕΣ υποστηρίζονται στο έργο τους από το ΙΕΠ και τη Γενική Δ/νση
Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΠΕΘ, στην οποία και υποβάλλουν τις
εκθέσεις για τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου
τους, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του
ΥΠΠΕΘ.19

18 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 4, παρ.3.
19 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 4, παρ.3.
- 619 -

26ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2018

Πίνακας 2: Σύσταση θέσεων Σ.Ε.Ε.στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Για τη στελέχωση των ΠΕΚΕΣ συνιστώνται στο ΥΠΠΕΘ 540 θέσεις ΣΕΕ20, οι οποίες
πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα άρθρα
21 έως και 36 και κατανέμονται σε κλάδους ως εξής21:
α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): 57
β) Δασκάλων (ΠΕ70): 156
γ) Θεολόγων (ΠΕ01): 11
δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): 60
ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): 32
στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): 32
ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): 8
η) Αγγλικής (ΠΕ06): 21
θ) Γερμανικής (ΠΕ07): 6
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): 8
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): 21
ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): 6
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): 10
ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): 11
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): 3
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): 8

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): 6
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): 3
ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): 21
κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): 7
κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος
(ΠΕ88): 4
κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): 1
κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): 2
κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης:
21
κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: 21
κστ) Μειον. Προγρ. Μειονοτ. Σχολείων Π/θμιας Εκπ/
σης Θράκης (ΠΕ73): 2
κζ) Μειονοτικ. Προγρ. Μειονοτικών Σχολείων Δ/
θμιας Εκπ/σης Θράκης: 1
κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: 1

Σε κάθε ΠΕΚΕΣ προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται
με τον αναπληρωτή του μεταξύ των ΣΕΕ του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕΚΕΣ και ο αναπληρωτής του προέρχονται από
κλάδο διαφορετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση
και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης.22
Κάθε ΣΕΕ έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του,
του συνόλου των σχολικών μονάδων και ΕΚ που υπάγονται στο οικείο ΠΕΚΕΣ. Αν
στο ΠΕΚΕΣ υπηρετούν περισσότεροι ΣΕΕ του ίδιου κλάδου, με απόφαση του ΠΔΕ
ανατίθεται σε κάθε ΣΕΕ η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και
ΕΚ. Αν στο ΠΕΚΕΣ δεν προβλέπεται θέση ΣΕΕ ορισμένου κλάδου, την επιστημονική
ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού αναλαμβάνει ΣΕΕ του ίδιου κλάδου άλλου
ΠΕΚΕΣ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του ΥΠΠΕΘ. Ο ΣΕΕ που ορίζεται σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του
ΠΕΚΕΣ, όπου δεν προβλέπεται θέση ΣΕΕ του οικείου κλάδου, και να εισηγείται στα
θέματα της αρμοδιότητάς του.23
Με απόφαση του ΠΔΕ ανατίθεται σε κάθε ΣΕΕ η παιδαγωγική ευθύνη μίας
ενότητας σχολικών μονάδων και ΕΚ, πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται

20 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
21 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 5, παρ.1.
22 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 5, παρ.2.
23 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 5, παρ.3.
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στην παρ. 3.24
Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παρ.
3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των ΣΕΕ και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής
της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών
σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε ΣΕΕ των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, και
η παιδαγωγική ευθύνη των ΣΜΕΑΕ ανατίθεται αποκλειστικά σε ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής
και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και των ΕΚ ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε ΣΕΕ των
κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος
των μειονοτικών σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης ανατίθεται αποκλειστικά σε
ΣΕΕ Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Θράκης, αντίστοιχα. Οι ΣΕΕ Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Π/
θμιας Εκπ/σης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων Π/θμιας
εκπ/σης από κοινού με ΣΕΕ του κλάδου ΠΕ70 και ο ΣΕΕ Μειονοτικού Προγράμματος
Μειονοτικών Σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Θράκης έχει την παιδαγωγική ευθύνη των
μειονοτικών σχολείων Δ/θμιας εκπ/σης από κοινού με ΣΕΕ των λοιπών κλάδων. Ο
ΣΕΕ Μουσουλμανικής Θρησκείας έχει την επιστημονική ευθύνη των μαθημάτων
μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων,
των μουσουλμανικών θρησκευτικών μαθημάτων στα μειονοτικά γυμνάσια - λύκεια και
της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές - μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Κατά τα λοιπά,
η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων
ανατίθεται σε ΣΕΕ των λοιπών κλάδων της δ/θμιας εκπ/σης.25
Το κάθε ΠΕΚΕΣ συνεδριάζει σε Ολομέλεια, που αποτελείται από όλους τους
ΣΕΕ του Κέντρου και είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,
β) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους,
με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕΚΕΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 4,
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού
αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,
δ) την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού, κατά τη λήξη του σχολικού
έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον
εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την
υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης
για το επόμενο σχολικό έτος.26
24 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις,
(ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 5, παρ.4.
25 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 5, παρ.5.
26 Ν.4547/2018Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018), άρθρο 5, παρ.6.
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3.2. Έργο των Σ.Ε.Ε.
Έργο των ΣΕΕ των ΠΕΚΕΣ είναι η προαγωγή των σκοπών της εκπαιδευτικής πολιτικής
και η διευκόλυνση της εφαρμογής της, μέσω της επιστημονικής και παιδαγωγικής
υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των ΕΚ, των ΚΕΣΥ, των ΚΕΑ και των ΕΚΦΕ.
Παράλληλα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στο
πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του έργου του ΠΕΚΕΣ, ή/και εισηγούνται
προς τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΕΘ, εκπαιδευτικά μέτρα και αλλαγές για τα θέματα
εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. Στο πλαίσιο δε της συλλογικής και
διεπιστημονικής δράσης τους, εργάζονται για την υλοποίηση της αποστολής του ΠΕΚΕΣ,
συνδιαμορφώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό του έργου του ΠΕΚΕΣ και οργανώνουν
και υλοποιούν τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτίμησή του.27
Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕΚΕΣ, οι ΣΕΕ λειτουργούν
συλλογικά σε Ολομέλεια και διαμορφώνουν από κοινού τον σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό και την αποτίμηση του έργου του ΠΕΚΕΣ. Προσδιορίζουν το σύνολο
των στόχων, των διαδικασιών, των πολιτικών, των αρχών και των ενεργειών τους σε
ένα κοινό πλαίσιο επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και των ΕΚ, του εκπαιδευτικού προσωπικού των
ΚΕΣΥ και των ΚΕΑ, καθώς και των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και ΕΚΦΕ. Επίσης, με ευθύνη του Οργανωτικού
Συντονιστή, οι ΣΕΕ συνεδριάζουν ανά ομάδες είτε ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, είτε ανά
γνωστική περιοχή ανεξαρτήτως βαθμίδας, με σκοπό την επεξεργασία ειδικών θεμάτων
και τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Ολομέλεια.28
3.2.1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σ.Ε.Ε.
Για την επιτέλεση του έργου τους, οι Σ.Ε.Ε.:
α) Μελετούν τις ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού
έργου των σχολικών μονάδων και ΕΚ, των οποίων έχουν την παιδαγωγική
ευθύνη, καθώς και των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου της περιοχής
αρμοδιότητάς τους, αποδελτιώνουν τα αιτήματα, διαπιστώνουν τις ανάγκες τους για
υποστηρικτική βοήθεια και, με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, συλλογικά
προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση του σχεδιασμούπρογραμματισμού του έργου του ΠΕΚΕΣ
β) Στο πλαίσιο της από κοινού, συλλογικής και διεπιστημονικής λήψης αποφάσεων,
ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται για την ομαδοποίηση
των αναγκών και την οργάνωση της απαραίτητης επιμορφωτικής στήριξης των
σχολικών μονάδων με κοινές ανάγκες
γ) Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ για το συλλογικό
προγραμματισμό της δράσης του, οργανώνουν τον μηνιαίο ατομικό προγραμματισμό
του έργου τους, τον οποίον καταθέτουν στον Οργανωτικό Συντονιστή. Στον ατομικό
27 Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24.09.2018, Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρ.1.
28 Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24.09.2018, Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρ.2.
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προγραμματισμό καταγράφονται με σαφήνεια οι δράσεις, όπως επιμορφώσεις,
συναντήσεις με ΔΕ29 ή Διευθυντές ή Προϊσταμένους σχολικών μονάδων ή άλλων
δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, παρουσία σε συνεδριάσεις συλλόγων
διδασκόντων ή Ομάδων Σχολείων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
δράσεων αυτών. Στο τέλος του σχολικού έτους καταθέτουν ετήσιο απολογισμό της
δράσης τους στον Οργανωτικό Συντονιστή.
δ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης
του εκπαιδευτικού έργου, διερευνούν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενθαρρύνουν
και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων που συναποτελούν Ομάδα
Σχολείων. Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή και σε συνδυασμό με τα κεντρικά
σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, οργανώνουν το πλαίσιο επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές
ανάγκες, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον,
παρέχουν συνεχή επιστημονική καθοδήγηση στο πλαίσιο του σχεδιασμού και
υλοποίησης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή ομάδας
σχολείων.
ε) Υποστηρίζουν την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και την
εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στις εκπαιδευτικές δομές των οποίων έχουν
την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και καθοδήγηση, σε συνάρτηση με τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά δεδομένα της
περιοχής αρμοδιότητάς τους, με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού
έργου.
στ) Έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και ΕΚ της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με
απόφαση του ΠΔΕ, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή
του ΠΕΚΕΣ, ανατίθενται στους ΣΕΕ: αα) οι σχολικές μονάδες των οποίων έχουν την
παιδαγωγική ευθύνη και ββ) οι σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν την επιστημονική
ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και
5 του Ν. 4547/2018. Ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ και ο Αναπληρωτής
του ασκούν τα καθήκοντα επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης παράλληλα με
τα λοιπά καθήκοντά τους.
ζ) Επισκέπτονται, τις σχολικές μονάδες και τα ΕΚ, συνεργάζονται με τους Διευθυντές
και τους Σ.Δ., σε επίπεδο περιοχής ή Ομάδας Σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, και
τους παρέχουν την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξή τους σε θέματα
εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής. Δύνανται να παρίστανται,
είτε μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων, είτε με δική τους πρωτοβουλία,
σε συνεδριάσεις των Σ.Δ30. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να τους
παράσχουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξή τους
για ποικίλα θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός και η αποτίμηση
του εκπαιδευτικού έργου, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διαχείριση
κρίσεων, η διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιλογή και αξιοποίηση
εκπαιδευτικού υλικού.
29 Διευθυντές Εκπαίδευσης
30 Συλλόγους Διδασκόντων
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η) Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών, για τη βελτιστοποίηση της
παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης και την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών
θ) Οργανώνουν ενημερωτικές επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ίδιων
ειδικοτήτων ή τάξεων και, εφόσον ενδείκνυται από τη θεματολογία των συναντήσεων,
συνεργάζονται με τα ΚΕΣΥ, τα ΚΕΑ, τα ΕΚΦΕ ή και τους Υπευθύνους Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για θέματα που αφορούν
στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, στα νέα σχολικά βιβλία, στους τρόπους
αξιολόγησης των μαθητών, στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, στην ενταξιακή
εκπαίδευση, στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων, στα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού, στους
τρόπους γραπτής ή προφορικής εξέτασης των μαθητών, στη διαμόρφωση ερωτήσεων
στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των γραπτών, στις καλές
παιδαγωγικές πρακτικές, στις νέες παιδαγωγικές/ διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς
και στους σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διοικητική λειτουργία της
σχολικής μονάδας και τη διδακτική πράξη.
ι) Έχουν την ευθύνη επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών
του κλάδου τους. Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες σχεδιασμού
και υλοποίησης διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μεριμνούν για
την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών τους και προτείνουν
εναλλακτικές λύσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται
να διαχειριστούν.
ια) Αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο και τις δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας που
παρέχουν οι ΤΠΕ, συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της
περιοχής αρμοδιότητάς τους για θέματα παιδαγωγικού, διδακτικού και επιστημονικού
ενδιαφέροντος και εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην
καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία και πρακτική. Δίνουν έμφαση στην υποστήριξη
των νέων εκπαιδευτικών και οργανώνουν κατά περίπτωση παρουσιάσεις δειγματικών
διδασκαλιών, συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς και αποφασίζοντας από κοινού
για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τα μέσα, τις στρατηγικές και την
αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας.
ιβ) Οργανώνουν με ευθύνη τους και συμμετέχουν σε κοινές συσκέψεις με τους ΔΕ, τους
Διευθυντές των σχολικών μονάδων και ΕΚ, τους Προϊσταμένους των ΚΕΣΥ και
των ΚΕΑ για την εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών/ παιδαγωγικών θεμάτων, την
προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα δεδομένα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των
σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την οργάνωση της επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
προβλημάτων.
ιγ) Συνεργάζονται με τον ΠΔΕ και τους ΔΕ της οικείας ΠΔΕ, για κάθε θέμα που αφορά
στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην παροχή παιδαγωγικής και
επιστημονικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και ΕΚ, με σκοπό τη βέλτιστη
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας
τους, όταν εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες
της περιοχής αρμοδιότητας τους, παιδαγωγικού ή επιστημονικού χαρακτήρα,
ενημερώνουν, διά του Οργανωτικού Συντονιστή, τους ΔΕ και τον ΠΔΕ και εισηγούνται
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τρόπους αντιμετώπισης.
ιδ) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις συσκέψεις
με τους ΔΕ του οικείου ΠΕΚΕΣ, με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ και
των ΚΕΑ, μετά από απόφαση του ΠΔΕ, στις οποίες προεδρεύει ο ίδιος. Αντικείμενο
των συσκέψεων είναι ο συντονισμός των ενεργειών τους για τη βέλτιστη υποστήριξη
του εκπαιδευτικού έργου καθώς και η εξέταση ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής
και η εξειδίκευση και προσαρμογή της πολιτικής αυτής στα δεδομένα και τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
ιε) Συνεργάζονται με τους Διευθυντές ή τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων
σε επίπεδο περιοχής ή ομάδας σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, για θέματα που
αφορούν τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τον
προγραμματισμό των παιδαγωγικών συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό, την
οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης
καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και των σχολικών
βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, παρέχουν τη συνδρομή τους
στην αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την παιδαγωγική/διδακτική διαδικασία
και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της
σχολικής μονάδας ή τον Σ.Δ.
ιστ) Συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες, τους συνδικαλιστικούς φορείς των
εκπαιδευτικών, τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων, τους πολιτιστικούς και
επιστημονικούς συλλόγους, επιστήμονες και φορείς της τοπικής κοινωνίας, ανάλογα
με τις ανάγκες και τις υπάρχουσες δυνατότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
και του ρόλου εκάστου φορέα, προκειμένου να επιτευχθούν σε βέλτιστο βαθμό οι
σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις του σχολείου
με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
ιζ) Σε ό,τι αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου τους, έχουν την αρμοδιότητα
της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων Ενισχυτικής
Διδασκαλίας και ΠΔΣ που υλοποιούνται ή/και άλλων προγραμμάτων αντισταθμιστικού
χαρακτήρα που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς
τους.
ιη) Οργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις και θεματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε
γονείς/κηδεμόνες, με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την προαγωγή
της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας καθώς και ημερίδες ή ενημερωτικές
συναντήσεις γονέων/κηδεμόνων για θέματα που σχετίζονται με προβλήματα αγωγής,
μάθησης και συμπεριφοράς των μαθητών σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ ή για θέματα
Περιβάλλοντος, Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τα ΚΕΑ.31
4. Συμπεράσματα
Από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου και τα μονοπρόσωπα όργανα επιστημονικής
και παιδαγωγικής καθοδήγησης περάσαμε στη θεσμοθέτηση συλλογικών οργάνων
εκπαιδευτικού σχεδιασμού και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής με συλλογικές,
31 Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24.09.2018, Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρ.4.
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συνεργατικές και δημοκρατικές διαδικασίες. Ο νέος θεσμός των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος αποτελεί ένα συλλογικό σώμα στελεχών με υψηλά
επιστημονικά και παιδαγωγικά προσόντα, στόχο έχει να συνεισφέρει στην κριτική
θεώρηση, αναστοχασμού και διάχυσης των επιστημονικών τους γνώσεων και προσφοράς
τους στην εκπαίδευση, με βάση την παιδαγωγική και την επιστημονική έρευνα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, επιχειρείται, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, η
αναδιάρθρωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών
και των σχολικών μονάδων, με κεντρική επιδίωξη τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και
αυτόνομου σχολείου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές
ανάγκες των μελών της σχολικής κοινότητας32.
Συνοψίζοντας η ίδρυση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. έχει στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, αναπτύσσεται αλληλεπιδραστική (δυναμική) σχέση μεταξύ
του σχολείου και των δομών υποστήριξης σε επίπεδο Περιφέρειας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), καθώς
και σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Σ.Υ.& Κ.Ε.Α.), υποστήριξης από τις
διεπιστημονικές ομάδες που πλαισιώνουν τις εν λόγω δομές, ώστε να ανταποκρίνονται
καλύτερα στα νέα δεδομένα, προάγοντας παράλληλα τις αλλαγές και καινοτομίες
που προβλέπονται από τον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής
πολιτικής. Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τις
ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα και
αυτές να είναι συνυφασμένες με την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής, εξασφαλίζοντας το
δικαίωμα για τη βέλτιστη εκπαίδευση33.
Ο νέος θεσμός των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Σ.Ε.Ε. ξεκίνησε να λειτουργεί τον
Οκτώβριο του 2018 και για να αξιολογηθεί η αποστολή του και το όραμα του νομοθέτη,
όπως το αναλύσαμε παραπάνω, θα πρέπει να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα –
μεγαλύτερο του ενός έτους πλήρους λειτουργίας – ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε
χρήσιμα και αξιόπιστα συμπεράσματα.
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Στάσεις και Αντιλήψεις περί Κατανεμημένης Ηγεσίας: Μια Συγκλίνουσα
Θεώρηση;
Κουρμπέλη Δήμητρα

Περίληψη
Αποτελεί διαχρονικά γεγονός αδιαμφισβήτητο ο έντονος και καθ’ όλα γόνιμος
προβληματισμός που απασχολεί τα μέλη της εκπαιδευτικής και της ακαδημαϊκής
κοινότητας αναφορικά με το ζήτημα της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης
και την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου per se. Μάλιστα, εξαιτίας της ανάγκης
ανταπόκρισης στην πολυπλοκότητα των επιταγών της περιρρέουσας πραγματικότητας,
ένα νέο πολυδιάστατο μοντέλο ηγεσίας φαίνεται να κεντρίζει το επιστημονικό και
ερευνητικό ενδιαφέρον, ευρέως γνωστό ως Κατανεμημένη Ηγεσία. Στο πλαίσιο αυτό,
η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στη σύντομη παρουσίαση και αποτίμηση μέρους των
αποτελεσμάτων ευρύτερης μεικτής έρευνας για τη διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων ή μη
στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
αντιλαμβάνονται την έννοια της Κατανεμημένης ηγεσίας.
Λέξεις – Κλειδιά: στάσεις, αντιλήψεις, κατανεμημένη ηγεσία
Attitudes and perceptions about distributed leadership is it a convergent vision
Abstract
Τhe existence of strong and by all means productive dialogue among the members of the
educational and academic community regarding the issue of the quality of education and
public school improvement per se is a diachronically indisputable fact. Actually, given
the dire need to tackle the complexity of the highly demanding current reality a new
multidimensional leadership model seems to attract scientific and academic the interest,
widely known as Distributed Leadership. Under this light, the present paper aims to
present and evaluate part of the findings obtained from a larger mixed method research,
examining potential divergence or not among heads and teachers in the way they perceive
the concept of Distributed Leadership.
Key – Words: attitudes, perceptions, distributed leadership
1. Εισαγωγή
Αποτελεί διαχρονικά γεγονός αδιαμφισβήτο τόσο ο πλούσιος διάλογος όσο και ο έντονος
και καθ’ ολα γόνιμος προβληματισμός που απασχολεί τα μέλη της εκπαιδευτικής και
της ακαδημαϊκής κοινότητας αναφορικά με το ζήτημα της βελτίωσης της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και την αναβάμιση του δημόσιου σχολείου per se.
Μάλιστα, προβάλλει ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη αυτή, με δεδομένο τις
ραγδαίες κοινωνικο πολιτικο- οικονομικές αλλαγές που συντελούνται σε μια κοινωνία της
- 628 Κουρμπέλη, Δ. (2018), Στάσεις και Αντιλήψεις περί Κατανεμημένης Ηγεσίας: Μια Συγκλίνουσα Θεώρηση;
Στο: Π. Γεωργογιάννης (2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ.
628-641.Ec virtem nosulica; nostantimo mantilium.
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παγκοσμοιοποιημένης γνώσης και πληροφορίας. Συνεπώς καθίσταται ολο και πιο δυσχερές
το εγχείρημα των παραγόντων που φαίνεται να είναι επιφορτισμένοι με την αποστολή
αυτή, της σχολικής ηγεσίας συγκαταλεγόμενης, καθώς αποτελεί κοινά παραδεκτή
αποδοχή στην παγκόσμια βιβλιογραφία οτι η ηγεσία, και κατ’ επέκταση ο ηγέτης, είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσμάτικότητας1.
Ως εκ τούτου, εξαιτίας της ανάγκης ανταπόκρισης στην πολυπλοκότητα των
επιταγών της περιρρέουσας πραγματικότητας, ένα νέο πολυδιάστατο μοντέλο ηγεσίας
φαίνεται να κεντρίζει το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο στο ευρωπαϊκό
οσο και στο διεθνές περιβάλλον2. Η παρούσα εισήγηση λοιπόν πραγματεύεται ένα τέτοιο
μοντέλο, ευρέως γνωστό ως Κατανεμημένη/Διανεμημένη ηγεσία, με απώτερο σκοπό να
φωτίσει τυχόν διαφοροποίησεις στις αντιλήψεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών,
συνεκτιμώντας μέρος των ερευνητικών δεδομένων ευρύτερης μικτής έρευνας πεδίου που
διεξήχθη.
2. Αποσαφήνιση εννοιών
2.1. Αποσαφήνιση του όρου ‘‘Κατανεμημένη/Διανεμημένη Ηγεσία’’
Αποτελεί παράδοξο το γεγονός ότι, παρά το εντονότατο ενδιαφέρον που προσελκύει στην
παγκόσμια βιβλιογραφία το μοντέλο της Κατανεμημένης ηγεσίας, το κεντρικό ζήτημα
της εννοιολογικής της οριοθέτησης παραμένει σημείο αντιπαράθεσης Μάλιστα, αυτού
του είδους η συγκεχυμένη εννοιολογική αμφισημία η οποία επισημαίνεται απο πληθώρα
ερευνών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην επικαλύπτόμενη χρήση του όρου και άλλων
συγγενών έννοιων όπως λόγου χάριν, Δημοκρατική, Συμμετοχική, Επιμερισμένη Ηγεσία3,
κτλ.
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας υιοθετείται ο ορισμός των Harris και
Muijs κατά τον οποίο «Η Κατανεμημένη ηγεσία δεν είναι κάτι που “γίνεται” από ένα
άτομο σε “άλλους”», αλλά αποτελεί «ιδιότητα η οποία αναδύεται από μια ομάδα ή ένα
δίκτυο ατόμων τα μέλη του οποίου αξιοποιούν από κοινού τη συλλογική δεξαμενή της
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας τους»4.
Κρίνεται σκόπιμο να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό ότι η Κατανεμημένη ηγεσία
φαίνεται να προβάλλει τη δυναμική της ομάδας στον αντίποδα του συγκεντρωτισμού που
χαρακτήριζε παλαιότερα μονοδιάστατα μοντέλα ηγεσίας, δεδομένου ότι αυτή παύει να
ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνο με το πρόσωπο ενός και μόνο ατόμου, κοινώς του
ηγέτη, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στο οικοδόμημα της
βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Όπως διαφαίνεται η ηγεσία πλέον αποτελεί συνισταμένη
1 Hallinger, P. & Heck, R.H. (1998), Exploring the principal’s contribution to school effectiveness: 1980-1995.
School Effectiveness and School Improvement, 9(2), pp. 157-191.
2 Gronn, P. (2000), Distributed Properties: A New Architecture for Leadership. Educational Management
Administration and Leadership, 28(3), p. 322. Harris, A. (2004), Distributed Leadership and School Improvement:
Leading or Misleading? Educational Management Administration and Leadership, 32(11), p. 13.
3 Bolden, R. (2011), Distributed Leadership in Organizations: A review of Theory and Research, International
Journal of Management Reviews, 13, p. 254. Harris, A. (2008a), Distributed leadership: according to the
evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), p. 173.
4 Harris, A. and Muijs, D. (2005), Improving Schools through Teacher Leadership. Berkshire: Open University
Press, p. 28.
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πολλών δυνάμεων, και μάλιστα όπως πολύ εύστοχα σημειώνουν οι Heng and Marsh5,
αναδύεται μια μορφή αλληλεξάρτησης και συν-ευθύνης ανάμεσα στα πρόσωπα στα
οποία κατανέμονται οι ηγετικοί ρόλοι.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως αυτό το μοντέλο ηγεσίας ενστερνίζεται την
λανθασμένη περι αυτού επικρατούσα άποψη ότι «όλοι στον οργανισμό ηγούνται
συγχρόνως»6. Αντίθετα, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Leithwood et al., σε
αρκετές περιπτώσεις η επιτυχημένη άσκησή της είναι συνυφασμένη με την ιδέα του
ηγέτη να «ηγείται των ηγετών»7. Είναι δε άξιο αναφοράς ότι ο ρόλος των τυπικών
ηγετών δύναται να καθίσταται ενδεχομένως και πιο απαιτητικός, καθώς επιφορτίζεται με
τον συντονισμό των ατόμων που αναλαμβάνουν τους επιμέρους ηγετικούς ρόλους, την
ενδυνάμωσή αυτών, την παρακολούθηση της όλης πορείας των δραστηριοτήτων και την
παροχή σχετικής ανατροφοδότησης8.
3. Θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς Κατανεμημένης Ηγεσίας
Leader Plus Aspect
Από την εκτεταμένη αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψαν ποικίλες
θεωρητικές προσεγγίσεις της Κατανεμημένης ηγεσίας, ενώ για τους σκοπούς της παρούσας
έρευνας επελέχθη αυτή που διαμορφώθηκε από τον Spillane, η οποία βασίζεται σε δυο
κεντρικούς πυλώνες. Με βάση τον πρώτο πυλώνα, το επονομαζόμενο «Leader Plus
aspect», η ηγεσία, όπως εξηγεί ο Spillane, δεν περιορίζεται μόνο στο διευθυντή-ηγέτη,
αλλά επεκτείνεται σε πολλαπλά ηγετικά πρόσωπα, που είτε λαμβάνουν εκ της θέσεως
τους επίσημα κάποιο ηγετικό ρόλο είτε ανεπίσημα9. Αυτή η οπτική αφενός μπορούμε
κατ’ αρχήν να ισχυριστούμε ότι προβάλλει ως εναλλακτική της κυρίαρχης θέσης του
ηγέτη και αφετέρου φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για άσκηση της ηγεσίας από τους
εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς και γενικότερα όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία10. Σε καμία περίπτωση πάντως
δε θα πρέπει αυτό να παρερμηνευθεί σε σημείο που να πιστεύουμε, όπως τονίζουν οι
Spillane and Healey11, ότι η ηγεσία πρέπει να ασκείται από όλους. Η άποψη αυτή ωστόσο
δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο τον Barth, σύμφωνα με τον οποίο «όλοι οι καθηγητές
5 Heng, M.A. and Marsh, C.J. (2009), Understanding middle leaders: a closer look at middle leadership in
primary schools in Singapore. Educational Studies, 35(5), p. 526.
6 Harris, Α. (2008a), Distributed leadership: according to the evidence. Journal of Educational Administration,
46(2), p. 173.
7 Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N. and Yashkina, A. (2007), Distributing
leadership to make schools smarter: taking the ego out of the system. Leadership and Policy in Schools, 6(1),
p. 55.
8 Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N. and Yashkina, A. (2009), Distributing
leadership to make schools smarter: taking the ego out of the system. In: K. Leithwood, B. Mascall and T.
Strauss (Εds), Distributed Leadership According to the Evidence. London: Taylor & Francis, p. 248.
9 Spillane, J.P. (2005b), Primary school leadership practice: how the subject matters. School Leadership and
Management, 25(4), p. 385.
10 Spillane, J.P. (2006), Distributed Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, p. 13.
11 Spillane, J.P. and Healey, K. (2010), Conseptualizing School Leadership and Management from a Distributed
Perspective: An Exploration of Some Study Operations and Measures. The Elementary School Journal, 111(2),
p. 256.
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διαθέτουν ηγετικές ικανότητες που περιμένουν να τις ξεκλειδώσει κάποιος…»12.
Leader Practice Aspect
Επεκτείνοντας την αρχική του θεση ο Spillane οδηγήθηκε στο δεύτερο πυλώνα, το
«leadership-practice aspect», με βάση το οποίο, η ηγεσία στοιχειοθετείται ως «ένα
προϊόν των συλλογικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σχολικών ηγετών, των ακολούθων
και πτυχών της περίστασης, όπως τα εργαλεία και οι ρουτίνες»13. Υπ’ αυτό το πρίσμα,
η ηγεσία παύει να αποτελεί «προϊόν της γνώσης του ηγέτη και των δεξιοτήτων του»14,
καθώς, όπως διατείνεται ο Spillane, με τον δεύτερο αυτό άξονα επιτελείται μια στροφή
ως προς το σημείο αναφοράς από «το σύνολο των ατομικών πράξεων των ηγετών προς
την αλληλεπίδραση μεταξύ των ηγετών, των ακολούθων και της περίστασης»15.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται οτι η οπτική της Κατανεμημένης ηγεσίας, όπως
αποτυπώνεται στα πλαίσια του ‘leadership practice’, εμπεριέχει τόσο το έμψυχο όσο και
το άψυχο δυναμικό του σχολείου, δίνοντας έμφαση στη διάδραση μεταξύ αυτών των
επιμέρους στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό οτι η όποια αλλαγή
θα επιτευχθεί όχι απλά και μόνο, εξαιτίας, όπως σημειώνει ο Spillane, του « ότι η ηγεσία
κατανέμεται, αλλά το πώς κατανέμεται»16.
Μοτίβα Κατανομής της Ηγεσίας
Στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας συναντά κανείς ποικίλα μοντέλα
κατανομής στο επίκεντρο πολλών ερευνών17. Ωστόσο, η ταξινομία που υιοθετήθηκε για
τους σκοπούς της παρούσας έρευνας ως η πληρέστερη όλων, είναι αυτή που αναδύθηκε
απο την έρευνα των Leithwood et al., οι οποίοι επεδίωξαν, μέσα από την οπτική της
κατανεμημένης ηγεσίας να εξετάσουν σε ποιο βαθμό οι ηγετικές λειτουργίες που
εκτελούνταν συνδέονταν σκόπιμα και συνειδητά με τις διαφορετικές πηγές ηγεσίας
και το βαθμό του συντονισμού των μεταξύ τους προσπαθειών. Τα τέσσερα μοτίβα που
προέκυψαν είναι: «Σχεδιασμένη Διασύνδεση», «Αυθόρμητη Διασύνδεση, «Αυθόρμητη μη
Διασύνδεση» και «Άναρχη μη Διασύνδεση»18.
Σύμφωνα με τους ερευνητές στην πρώτη περίπτωση καθορίζεται εκ των
προτέρων η ευθύνη για το ποιος θα αναλάβει ποιο ηγετικό ρόλο και ποια ηγετική
λειτουργία. Στη δεύτερη, εμφανίζεται ελάχιστος ή καθόλου προηγούμενος σχεδιασμός,
καθώς η κατανομή των ηγετικών λειτουργιών λαμβάνει χώρα κατά την αλληλεπίδραση
των εμπλεκόμενων ως απόρροια των αποφάσεων της στιγμής. Η τρίτη μορφή κατανομής
αφορά την περίπτωση όπου δεν υπάρχει καμία διασύνδεση του ηγετικού ρόλου και
των ατόμων που τον αναλαμβάνουν, ενώ στην τελευταία όχι μόνο δεν υπάρχει καμία
σκόπιμη σύνδεση, αλλά δημιουργείται και ένταση υπό την έννοια ότι οι διάφοροι ηγέτες
12 Barth, R. (2001), Teacher Leader. Phi Delta Kappan, 82(6), p. 445.
13 Spillane, J.P. (2006), Distributed Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, p. 3.
14 Spillane, J.P. (2005a), Distributed Leadership. The educational Forum, 69(2), p. 144.
15 Spillane, J.P. (2006), Distributed Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, p. 12.
16 Spillane, J.P. (2005a), Distributed Leadership. The Educational Forum, 69(2), p. 149.
17 Harris, A. (2009a), Distributed Leadership: What We Know. In: A. Harris (Ed.), Distributed Leadership:
Different Perspectives. The Netherlands: Springer, p. 16.
18 Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N. and Yashkina, A. (2007), Distributing
leadership to make schools smarter: taking the ego out of the system. Leadership and Policy in Schools, 6(1),
pp. 40-41.
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λειτουργούν ανεξάρτητα, μην αναγνωρίζοντας τους στόχους και το πεδίο δράσης των
υπολοίπων19. Ένα από τα πιο άξια λόγου ευρήματα της έρευνας στην πράξη είναι η
διαπίστωση ότι το πρώτο μοτίβο κατανομής της ηγεσίας, που εμφανίζει και το μεγαλύτερο
βαθμό συντονισμού, φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τα υπόλοιπα
τρία20.
4. Σκοπός της Έρευνας
Ο απώτερος σκοπός της αρχικής ευρείας κλίμακας μικτής έρευνας που διεξήχθη, ένα
τμήμα μόνο της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση, έγκειτο στο να φωτίσει
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές σε σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη σχολική ηγεσία. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού,
το γενικότερο και βασικότερο ερευνητικό ερώτημα και υπο-ερώτημα που εξετάσθηκε
ήταν το εξής:
1. Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης τη σχολική ηγεσία;
1.1. Σε ποιό βαθμό οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών περί σχολικής
ηγεσίας αποκαλύπτουν κάποια συσχέτιση με τη Μετασχηματιστική, τη Συναλλακτική
και την Κατανεμημένη Ηγεσία.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το σχετικό ερώτημα
πραγματεύονταν προγενέστερη εισήγηση, όπου έγινε εκτενής αναφορά σε δεδομένα
της ποσοτικής έρευνας τόσο για τους εκπαιδευτικούς21 όσο και για τους διευθυντές
μεμονωμένα22. Ως εκ τούτου, η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στη διερεύνηση της
ύπαρξης τυχόν διαφορών ως προς τις αντιλήψεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών
αναφορικά με τις διαστάσεις της Κατανεμημένης Ηγεσίας (Distributed Leadership)
5. Μεθοδολογία
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού υιοθετήθηκε ένα μοντέλο μικτής έρευνας,
προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες που αυτού του είδους η
έρευνα παρέχει, όπως εύστοχα σημειώνουν οι Burke and Onwuegbuzie «για πιο ισχυρές
αποδείξεις ως προς τα συμπεράσματα μέσα από τη σύγκλιση και την επαλήθευση των
19 Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N. and Yashkina, A. (2007), Distributing
leadership to make schools smarter: taking the ego out of the system. Leadership and Policy in Schools, 6(1),
pp. 40-42.
20 Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N. and Yashkina, A. (2007), Distributing
leadership to make schools smarter: taking the ego out of the system. Leadership and Policy in Schools, 6(1),
p. 54.
21 Κουρμπέλη, Δ. (2013), Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τη Σχολική Ηγεσία: Έρευνα σε σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Π. Γεωργογιάννης (2014), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Πρακτικά 16ου Διεθνούς Συνεδρίου, Τόμος ΙΙ, Πάτρα 2830 Ιουνίου 2013, σ.σ. 127-144.
22 Κουρμπέλη Δ. (2014), Σχολική Ηγεσία & Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας: Μια ποσοτική Έρευνα. Στο
Π. Γεωργογιάννης (2014) Εκπαίδευση και Ετερότητα. Πρακτικά 17ου Διεθνούς Συνεδρίου, Τόμος ΙΙ, Πάτρα 2729 Ιουνίου 2014, σ.σ. 353-368
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ευρημάτων», αποκτώντας περαιτέρω «επίγνωση και κατανόηση που μπορεί να μην
ήταν επιτεύξιμη στην περίπτωση υιοθέτησης μιας και μόνο μεθόδου»23a. Συγκεκριμένα,
διενεργήθηκε μια περιγραφική μελέτη για την υλοποίηση του ποσοτικού μέρους και
συνεντεύξεις για τη συλλογή των δεδομένων του ποιοτικού άξονα αντίστοιχα, στα πλαίσια
εφαρμογής του μεικτού μοντέλου, ευρέως γνωστό στη βιβλιογραφία ως “Convergent
Parallel design”24, ως το πλέον ενδεδειγμένο προκειμένου να επιτευχθεί ο απώτερος
στόχος της τριγωνοποίησης.
Δείγμα
Το ποσοτικό δείγμα της έρευνας αποτελείτο απο 284 συμμετέχοντες, από τους οποίους
το 6.7% ήταν διευθύντες και το 93.3% εκπαιδευτικοί από 20 σχολεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Το ποιοτικό δείγμα περιελάμβανε δέκα συνεντευξιαζόμενους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών.
Ερευνητικά Εργαλεία l
Αναφορικά με τον ποιοτικό άξονα του μεικτού ερευνητικού μοντέλου, εξαιτίας της
έλλειψης ενός έγκυρου και ευρέως αποδεκτού οργάνου για τη μέτρηση των διαστάσεων
της Κατανεμημένης ηγεσίας, το σχετικό τμήμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε
σχεδιάστηκε με βάση τα θεωρητικά και ερευνητικά ευρήματα στη σχετική βιβλιογραφία.
Τα 14 ερωτήματα που προέκυψαν αφορούν το leader-plus aspect, τη λήψη αποφάσεων
μόνο από τον επίσημο ηγέτη, την κατανομή της ηγεσίας μόνο σε επίσημα κατέχοντες
θέση, την ευθύνη της διανομής, την κατανομή ηγετικών ρόλων στους εκπαιδευτικούς,
την προγραμματισμένη και αυθόρμητη κατανομή των ρόλων καθώς επίσης και τους
διευκολυντικούς και ανασταλτικούς παράγοντες ως προς την κατανομή της ηγεσίας25. Στα
πλαίσια υλοποίησης του ποιοτικού άξονα, ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο ημιδομημένων
συνεντεύξεων που επίσης διαρθρώθηκαν με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.
6. Παρουσίαση Αποτελέσματων
Εστιάζοντας λοιπόν στο ερώτημα της παρούσας εισήγησης για την ύπαρξη ή μη
σύγκλισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών αναφορικά με τον τρόπο που
αντιλαμβάνονται την έννοια της Κατανεμημένης Ηγεσίας, προκειμένου να διερευνηθούν
τυχόν διαφοροποιήσεις διενεργήθηκε έλεγχος κριτηρίου Mann-Whittney U για τις
διαστάσεις αυτού του είδους της ηγεσίας, από τα αποτελέσματα του οποίου, όπως αυτά
αποτυπώνονται στον πίνακα 1 και 2, δε φαίνεται να προκύπτουν στατιστικά σημαντικές
23 Burke and Onwuegbuzie (2004:21) Burke J. , Onwuegbuzie, A. (2004) Mixed Methods Research: A
research paradigm whose time has come, Educational Researcher, 33(7), p. 21
24 Creswell, J. and Planko Clark, V. (2010) Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage
Publications Inc., p.69
25 Κουρμπέλη, Δ. (2013), Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τη Σχολική Ηγεσία: Έρευνα σε σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Π. Γεωργογιάννης (2014), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Πρακτικά 16ου Διεθνούς Συνεδρίου, Τόμος ΙΙ, Πάτρα
28-30 Ιουνίου 2013, σ. 134.
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διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών στη μέτρηση των επιμέρους
διαστάσεων της Κατανεμημένης ηγεσίας.
Πίνακας 1. Mann-Whittney U για διαφορές μεταξύ διευθυντών και εκπαιδευτικών
αναφορικά με τις διαστάσεις της Κατανεμημένης Ηγεσίας
i.

Διαστάσεις Κατανεμημένης Ηγεσίας
Διευθυντής
υπεύθυνος
κατανομής
της ηγεσίας

MannWhitney 2016,000
U
Wilcoxon
36469,000
W
Z
-1,083
Asymp.
Sig.
(2-tailed)

,279

Προγραμματισμένη
κατανομή από το
διευθυντή

Αυθόρμητη
κατανομή
ρόλων

Ικανότητα
ανάληψης
ηγετικών ρόλων
από όλους τους
εκπαιδευτικούς

Προθυμία
διευθυντών
για κατανομής
ηγετικών
ρόλων

2351,000

2171,500

2223,000

1260,500

37067,000

36624,500

36939,000

1431,500

-,454

-,954

-,826

-3,682

,650

,340

,409

,000

Πίνακας 2. Mann-Whittney U για διαφορές μεταξύ διευθυντών και εκπαιδευτικών
αναφορικά με τις διαστάσεις της Κατανεμημένη Ηγεσίας
ii. Διαστάσεις Κατανεμημένης Ηγεσίας
Λήψη
αποφάσεων
από τον
επίσημο
ηγέτη

Άσκηση
ηγεσίας
μόνο από το
διευθυντή

Άσκηση ηγεσίας
από διευθυντή
μαζί με
εκπαιδευτικούς

Όλοι οι
εκπαιδευτικοί
Άσκηση ηγεσίας
θα πρέπει να
μόνο από επίσημους
αναλαμβάνουν
ηγέτες
ηγετικούς ρόλους

MannWhitney U

2279,500

2417,000

1830,000

2250,000

2286,000

Wilcoxon
W

2469,500

2607,000

36283,000

36703,000

2476,000

Z

-,599

-,246

-1,644

-,733

-,566

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

,549

,806

,100

,463

,571

Κατά συνέπεια, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τα ποσοτικά δεδομένα, συνάδουν
στο ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές πιστεύουν ότι η ηγεσία θα πρέπει
να κατανέμεται, γεγονός που επαληθεύεται περίτρανα και από τα ποιοτικά δεδομένα της
έρευνας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που
προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση.
- 634 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

Leader Plus-aspect
Οι συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα ήταν αντίθετοι με την ιδέα του να ασκείται η
ηγεσία μόνο από τους επίσημους ηγέτες, τονίζοντας μάλιστα ότι ο διευθυντής μαζί με
το σύλλογο διδασκόντων αποτελούν τα δυο κυρίαρχα διοικητικά όργανα καθώς και την
ανάγκη για τη μεταξύ τους αρμονική συνεργασία. Το σχόλιο του εκπαιδευτικού Β θέτει
ξεκάθαρα τον τόνο των συνεντεύξεων επί του θέματος. b
“ Η δύναμη του διευθυντή είναι ο σύλλογος διδασκόντων”. Στο ίδιο μήκος
κύματος ο διευθυντής Γ δήλωσε : “...Η ηγεσία είναι συλλογική”.
Συμμετοχική λήψη αποφάσεων
Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχική λήψη αποφάσεων αποτέλεσε ένα από τα κυρίαρχα
θεματικά πεδία των συνεντεύξεων, ως ένας από τους τρόπους με τον οποίο οι
συνεντευξιαζόμενοι έδειχναν να αντιλαμβάνονται την έννοια της Κατανεμημένης Ηγεσίας.
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές υπογράμμισαν τη σημασία της από κοινού
λήψης των αποφάσεων μεταξύ του διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων για
ζητήματα της σχολικής μονάδας. Όπως ο εκπαιδευτικός Α επεσήμανε: :
“Τα πάντα θα πρέπει να συζητιούνται στο σύλλογο των διδασκόντων. …οι
αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο και μετά από εκτενή
συζήτηση”.
Όλοι οι ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρχει κατανομή των ρόλων
και των ευθυνών και μάλιστα η πλειοψηφία φαίνεται να συμφωνεί ότι ο διευθυντής θα
πρέπει να είναι υπεύθυνος για την κατανομή των ηγετικών ρόλων και μάλιστα ότι οι
ρόλοι αυτοί θα πρέπει να ανατίθενται με βάση την προσφορά των εκπαιδευτικών και το
ενδιαφέρον που εκδηλώνουν. Ωστόσο, υπήρξε απόλυτη σύμπνοια ως προς το ότι σαν
γενικό κανόνα ο διευθυντής κάνει μια πρόταση ή θέτει τις βασικές αρχές στο σύλλογο
διδασκόντων και οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από το διάλογο. Όταν ο διευθυντής
Ε ρωτήθηκε για τη διαδικασία κατανομής συγκεκριμένων ηγετικών ρόλων στους
εκπαιδευτικούς σχολίασε χαρακτηριστικά: “ό σύλλογος των διδασκόντων αποφάσισε.
Εγώ ήξερα που μπορούσε να βοηθήσει ο καθένας και μετά το συζητήσαμε ξανά και στο
σύλλογο διδασκόντων”.
Ο Διευθυντής Δ έδωσε ένα παράδειγμα στην πράξη: “…όταν αγοράσαμε τους
βιντεοπροβολείς ρώτησα ποιος θα εκπαίδευε τους υπόλοιπους. Ένας προσφέρθηκε.
Μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη να εκπαιδεύσεις τους υπόλοιπους χωρίς να πληρωθείς;
Όλα αυτά φυσικά συζητούνται στο σύλλογο διδασκόντων. Κάθε φορά που θέλουμε να
κάνουμε κάτι καινούργιο, πρώτα συζητώ την ιδέα με το σύλλογο.
Η κατανομή των ρόλων είναι φυσικά άμεσα συνυφασμένη με τον καθοριστικό
ρόλο του διευθυντή ως προς το ότι είναι αυτός που φέρει την ευθύνη για τον συντονισμό
των διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που επισημάνθηκε ιδιαίτερα από
τους διευθυντές στο σύνολό τους και την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Ο Εκπαιδευτικός
Δ έθεσε το ζήτημα ως εξής : “αυτός κινεί τα νήματα…”. Ο Διευθυντής Α παρατήρησε
σχετικά : ”…Ο συντονισμός θα πρέπει να είναι στα χέρια ενός ατόμου. Και αυτό αποτελεί
κρίσιμο σημείο για το πόσο εφικτό θα είναι αυτοί οι ρόλοι να συντονιστούν καλά …”
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει εκ
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των προτέρων σχεδιασμός αναφορικά με τους ρόλους που θα διανεμηθούν. Ο Διευθυντής
Α τόνισε : “…Ο αρχικός προγραμματισμός γίνεται και θα πρέπει να γίνεται στην αρχή
της χρονιάς ”.
Πολλοί διευθυντές υπογράμμισαν ότι κατανέμουν ρόλους και έχουν άμεση και
καθημερινή επαφή με αυτούς τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι να αναφέρονται
σε αυτούς, έχοντας οι ίδιοι οι διευθυντές τον τελικό συντονισμό και την πορεία
των ενεργειών. Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους τάχθηκαν υπέρ της πρότασης να
επιτρέπεται ένας βαθμός ελευθερίας στην ομάδα να επιλέξει ποιος θα είναι υπεύθυνος
για να ηγηθεί του υπό συζήτηση έργου.
Ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον εύρημα σχετίζεται με το γεγονός ότι όλοι
οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί είτε είχαν ήδη αναλάβει ηγετικούς ρόλους είτε ήταν
πρόθυμοι να το κάνουν, ενώ όλοι οι διευθυντές ανέφεραν πως είχαν προχωρήσει στην
κατανομή ηγετικών ρόλων στις σχολικές μονάδες στις οποίες προΐστανται. Όταν μάλιστα
ρωτήθηκαν για το εάν όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν
ηγετικούς ρόλους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι συναινεί ως προς το
ότι όλοι μπορούν να αναλάβουν ένα ρόλο, με τον εκπαιδευτικό Α μεταξύ των άλλων να
σημειώνει: “ είναι καλύτερο για όλους να έχουν ένα ρόλο έστω και ένα μικρό ρόλο” .
Υπό αυτό το πρίσμα, θα προχωρήσουμε στο σημείο αυτό με τη διερεύνηση των
συνθηκών οι οποίες συντελούν τελικά στην κατανομή ή μη των ηγετικών ρόλων, ζήτημα
που είναι άρρηκτα συνυφασμένο με το κατά πόσον οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται με
τον ίδιο τρόπο τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά και αυτούς που προάγουν
την κατανομή της ηγεσίας, έτσι όπως αυτοί μετρήθηκαν στην εν λόγω έρευνα.
Διευκολυντικοί Παράγοντες
Το κριτήριο ελέγχου The Mann-Whittney criterion, όπως αυτό διαφαίνεται
στον πίνακα 3, μας επιτρέπει να εξάγουμε το ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν προέκυψαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις αντιλήψεις των διευθυντών και των
εκπαιδευτικών σχετικά με τους παράγοντες που προάγουν την κατανομή της Ηγεσίας.
Πίνακας 3. Mann-Whittney U για διαφορές μεταξύ διευθυντών και εκπαιδευτικών
αναφορικά με τις Διευκολυντικούς Παράγοντες για κατανομή Ηγεσίας
Test Statisticsa
Διευκολυντικοί Παράγοντες
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

2011,000
35422,000
-1,312
,189

Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε αναφορά σε πολλούς από τους
διευκολυντικούς παράγοντες που θεωρήθηκαν σημαντικοί από το ποσοτικό δείγμα της
έρευνας από πολλούς συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα, όπως για παράδειγμα σε ένα
πιο αποκεντρωμένο σύστημα και πιο επίπεδες δομές, καθώς επίσης και στις ευκαιρίες
που δίνονται από τους διευθυντές για να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί ηγετικούς ρόλους.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ωστόσο τόνισαν ομόφωνα τη
σημασία ενός θετικού και συνεργατικού κλίματος στη βάση της ομαδικής συνεργασίας.
Ο Διευθυντής Γ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη “συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων
και των διευθυντών”.
Στην ίδια κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη
“ενός συνεργατικού κλίματος και ομαδικής συνεργασίας”.
Ανασταλτικοί Παράγοντες
Όπως αποδεικνύεται από τον πίνακα 4, με βάση το κριτήριο ελέγχου MannWhittney για τους Ανασταλτικούς παράγοντες που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς
δε φαίνεται να προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, το αντίστοιχο
κριτήριο ελέγχου καταδεικνύει ότι προέκυψαν στατιστικά σημαντικά διαφορές ανάμεσα
στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών αναφορικά με τους ανασταλτικούς
παράγοντες που σχετίζονται με το διευθυντή.
Πίνακας 4. Mann-Whittney U για διαφορές μεταξύ διευθυντών και εκπαιδευτικών
αναφορικά με τους Ανασταλτικούς Παράγοντες για κατανομή Ηγεσίας
Test Statisticsa

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: post

Ανασταλτικοί Παράγοντες
σχετιζόμενοι
με τους εκπαιδευτικούς
1974,500
2164,500
-1,423
,155

Ανασταλτικοί
Παράγοντες σχετιζόμενοι
με το διευθυντή
1740,000
1930,000
-2,162
,031

Πίνακας 5. Περιγραφικά Στοιχεία για αντιλήψεις Διευθυντών και Εκπαιδευτικών
για Ανασταλτικούς Παράγοντες σχετιζόμενους με διευθυντή.
Ανασταλτικοί Παράγοντες
σχετιζόμενοι με το διευθυντή

Αυστηρά Ιεραρχικές δομές
Απροθυμία διευθυντή να μοιραστεί την
εξουσία
Έλλειψη εμπιστοσύνης διευθυντή στην
ικανότητα των εκπαιδευτικών

Διευθυντές (Ν=19)

Εκπαιδευτικοί (Ν=258)

Μ.Ο.

Απόκλιση

Μ.Ο.

Απόκλιση

3,0000

1,0000

3,4385

1,21766

2,6842

1,37649

3,1769

1,31792

2,3158

1,15723

2,8231

1,12854

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον πίνακα 6 ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών
φαίνεται να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν των διευθυντών αναφορικά με την
απροθυμία του διευθυντή να μοιραστεί την εξουσία και την έλλειψη εμπιστοσύνης των
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διευθυντών στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να ηγηθούν αντίστοιχα.
Κάποιοι διευθυντές όταν τους ζητήθηκε να υποδείξουν παράγοντες που
παρακωλύουν την κατανομή της ηγεσίας αναφέρθηκαν στον ανασταλτικό παράγοντα
της δυσπιστίας από την πλευρά του διευθυντή, που προέρχεται κυρίως από ανασφάλεια
τους, όπως ο Διευθυντής Ε δήλωσε χαρακτηριστικά: “ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά”.
Ο Εκπαιδευτικός E σημείωσε σχετικά: “Το δύσκολο είναι να βρεις διευθυντές που είναι
πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα ”.
Ωστόσο, η πλειοψηφία των διευθυντών έκαναν μνεία πέρα από την έλλειψη
χρόνου των εκπαιδευτικών, στην έλλειψη αυτοπεποίθησής τους. Όπως παρατήρησε ο
Διευθυντής Β: “μερικοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δε θα τα καταφέρουν”.
Έγινε επίσης αναφορά, αν και σε μικρότερο βαθμό, στη γραφειοκρατική φύση
του συστήματος και την έλλειψη επιμόρφωσης σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία βέβαια, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την έλλειψη
αυτοπεποίθησης, σχετίζοντας την έμμεσα και με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων
εκπαιδευτικών στις ικανότητες τους. Ο εκπαιδευτικός Δ επεσήμανε : “την ανησυχία για
το πώς οι άλλοι θα αντιδράσουν στο τελικό αποτέλεσμα”.
Συνολικά, είναι άξιο λόγου το ότι τα ποιοτικά ευρήματα, που όπως καταδεικνύεται,
φαίνεται να επαληθεύουν τα ποσοτικά, υποδηλώνουν ότι υπάρχει σύγκλιση σε πολύ
μεγάλο βαθμό στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές αντιλαμβάνονται την
Κατανεμημένη ηγεσία.
7. Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από
την τριγωνοποίηση για τη διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων στο πώς αντιλαμβάνονται
οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τη λεγόμενη
Κατανεμημένη ηγεσία, θα επιχειρήσουμε στο σημείο αυτό μια σύντομη αποτίμηση τους,
καθώς θα πρέπει να σημειωθεί πως αναλυτική αξιολόγηση των ποσοτικών δεδομένων
που αφορά μεμονωμένα τόσο τους διευθυντές όσο και τους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα
έχει επιχειρηθεί, όπως προαναφέρθηκε, σε προγενέστερες εισηγήσεις.
Η ανάλυση τόσο των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων κατέδειξε
περίτρανα πως υπάρχει μεγάλη σύγκλιση στον τρόπο που οι κύριοι μέτοχοι της σχολικής
μονάδας αντιλμβάνονται την έννοια της Κατανεμημένης ηγεσίας και στη σημασία
που απέδωσαν στην κατανομή των ηγετικών ρόλων. Η σύγλιση αυτη καθ’ εαυτή
αποκτά μεγαλύτερη αξία υπό το πρίσμα ερευνητικών αποτελέσμάτων που κατέδειξαν
αυξημενο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και απόδοσης σε περίπτωση συμφωνίας των
αξιολογικών κρίσεων του ηγέτη και των ακόλουθων26.
Η μοναδική διαφορά που κατεδείχθει έγκειται στο οτι οι διευθυντές θεωρούν
πως η απροθυμία του ηγέτη να μοιραστεί την εξουσία και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς
τους εκπαιδευτικούς λειτουργούν λιγότερο ανασταλτικά για την κατανομή της ηγεσίας
σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς . Αυτό μπορεί να υποδηλώνει πως παρόλο που οι ίδιοι
πιστεύουν πως είναι ευέλικτοι και ανοιχτοί στην κατανομή ρόλων, στην πράξη ίσως
26 Mashavi et al. (2003) Leader self-awareness and its relationship to subordinate attitudes and performance.
Leadership and Oraganisation Development Journal, 24 (7), 407-418
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δεν επικοινωνείται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αυτή η κουλτούρα, ώστε να
γίνει απόλυτα αντιληπτή απο τους εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση παρά τη μικρή
διαφορροποίηση, η δυσπιστία του διευθυντή προς την ικανότητα των εκπαιδευτικών
κρίθηκε απο ολους ως ο λιγότερο ανασταλτικός παράγοντας, εύρημα που δυνητικά οδηγεί
στο έμμεσο συμπέρασμα οτι σε αυτές τις σχολικές μονάδς επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης.
Τέλος, η απόλυτη συμφωνία για την ανάγκη συμμετοχικής λήψης αποφάσεων μπορεί
να αποδοθεί στην υφιστάμενη οργανωτική δομή του συστήματος με το σύλλογο των
διδασκόντων να συναποφασίζει με το διευθυντή. Τέλος, η προκύπτουσα προτίμηση για
σκόπιμη και προγραμματισμένη κατανομή των ρόλων και συνακόλουθα η κοινή αποδοχή
για το πρόσωπο του ηγέτη ο οποίος θα πρέπει να επιφορτιστεί με το συντονισμό των
πρακτικών φαίνεται να επιβεβαιώνεται και απο έρευνα που διενεργήθηκε σε σχολείο
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.27
8. Συμπεράσματα
Η σταχυολόγηση των δεδομένων της πραγματοποιηθείσας έρευνας ανέδειξε μια
αξιοσημείωτη συγκλίνουσα θεώρηση της ηγεσίας μεταξύ των Διευθυντών και των
Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι φαίνεται να συμπλέουν προς
την Κατανεμημένη ηγεσία, ένα μοντέλο ηγεσίας κάθε άλλο παρά μονοδιάστατο και σε
καμιά περίπτωση ταυτισμένο με το πρόσωπο του επίσημου ηγέτη, ο οποίος ωστόσο να
εξακολουθεί να φέρει την κύρια ευθύνη για την κατανομή των ηγετικών ρόλων στους
εκπαιδευτικούς.
Από ερευνητικής πλευράς, η ίδια η φύση του μεικτού μοντέλου έρευνας που
υιοθετήθηκε αποτελεί χαρακτηριστικό της προστιθέμενης αξίας της παρούσας έρευνας.
Ειδικότερα, η πραγματικά αξιοσημείωτη σύγκλιση μεταξύ των ποσοτικών και των
ποιοτικών δεδομένων θα μπορούσε να λεχθεί ότι αποτελεί το δυνατό σημείο της έρευνας,
καθώς η μέθοδος της τριγωνοποίησης ενίσχυσε την ποιότητα των συμπερασμάτων σε
μεγάλο βαθμό. Πέραν όμως της μεθοδολογικής σύγκλισης, η διαφαινόμενη σύμπνοια στις
αντιλήψεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί το
κεντρικό εύρημα της έρευνας και την ουσιαστική συμβολή κατ’ επέκταση της παρούσας
εισήγησης. Η πρόδηλη σύμπλευση στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές
αντιλαμβάνονται τις πρακτικές της ηγεσίας και η αποδοχή της ανάγκης για συμμετοχική
λήψη αποφάσεων και για την κατανομή των ηγετικών ρόλων στο έμψυχο δυναμικό
της σχολικής μονάδας πέρα από τους επίσημους ηγέτες αποτελεί μια άκρως αισιόδοξη
οπτική. Ως τέτοια, θέτει τις βάσεις για την επίτευξη κοινών στόχων, την καλλιέργεια
ενός θετικού σχολικού κλίματος μέσα από τη σφυρηλάτηση αρμονικής συνεργασίας και
την αξιοποίηση του δυναμικού όλων των εμπλεκόμενων μερών στη σχολική κοινότητα,
τα οποία αποτελούν άλλωστε sine qua non προϋποθέσεις για να προαχθεί το όραμα της
σχολικής αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης των σχολικών αποτελεσμάτων εν
γένει.

27 Αριστοτέλους Φ., Αγγελίδης Π., (2010) Ο επιτυχημένος σχολικός ηγέτης : μια μελέτη περίπτωσης. Στο
Φτιάκα, Ε., Συμεωνίδου, Σ., & Σωκράτους, Μ. (2008). ‘Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Έρευνα και Διδασκαλία’,
Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 6-7 Ιουνίου 2008, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο
Κύπρου, σ.420
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Τα νέα ερευνητικά δεδομένα που ήρθαν στο φως, θα μπορούσαν να αποτελέσουν
γνώμονα για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ώστε να λειτουργήσουν
ανατροφοδοτικά σε σχέση με τις ηγετικές πρακτικές που ακολουθούν στην πράξη, όσο
και για αυτούς που φιλοδοξούν να βρεθούν στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της
σχολικής μονάδας. Είναι καταφανές οτι είναι επιθυμητή η σκόπιμη και προγραμματισμένη
κατανομή των ηγετικών ρόλων με το διευθυντή να παίζει καταλυτικό ρόλο για την
επιτυχημένη πραγματοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αδιαμφισβήτητο
ότι ο διευθυντής παραμένει το πρόσωπο κλειδί που είναι επιφορτισμένο να προάγει
την ενδεδειγμένη σχολική κουλτούρα και τις απαραίτητες αξίες που θα ενισχύσουν τις
ευκαιρίες για κατανομή ηγετικών ρόλων και την άρση των παραγόντων που αποτελούν
τροχοπέδη, όπως για παράδειγμα την τόνωση της αυτοπεποίθησης με επίδειξη
εμπιστοσύνης και την ενίσχυση των ευκαιριών για αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου
και της δυναμικής των ομάδων. Τέλος, θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο
για τους ιθύνοντες για τη χάραξη και το σχεδιασμό του περιεχομένου των επιμορφωτικών
προγραμμάτων με αντικείμενο την εκπαιδευτική ηγεσία για τα στελέχη εκπαίδευσης και
για τους εκπαιδευτικούς, των οποίων η όποια απροθυμία να αναλάβουν ηγετικους ρόλους
σχετίζεται με την έλλειψη γνώσης του αντικειμένου του ηγείσθαι.
Εν κατακλείδι, έχοντας ως έναυασμα τα παρόντα ευρημάτα, θα ήταν σκόπιμο να
διεξαχθεί μελλοντικά έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση της κατανομής η μή της ηγεσίας
στην καθημερινή πραγματικότητα της σχολικής μονάδας, εντάσσοντας στον πληθυσμιακό
δείγμα τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς.
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Στρατηγικές Διαχείρισης Συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία
Δάφνη Πολυκάρπου - Δρ. Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία

Περίληψη
Η σύγκρουση μπορεί να οριστεί ως μια διαδραστική διαδικασία που εμφανίζεται όταν
υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ κοινωνικών φορέων1, αλλά και ως η διαφωνία δύο ή
περισσότερων ατόμων ή ομάδων για πολλούς λόγους. Τα σχολεία αποτελούν έναν
χώρο στον οποίο συχνά παρατηρούνται συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις θα μπορούσαν
να προκληθούν όχι μόνο μεταξύ των ιεραρχικά δομημένων οργάνων της εκπαίδευσης,
αλλά και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, μεταξύ
εκπαιδευτικών, και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντή2. Πρωταγωνιστής στη
διαχείριση των συγκρούσεων σε ένα σχολείο είναι ο διευθυντής, ενώ ο τρόπος διαχείρισής
τους, μπορεί να καθορίσει αν θα έχουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα στο σχολείο.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων
στα δημοτικά σχολεία.
Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στην ποιοτική έρευνα και στη
βιβλιογραφική επισκόπηση για την καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης για το θέμα.
Τα αποτελέσματα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση δείχνουν ότι ενώ σε διεθνές
επίπεδο έχουν ήδη αναπτυχθεί μοντέλα που φανερώνουν τις μεθόδους που χρησιμοποιεί
η ηγεσία ενός σχολείου για να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις, σε Ελλάδα και Κύπρο
η έρευνα γύρω από το θέμα είναι περιορισμένη και είναι αναγκαίο να ενισχυθεί με
περισσότερες έρευνες.
Λέξεις-κλειδιά: ηγεσία σχολείου, μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων.
Conflict Management In Primary Schools
Abstract
Conflict can be defined as an exchangeable process3 which exists when there is
incompatibility of two or more people or a group of people for many reasons. Schools are
places where conflicts occur very often. Conflict can occur not only between hierarchically
structured organ of education but also between teachers and parents, teachers and children,
between teachers and between teachers and the headteacher4. Leader to management of
conflict in a school is the headteacher, and the way he is managing conflicts, may give
good or bad results for the school.
The present work explores the issue of conflict management in primary schools.
The methodology of this work is qualitative survey based on literature review.
1 Rahim, M.A. (1992), Managing conflict in organizations, Praeger, Westport, CT, στο Johnson, P.E., &
Scollay, S.J.“School based decision making councils”, p.200.
2 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008), Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά. Αθήνα: Έλλην.
3 Rahim, M.A. (1992), Managing conflict in organizations, 2nd Ed., Praeger, Westport, CT, στο Johnson, P.E.,
& Scollay, S.J.“School based decision making councils”, p. 200.
4 Athanasoula-Reppa, Α. (2008), Educational management and organizational behaviour. Athens: Ellhn.
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The results show that in worldwide level there are some models showing the methods
used by leadership of school in order to manage conflicts but in Greece and in Cyprus
research is very rare and must be reinforced by many more surveys.
Key words: head of a school, conflict management models.
1. Εισαγωγή
Μέσα από την καθημερινή μας εμπειρία, συνειδητοποιούμε πως οι συγκρούσεις είναι ένα
φαινόμενο σύμφυτο με την ανθρώπινη ύπαρξη που ενυπάρχει σε κάθε δραστηριότητα
στην οποία εμπλεκόμαστε. Όπου υπάρχουν ασυμβατότητες, έλλειψη πόρων και
αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, υπάρχουν και συγκρούσεις. Σύμφωνα με τον
Rahim, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη όταν έρχονται σε επαφή περισσότερες από δύο
κοινωνικές οντότητες5.
Υπάρχει μια βασική διάκριση στις συγκρούσεις, σε δύο κατηγορίες: τις
ενδοπροσωπικές, οι οποίες συντελούνται στον εσωτερικό κόσμο ενός ατόμου και τις
διαπροσωπικές, οι οποίες συντελούνται ανάμεσα σε δύο άτομα ή ανάμεσα σε ομάδες
ατόμων. Η εκδήλωσή τους γίνεται με διάφορες μορφές και υπάρχουν σε κάθε έκφανση
της ζωής ενός ανθρώπου.
Το περιβάλλον του σχολείου, ως χώρος στον οποίο συναντιούνται άτομα και
ομάδες ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, συμφέροντα και στόχους, και καλούνται
να ακολουθήσουν κανόνες, παράγοντας ή/και αναπαράγοντας σχέσεις εξουσίας και
διαμεσολαβώντας κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελεί έναν χώρο στον οποίο εύκολα
μπορούν να παρουσιαστούν συγκρούσεις. Στο σχολικό περιβάλλον συγκρούσεις θα
μπορούσαν να προκληθούν ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές/τριες, μεταξύ εκπαιδευτικών, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντή
αλλά και μεταξύ μαθητών/τριών6. Σύμφωνα με τον Msila, στα σχολεία, όπως και σε κάθε
εργασιακό χώρο, οι συγκρούσεις προκαλούνται από μια σειρά από ζητήματα, τα οποία
δημιουργούν εντάσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων ατόμων7. Κατά τους DiPaola και Hoy,
οι συνήθεις συγκρούσεις στα σχολεία διαφοροποιούνται μεταξύ τους και σχετίζονται
περισσότερο με το καθήκον που έχει αναλάβει κάθε εμπλεκόμενο μέρος και λιγότερο με
το συναίσθημα που τους διακατέχει8.
Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα επιλέγει να δράσει μετά από
την εκδήλωση μιας σύγκρουσης αποτελεί τον χειρισμό της. Κατά τον Rahim η επίλυση
συγκρούσεων (conflict resolution) έχει διαφορετική έννοια από την διαχείριση
συγκρούσεων (conflict management)9. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία πέντε είναι
οι επικρατέστεροι τρόποι με τους οποίους οι διευθυντές/τριες των οργανισμών
αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις και αυτές είναι: η αποφυγή, η εξομάλυνση ή παραχώρηση,
5 Rahim, M.A. (2001), Managing conflict in organisations (3η έκδ.). Westport, Ct: Quorum Books. ISBN: 156720-262-4.;1
6 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008), Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά. Αθήνα: Έλλην.
7 Msila V. (2012), Conflict Management and School Leadership, J Communication, 3(1), p.p. 25-34.
8 DiPaola, M., & Hoy, W. (2001), Formalization, conflict and change: Constructive and destructive
consequences in schools. The International Journal of Educational Management, 15(5), p.p. 238–244.
9 Rahim, M. A. (2002), Toward a theory of managing organizational conflict, The International Journal of
Organizational Analysis,10(4), p.p. 302-326.
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ο συμβιβασμός, η χρήση εξουσίας και η συνεργασία10 11 12.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την
διερεύνηση των στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων όταν προκύπτουν συγκρούσεις
στο σχολείο.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1 Η έννοια της σύγκρουσης
Οι συγκρούσεις αποτελούν φυσιολογικό, αναφαίρετο και σχεδόν καθημερινό κομμάτι
της ζωής κάθε ανθρώπου που ζει και οργανώνεται σε ομάδες μικρές ή μεγάλες με σκοπό
την επίτευξη κοινών στόχων. Το φαινόμενο αυτό συναντάται πολύ συχνά όχι μόνο σε
ομάδες ανθρώπων αλλά και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και γενικά όπου υπάρχουν
και συναναστρέφονται ανθρώπινα όντα.
Εύστοχα θα μπορούσε κανείς να πει, πως οι συγκρούσεις αποτελούν φυσικά
συστατικά της βιομηχανικής πλουραλιστικής κοινωνίας, και της κοινωνικής και
οργανωσιακής ζωής του ανθρώπου. Η μελέτη των συγκρούσεων αποτέλεσε και αποτελεί
ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι μελέτης με το οποίο καταπιάστηκαν και καταπιάνονται
πολλοί ερευνητές. Το φαινόμενο της σύγκρουσης έχει ερευνηθεί σε αρκετά μεγάλο
βαθμό, ενώ οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της σύγκρουσης είναι πολλοί. Η ανάλυση
του φαινομένου έχει γίνει από κοινωνιολογική, ψυχολογική, ανθρωπολογική και
επικοινωνιακή πλευρά.
2.2 Ορισμός της σύγκρουσης
Με τον όρο σύγκρουση νοείται η κατάσταση που δημιουργείται μεταξύ ατόμων ή
ομάδων που βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους ή ακόμη και ανάμεσα σε ένα άτομο με τον
εαυτό του, με ανεπίλυτη διαφορά. Οι αντιθέσεις είναι μια μορφή σχέσης μεταξύ δύο ή
περισσότερων ατόμων, που θεωρούν πως έχουν ασυμβίβαστους σκοπούς13.
Η σύγκρουση είναι βασικός ψυχολογικός μηχανισμός, μέρος της καθημερινής
ζωής, αναπόφευκτο μέρος των ανθρώπινων σχέσεων και άρα της εργασιακής πρακτικής
και κατ’ επέκταση αποτελεί ένα φυσιολογικό κομμάτι της ενδοσχολικής ζωής. Οι
θεωρητικοί της εξελικτικής ψυχολογίας, υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή των μαθητών/ριών
σε σύγκρουση είναι μια φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης14.
Απενεχοποιητική είναι η άποψη μερικών ερευνητών για την σύγκρουση οι
οποίοι αναφέρουν πως η σύγκρουση είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που συναντάμε
όλοι15. Σύμφωνα με μελέτες που καθορίζουν τον αριθμό των συγκρούσεων στις οποίες
10 Robbins, P.S. & Judge, A.T. (2011), Οργανωσιακή Συμπεριφορά (μτφρ.) Σαχινίδης, Α. Αθήνα: Κριτική.
11 Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2012), Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Αθήνα: Rossili.
12 Greenberg, J. & Baron, R.A. (2013), Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά (μτφρ.) Αντωνίου
Αλέξανδρος-Σταμάτιος. Αθήνα: Gutenberg.
13 Kriesburg, L. (1973), The Sociology of Social Conflicts. Englewood Cliffs, N.J.: Prentine Hall.
14 Shantz, C. U. & Hartup, W. (1992), Conflict and child adolescent development. Cambridge: Cambridge
University Press, στο Hakvoort, I.(2010). The conflict pyramid: A holistic approach to structuring conflict
resolution in schools. Journal of Peace Education, 7(2), p.p.157-169.
15 Fisher, R. & Uri, W. (1992). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in (2nd edition). London:
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συμμετέχουμε ημερησίως, αυτές είναι κατά μέσο όρο πέντε16. Ο χρόνος που αφιερώνεται
καθημερινά στη διαχείριση συγκρούσεων καταλαμβάνει το 18%-25% του ωραρίου ενός
μάνατζερ17. Όλα αυτά δείχνουν πως η απόπειρα εξάλειψης των συγκρούσεων εξαλείφει
και έναν σημαντικό παράγοντα προώθησης της εξέλιξης και ανάπτυξης του οργανισμού
στον οποίο θα εμφανιζόταν.
Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της σύγκρουσης. Ωστόσο όλοι
οι ερευνητές συμφωνούν ότι για να υφίσταται η σύγκρουση είναι απαραίτητη η ύπαρξη
διαφορετικών, ασυμβίβαστων μεταξύ τους απόψεων, οι οποίες εκδηλώνονται από
ανταγωνιστικά αλληλεπιδρώντα άτομα ή ομάδες και προκαλούν διαμάχες-αντιπαραθέσεις.
Aυτές οι διαμάχες-αντιπαραθέσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και τη δομή των σχέσεων
των μελών ενός οργανισμού και στην προκειμένη περίπτωση της σχολικής μονάδας18.
Οι συγκρούσεις κάποιες φορές είναι εποικοδομητικές ενώ κάποιες άλλες είναι
καταστροφικές. Το τι θα είναι εξαρτάται από τη φύση της σχέσης ή τα συναισθηματικά
ζητήματα που εμπλέκονται σε αυτήν. Εντούτοις, η σύγκρουση είναι μια λέξη που έχει
συνήθως αρνητικό περιεχόμενο19, αφού οι περισσότεροι από εμάς τη συνδέουμε με
αρνητικές έννοιες20 και άρα πρέπει να αποφεύγεται21. H σύγκρουση είναι η αποτυχία
της ηγεσίας να διαθέτει αρκετές εναλλακτικές επιλογές22. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία η
αντίληψη αυτή χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή, ή απλουστευτική, ή καταστροφική23.
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η πλειοψηφία των μελετητών της σύγκρουσης
και ενώ η μνήμη του πολέμου ήταν ακόμη νωπή, υποστήριξαν την καταστροφική πλευρά
της σύγκρουσης αφού ο πόλεμος υπήρξε η ακραία έκβαση της σύγκρουσης.
Ο Pondy προσπαθώντας να ταξινομήσει τους διάφορους ορισμούς της σύγκρουσης
υποστήριξε ότι η σύγκρουση είναι χαοτική, πολυφασική κατάσταση που ολοκληρώνεται
σε πέντε φάσεις24. Σε επόμενο στάδιο έδωσε έναν ευρύτερο ορισμό με βάση τον οποίο η
σύγκρουση είναι μια δυναμική διαδικασία και μέρος της οργανωσιακής συμπεριφοράς.
H σύγχυση που προκύπτει από την πληθώρα ορισμών για την σύγκρουση είναι εμφανής25
26
. Επιπλέον, η σύγκρουση έχει ως κύρια γνωρίσματα την ανταγωνιστικότητα των
Random House Business Books.
16 Algert, N.E. (1996), “Conflict in the workplace”, Πρακτικά: Women in engineering Advocates Network,
Denver, CO., σ.σ. 123-127.
17 Thomas, K.W. (2006), Making Conflict Management a Strategic Advantage, White Paper [ebook], Canada:
Psychometrics. CPP, Inc.
18 Rahim, M.A. (2002), “Toward a theory of managing organizational conflict”, International Journal of
Conflict Management, Vol. 13 Iss: 3, p.p.206 - 235.
19 March, J.G.,&Simon, H.A. (1958), Organisations. ISBN 9780631186311 (1993).
20 Pondy, R. L. (1967), Organizational conflict: concepts and models. Administrative Science Quarterly.ISSN
0001-8392, 12(2):1 296-320.
21 Deutsch, M. (1969), Conflicts: Productive and destructive. Journal of Social Issues. ISNN 0022-4537, 25
(1): p.p. 7-41.
22 March, J.G.,&Simon, H.A. (1958), Organisations. ISBN 9780631186311 (1993).
23 Nicoreta, M.A. (1995), “Thinking about Communication and Conflict”, Conflict and organisation,
Communicative Processes, New York: State University of New York Press, p.p. 153-179.
24 Pondy, R. L. (1967), Organizational conflict: concepts and models. Administrative Science Quarterly.ISSN
0001-8392, 12(2):1 296-320.
25 Schmidt, S.M. & Kochan, T.A. (1972), “Conflict: Toward conceptual clarity”. Administrative Science
Quarterly. ISSN 0001-8392. 17(3): 359-370.
26 Andrade, L. Plowman, D.A., & Duchon, D. (2008), “Getting Past Conflict Resolution: A Complexity
View of Conflict”. Management Department Faculty Publications. Paper 62. Digitalcommones.unl.edu/
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εμπλεκομένων και την εκ προθέσεως παρακώλυση των στόχων του άλλου μέρους27.
Η οπτική με την οποία οι ερευνητές έβλεπαν τις συγκρούσεις αλλάζει μετά το
1970. Από τότε και ύστερα αναγνωρίζεται η θετική οπτική που μπορεί να αποκτήσει
κάποιος βλέποντας την εξέλιξη ορισμένων συγκρούσεων. Έτσι, πλέον οι συγκρούσεις
έχουν και θετικά αποτελέσματα28, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις29. Επιπλέον, η
σύγκρουση αναγνωρίστηκε ως φυσιολογικό και αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής που
πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε30.
Ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό του δίνει τον πιο κάτω ορισμό για την σύγκρουση:
είναι η συμπλοκή σε μάχη ή σε βίαιη αντιπαράθεση, έντονη αντίθεση, έκφραση εσωτερικών
έντονα ψυχικών τάσεων, κινήτρων ή απαιτήσεων31. Άλλος ορισμός αναφέρει ότι η
σύγκρουση υφίσταται όταν δύο ή περισσότερα αλληλεξαρτώμενα μέρη διαφωνούν, ενώ
τα μέρη αυτά πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε η σύγκρουση να επιλυθεί32.
Επίσης, ο ορισμός που δίνεται στο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων
αλλά και ενηλίκων του H.R. Edu Services Human Rights and Education Network με
τίτλο Διαμεσολάβηση Συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία,
αναφέρει τα ακόλουθα:
«Η σύγκρουση είναι μια ανοιχτή ή κρυφή αντιπαράθεση, για την οποία δεν
έχει βρεθεί αποτελεσματική λύση. Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτο μέρος της
ζωής και μπορεί να δημιουργηθούν ευκαιρίες για πρόοδο και μάθηση. Όσο πιο νωρίς
αντιμετωπίζεται μια σύγκρουση τόσο το καλύτερο, επειδή οι άνθρωποι έχουν ακόμα τον
έλεγχο των συναισθημάτων τους»33.
Η σύγκρουση είναι ενδοπροσωπική και διαπροσωπική κατάσταση στην
οποία επέρχεται ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται σε προβληματικές καταστάσεις και
αντιπαραθέσεις, όπως διάφορες αντικρουόμενες τάσεις και επιθυμίες που αφορούν το
ίδιο άτομο ή η ύπαρξη ασυμβίβαστων απόψεων, κινήτρων, σκοπών και στόχων ανάμεσα
σε άτομα που ανήκουν στην ίδια ομάδα ή ανάμεσα σε ομάδες34. Επιπλέον, οι συγκρούσεις
είναι μια κατάσταση, όπου η συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας σκόπιμα επιδιώκει
να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων ενός άλλου ατόμου ή ομάδας35. Η σύγκρουση
είναι μια ενεργή – αμφίδρομη διαδικασία που εκδηλώνεται με ασυμβατότητα, διαφωνία
managementfacpub/62.
27 Thomas, K.W. (1992), “Conflict and Conflict Management: Reflections and Update”. Journal of
Organizational Behavior 13, Issue 3. Special Issue: Conflict and Negotiation in Organizations: Historical and
Contemporary Perspectives, p.p. 265-274.
28 Churchman, C.W. (1979), The Systems Approach and its Enemies, ISBN 9780465083428.
29 Mason, R.O., & Mitroff, I.I. (1981), “Challenging Strategic Planning Assumptions”, ISBN 9780471082194.
Στο L. Andrade, D.A. Plowman & D.Duchon (2008), Getting Past Conflict Resolution: A Complexity View of
Conflict. Management Department Faculty Publications. Paper 62.
30 Rahim, M.A. (2002), “Toward a theory of managing organizational conflict”, International Journal of
Conflict Management, Vol. 13 Iss: 3, p.p.206 - 235.
31 Μπαμπινιώτης, Γ. (1998), Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.
32 Masters, M.F. & Albright, R.R. (2002), The Complete Guide to Conflict Resolution in the Workplace, New
York: Amazon, p. 343.
33 Ρουμπάνη, Ν. & Ζήκας Γ. (2007), Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων για την επίλυση συγκρούσεων στο
σχολείο. Λεμεσός: H.R.Edu Services Human Rights and Education.
34 Μπρούζος, Α., (1999), Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Μια
ανθρώπινη θεώρηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Λύχνος.
35 Μπουραντάς, Δ. (2001), Μάνατζμεντ: Θεωρητικό υπόβαθρο, σύγχρονες πρακτικές. Αθήνα: Μπένος.
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ή αντιπαράθεση μεταξύ ατόμων ή ομάδων-ατόμων36.
Η σύγκρουση δεν είναι μόνο η διαφορετικότητα στα πιστεύω ή τα ενδιαφέροντα
των εμπλεκόμενων μερών αλλά αφορά και τη συνειδητοποίηση ότι αυτά δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν την ίδια χρονική στιγμή37. Ο Σαϊτης στον ορισμό του για
την σύγκρουση υποστηρίζει ότι δεν γίνεται διαχωρισμός συγκρούσεων ομάδων και
συγκρούσεων ατόμων, ενώ δίνεται ο ορισμός στη σύγκρουση της ενέργειας ατόμου ή
ομάδας που ενσυνείδητα στοχεύει να σταματήσει ή να ελαχιστοποιήσει τα αποτελέσματα
της ενέργειας ενός άλλου ατόμου ή ομάδας για την επίτευξη των στόχων του38.
Τέλος, η σύγκρουση θεωρείται μια ανοιχτή ή κλειστή διαμάχη και αντιπαράθεση
που χαρακτηρίζει την πορεία κάθε ανθρώπου, ενώ όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς αποτελεί σημαντική πτυχή της οργανωσιακής συμπεριφοράς.
Η σύγκρουση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και μπορεί να είναι διαπροσωπική
(interpersonal) ή επικεντρωμένη στο έργο (task focused), καταστροφική ή παραγωγική
και μπορεί κάποιος να τη διαχειριστεί, να την αγνοήσει ή απλώς να την ανεχθεί 39.
2.3 Κατηγορίες συγκρούσεων
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σύγκρουσης, ανάλογα με τον
παράγοντα με τον οποίο θα γίνει η κατηγοριοποίησή τους.
1. Ενδοπροσωπική – διαπροσωπική σύγκρουση.
2. Σύγκρουση καθήκοντος – συναισθηματική σύγκρουση.
3. Ενδοεπιχειρησιακή σύγκρουση – Δι-επιχειρησιακή σύγκρουση40.
2.4 Σχολική σύγκρουση
Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός από τον οποίο δεν θα μπορούσαν να
απουσιάζουν οι συγκρούσεις κάθε μορφής. Δηλαδή, θα μπορούσαν να υπάρχουν
συγκρούσεις διαπροσωπικές (π.χ. μεταξύ εκπαιδευτικών), διομαδικές (μεταξύ διδασκόντων
και μαθητών), ατόμων και ομάδων (π.χ. του διευθυντή με τον σύλλογο διδασκόντων)41
και συγκρούσεις της σχολικής κοινότητας (οι συγκρούσεις που προκύπτουν ανάμεσα στο
σχολείο και φορείς της τοπικής κοινότητας όπως γονείς)42.
Σε κάθε σχολικό περιβάλλον συναναστρέφονται και αλληλεπιδρούν άτομα
διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών στρωμάτων, διαφορετικού φύλου,
36 Pondy, R. L. (1967), Organizational conflict: concepts and models. Administrative Science Quarterly.ISSN
0001-8392, 12(2):1 296-320.
37 Pruit, D.G., Rubin, J.Z., & Kim, S.H. (2003), Social conflict: Escalation, stalemate and settlement. New
York: McGraw- Hill.
38 Σαΐτης, Χ. (2007), Στάσεις και αντιλήψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων για τα η λειτουργικότητα
της Δημοτικής και Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Κ.Ε.Π.) Αθήνα: Αυτοέκδοση.
39 Jehn, K. A. (1995), A multi method examination of the benefits and detriments of intragroup conflict.
Administrative Science Quarterly, 40, p.p. 256-282.
40 Rahim, M.A. (1992), Managing conflict in organizations, 2ndEd., Praeger, Westport, CT, In Johnson, P.E.,
& Scollay, S.J.“School based decision making councils”, p. 200.
41 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008), Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά. Αθήνα: Έλλην.
42 Σαΐτης, Χ. (2007), Στάσεις και αντιλήψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων για τα η λειτουργικότητα
της Δημοτικής και Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Κ.Ε.Π.) Αθήνα: Αυτοέκδοση.
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διαφορετικής ηλικίας με διαφορετικούς στόχους και ενδιαφέροντα, όπως μαθητές,
εκπαιδευτικοί, διευθυντικά στελέχη, γονείς, παράγοντες τοπικής κοινωνίας κ.ά.43.
Μεγάλο μέρος του χρόνου τους, χρησιμοποιείται για να διαχειριστούν τις συγκρούσεις
που εμφανίζονται. Το 1996, οι Διευθυντές/τριες κλήθηκαν να αναλώσουν 20% του χρόνου
τους για την αντιμετώπιση ή επίλυση κάποιας μορφής σύγκρουσης, ποσό που αυξήθηκε
σημαντικά, αφού μια δεκαετία νωρίτερα οι Διευθυντές/τριες χρησιμοποιούσαν μόλις το
9%44. Εξαιρετικής σημασίας πτυχή της οργανωσιακής συμπεριφοράς των διευθυντών
αποτελεί το θέμα των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ο τρόπος
διευθέτησής τους με σκοπό την αποτελεσματική λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων
και την αποδοτική τους λειτουργία45.
Η σύγκρουση σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό πιθανόν να εμφανίζεται όταν
δύο ή περισσότερα άτομα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για τη λήψη κάποιας
απόφασης, την ολοκλήρωση κάποιου έργου ή την επίλυση κάποιου προβλήματος46.
2.5 Αίτια συγκρούσεων
Η σύγκρουση μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε οργανισμό όσο καλά οργανωμένος και
αν είναι, γιατί από τη φύση των πραγμάτων η διαχείριση των πόρων και η διοίκηση
του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί το συγκρουσιακό πεδίο, καθώς σχετίζεται με το
μοίρασμα θέσεων και ρόλων47.
Η σύγκρουση οφείλεται σε διαφορά στην στοχοθεσία και στις ενέργειες των
ατόμων που οι ενέργειές τους είναι αντιθετικές και εδράζεται σε μια σειρά μεταβλητών
όπως η κινητικότητα του προσωπικού, η έλλειψη υλικών πόρων, οι οργανικές αδυναμίες,
οι διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και οι ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία θα μπορούσε να αναφερθεί ότι οι
περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στις παρακάτω αιτίες χωρίς ωστόσο αυτές να
παρουσιάζονται ως μοναδικές.
 Ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι
 Αλλαγή της σφαίρας επιρροής ή ελέγχου ενός εργαζόμενου ή μιας ομάδας από έναν
άλλο εργαζόμενο ή μια άλλη ομάδα.
 Διαφορετικές αντιλήψεις που τις περισσότερες φορές κατά τον Σαϊτη οδηγούν σε
διάσταση απόψεων σχετικά με κοινούς στόχους ή με ζητήματα αξιών με αποτέλεσμα
οι συγκρούσεις να είναι αναπόφευκτες48
Η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, είτε ως έννοια ειλικρινούς διάστασης
43 Φασουλής Κ. (2006), Η δημιουργική διαλεκτική ως μέσο αντιμετώπισης και διευθέτησης του συγκρουσιακού
φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και
Εκπαίδευσης (ΕΛΛ. Ι. Ε. Π. ΕΚ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: « Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική
Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη », Αθήνα, 13 & 14 Μαΐου 2006.
44 Κάντας, Α. (2009), Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία. Διεργασίες ομάδας- Σύγκρουση, Ανάπτυξη και
αλλαγή-Κουλτούρα, Επαγγελματικό άγχος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
45 Hakvoort, I. (2010), The conflict pyramid: a holistic approach to structuring conflict resolution in schools.
Journals of Peace Education, 7(2), p.p. 157-169.
46 Stamatis, D.H. (1987), Conflict: You ve got to be positive. Personnel, December, 1987, p.p. 47-50. Reprinted
in J. W. Newstrom & K. Davis (Eds) (1989), Organizational behaviour. New York: McGraw – Hill.
47 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008), Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά. Αθήνα: Έλλην.
48 Σαΐτης, Χ. (2007), Στάσεις και αντιλήψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων για τα η λειτουργικότητα
της Δημοτικής και Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Κ.Ε.Π.) Αθήνα: Αυτοέκδοση.
- 648 -

Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική,
Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

απόψεων η οποία πηγάζει από την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης, είτε ως
γνήσια αντιπαράθεση συμφερόντων ή προσωπικοτήτων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της
σχολικής ζωής49. Οι πηγές σύγκρουσης σε ένα σχολείο είναι πάρα πολλές. Παρουσιάζονται
συνοπτικά οι πιο βασικές:
 Το σύστημα της επικοινωνίας του σχολείου
 Η οργανωτική του δομή
 Οι αντιθέσεις μεταξύ των ομάδων
 Οι συγκρουόμενοι στόχοι
 Οι περιορισμένοι πόροι
 Τα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων
 Το εξωτερικό περιβάλλον
Η σύγκρουση έχει τρία χαρακτηριστικά: α) Είναι θέμα μη συναντίληψης. Ίσως
υπάρχουν αίτια για σύγκρουση αλλά αυτή να υφίσταται, β) Υπάρχει αλληλεξάρτηση
ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, γ) Τίθεται θέμα παρεμπόδισης, αντιπαράθεσης ή
έλλειψης πόρων50.
2.6 Διαχείριση συγκρούσεων
Η φύση και ο ρόλος της σύγκρουσης συχνά είναι πολυσύνθετες έννοιες και έτσι
δύσκολα μπορούν οριστούν51. Αφού οι συγκρούσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν, το
πιο αποτελεσματικό θα ήταν να γίνει προσπάθεια σωστής αντιμετώπισής τους, ώστε
να έχουν τελικά θετικό αντίκτυπο στον οργανισμό52. Η παραδοσιακή προσέγγιση
θεωρεί σε κάθε περίπτωση τη σύγκρουση οργανωσιακή δυσλειτουργία53. Εξάλλου,
η εποικοδομητική διαχείριση αυτών των διενέξεων σχετίζεται άμεσα με την επίτευξη
εκπαιδευτικών, διοικητικών και οργανωσιακών στόχων54, με την αποτελεσματική
λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων και κατ’ επέκταση γενικά με την αποτελεσματική
λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών55.
Οι πιο πρόσφατες μελέτες χρησιμοποιούν τον όρο «διαχείριση της σύγκρουσης»
αντί του όρου «επίλυση της σύγκρουσης». Η διαφορά σε αυτούς τους όρους υποδηλώνει
δύο διαφορετικές βιβλιογραφικές θεωρήσεις: αφενός της σύγκρουσης ως εποικοδομητικής
(διαχείριση), αφετέρου ως καταστροφική (επίλυση)56. Η επίλυση συγκρούσεων αποτελεί
49 Everard K.B. & Morris G. (1999), Effective Educational Administration. Patra : Greek Open University.
50 Thomas, K.W. (1992), “Conflict and Conflict Management: Reflections and Update”. Journal of
Organizational Behavior 13, Issue 3. Special Issue: Conflict and Negotiation in Organizations: Historical and
Contemporary Perspectives, p.p. 265-274.
51 Andrade, L. Plowman, D.A., & Duchon, D. (2008), “Getting Past Conflict Resolution: A Complexity
View of Conflict”. Management Department Faculty Publications. Paper 62. Digitalcommones.unl.edu/
managementfacpub/62.
52 Rahim, M. A. (1985), A strategy for managing conflict in complex organizations. Human Relations 38(1),
p.p. 81-89.
53 Rahim, M. A. (2002), Toward a theory of managing organizational conflict, The International Journal of
Organizational Analysis,10(4), p.p. 302-326
54 Balay, R. (2006), Conflict management strategies of administrators and teachers. Asian Journal of
Management Cases, 3(1), p.p. 5-24.
55 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008), Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά. Αθήνα: Έλλην.
56 Hawes, L.C., & Smith D.H. (1973), “A critique of assumptions underlying the study of communication
in conflict”, Quarterly Journal of Speech 59: p.p. 423-435, στο Μ.Α. Nicoreta (1995), “Thinking about
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την παραδοσιακή θεώρηση, ενώ η διοικητική των συγκρούσεων είναι η σύγχρονη
θεώρηση. Μέσα από την διαχείριση των συγκρούσεων αναζητείται η ελάττωση των
αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγικότητα και η αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων
για την ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων. Έτσι επικρατεί ο όρος «διαχείριση
συγκρούσεων».
Με τη διαχείριση των συγκρούσεων και τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που
ακολουθούνται για την διαχείρισή τους, έχουν καταπιαστεί αρκετοί ερευνητές. Καθώς το
ζήτημα είναι σημαντικό και η ικανότητα διαχείρισης των ενδοοργανωσιακών συγκρούσεων
υψίστης σημασίας διοικητική δεξιότητα, αρκετοί από τους ερευνητές έχουν προτείνει τα
δικά τους μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων. Στόχος όλων των μοντέλων είναι η μείωση
των αρνητικών επιδράσεων των συγκρούσεων και η ταυτόχρονη ενίσχυση των θετικών
τους σημείων. Το σίγουρο είναι ότι όλοι οι σύγχρονοι οργανισμοί είναι απαραίτητο για την
βιωσιμότητά τους να αναπτύξουν κουλτούρα, στάσεις και διαδικασίες ώστε η διευθέτηση
των συγκρούσεων να γίνεται προς όφελος των καταναλωτών και των εργαζομένων του57.
Η διαχείριση των συγκρούσεων είμαι μια δεξιότητα κατακτήσιμη και βελτιώσιμη58.
Μια παλιά έρευνα έδειξε πως ανάμεσα σε 25 δεξιότητες και χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας που ο ηγέτης θα πρέπει να έχει, η δεξιότητα διαχείρισης συγκρούσεων
ήταν από τις πλέον συσχετιζόμενες με την επιτυχία59. Άλλη μελέτη που έγινε την ίδια
περίοδο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση των συγκρούσεων αμφισβητεί τις
διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων, τις θεωρεί αναχρονιστικές και έχει ως σκοπό
της να τις εξαλείψει60.
Τα δημοφιλεστερα μοντέλα διαχείρισης ενδοοργανωσιακών συγκρούσεων με
βάση τη βιβλιογραφία είναι: των Blake και Mouton61, των Thomas και Kilman62 και
του Rahim63. Τα μοντέλα αυτά έχουν δοκιμαστεί σε πολλές έρευνες. Η αποτελεσματική
διαχείριση των συγκρούσεων σύμφωνα με τον Lane ακολουθεί τις πιο κάτω
συμπεριφορές:
1) στρατηγικός σχεδιασμός,
2) προσαρμοστικότητα,
3) αντικειμενικότητα,
4) δικαιοσύνη,
5) αποτελεσματική επικοινωνία,
6) αμοιβαία συνειδητοποίηση,
7) απροκατάληπτη στάση,
Communication and Conflict”, Conflict and organizations, Communicative Processes, New York: State
University of the New York Press, p.p. 153-179.
57 Nadler, D.A., & Tushman, M.L. (1999), “The organization of the future: Strategic imperative and core
competencies for the 21st century”, Organizational Dynamics 28(1): p.p. 16-45.
58 Higgerson, L.M. (1996), “Managing Conflict”, Communication Skills for Department Chairs. Bolton, MA:
Anker Publishing, Inc
59 Verma, K.V. (1998), “Conflict management”, Project Management Institute Project Management Handbook:
Jeffrey Pinto.
60 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid, Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
61 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid, Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
62 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument, Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
63 Rahim, M. A. (1985), A strategy for managing conflict in complex organizations, Human Relations 38(1),
p.p. 81-89.
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8) προθυμία,
9) ισότητα και ισοτιμία (με την έννοια της παράβλεψης ζητημάτων ισχύος),
10) διαδικασίες επιστημονικά αποδεκτής διαχείρισης συγκρούσεων64.
2.6.1 Ορισμός της διαχείρισης συγκρούσεων
Με βάση τη βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις βασικές σχολές διαχείρισης ενδοοργανωσιακών
και ενδοομαδικών συγκρούσεων: η παραδοσιακή, η συμπεριφορικη ή σύγχρονη και η
διαδραστική σχολή65.
Πρώτη εμφανίστηκε η παραδοσιακή σχολή, στα τέλη του 19ου αιώνα και
κράτησε έως τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Η στρατηγική διαχείρισης των
συγκρούσεων ήταν η καταστολή τους. Κατά τον Nicotera η σύγκρουση ήταν κάτι το
καταστροφικό με αρνητικές μόνο συνέπειες66.
Η σχολή αυτή είχε το μειονέκτημα ότι δεν εξάλειφε τις ριζικές αιτίες της
σύγκρουσης, γεγονός που οδηγούσε στην επανεμφάνισή τους, ενώ όλες οι θετικές
συνέπειες που μπορεί να έχει η σύγκρουση αποκλείονταν. Η σχολή αυτή συσχετίζεται με
την αυταρχική προσέγγιση διοίκησης67.
Δεύτερη εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930 η συμπεριφορική ή σύγχρονη
σχολή διαχείρισης. Καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και κυριάρχησε ως το
1970. Σύμφωνα με αυτή, η σύγκρουση έχει ουδέτερα χαρακτηριστικά, ενώ οι συνέπειές
της μπορεί να είναι είτε θετικές είτε αρνητικές ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης των
εμπλεκομένων. Έτσι, η σύγκρουση πλέον γίνεται αποδεκτή και εκλογικεύεται68.
Τρίτη είναι η διαδραστική σχολή διαχείρισης της σύγκρουσης που
δεν αποδέχεται απλά την σύγκρουση όπως η συμπεριφορική σχολή, αλλά την
ενθαρρύνει69. Σύμφωνα με τη σχολή αυτή οι συγκρούσεις είναι μια δημιουργική
δύναμη70 οδηγώντας τον οργανισμό σε αλλαγή και εξέλιξη71. Σύμφωνα με τις αρχές της
σχολής αυτής είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός ώστε οι
δυσλειτουργικές επιπτώσεις της σύγκρουσης να ελαχιστοποιηθούν και οι λειτουργικές
να ενδυναμωθούν72.
Ως διαχείριση μιας σύγκρουσης ορίζουμε τη συνειδητή επιλογή των ενεργειών
που ένας οργανισμός υιοθετεί για τη διευθέτηση της σύγκρουσης73, με τρόπο θετικό
64 Lane, D. (2002), Chapter 9- Conflict in the Organization, University of Kentucky [ηλεκτρονικό αρχείο].
65 Verma, K.V. (1998), “Conflict management”, Project Management Institute Project Management Handbook:
Jeffrey Pinto.
66 Nicoreta, M.A. (1995), “Thinking about Communication and Conflict”, Conflict and organisation,
Communicative Processes, New York: State University of New York Press, p. 153-179.
67 Nelson, L.D., & Quick, C.J. (2006), Organizational Behavior. TX Ohio: Thomson.
68 Verma, K.V. (1998), “Conflict management”, Project Management Institute Project Management Handbook:
Jeffrey Pinto.
69 Verma, K.V. (1998), “Conflict management”, Project Management Institute Project Management Handbook:
Jeffrey Pinto.
70 Progogine, I., & Stengers, I. (1984), Order Out of Chaos: Man’s New dialog with Nature. ISBN
9720553340822.
71 Nicolis, g. & Prigogine, I. (1989), Exploring Complexity: An Introduction. ISBN 9780716718598.
72 Andrade, L. Plowman, D.A., & Duchon, D. (2008), “Getting Past Conflict Resolution: A Complexity
View of Conflict”. Management Department Faculty Publications. Paper 62. Digitalcommones.unl.edu/
managementfacpub/62.
73 Nadler, D.A., & Tushman, M.L. (1999), “The organization of the future: strategic imperative and core
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για τον οργανισμό, τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους74. Κατά τον Thomas η
διαχείριση συγκρούσεων είναι η στρατηγική επιλογή ενός τρόπου διαχείρισης ο οποίος
βασίζεται σε κάποιο διαχειριστικό μοντέλο, ώστε να διευθετηθεί η σύγκρουση τόσο
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα με οφέλη για τον οργανισμό75.
2.6.2 Τα πέντε στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων
Κατά τους Blake and Mouton76, Thomas-Kilmann 77 και Rahim and Bonoma78 υπάρχουν
πέντε γνωστά θεωρητικά μοντέλα που ονομάζονται στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων:
1. Αποφευκτικό: Withdrawing (Avoiding)
2. Παραχωρητικό: Smoothing (Accommodating)
3. Ανταγωνιστικό: Forcing (Dominating · Competing)
4. Συνεργατικό: (Collaborating, Problem Solving, Integrating)
5. Συμβιβαστικό: (Compromising)
2.6.3 Μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων
Για κάθε θεωρητικό μοντέλο έχουμε και ένα ψυχομετρικό τεστ που περιέχει 21-35
ερωτήσεις κλειστού τύπου με κλίμακα Likert (πενταβάθμια ή επταβάθμια).
Το μοντέλο Blake and Mouton είναι παραλλαγή του μοντέλου ηγεσίας του
διευθυντικού πλέγματος (Managerial Grid Approach ή Leadership Grid) των Blake
and McCanse / Mouton79. Το ίδιο υποστηρίζεται και από τον Daft 80. Στο μοντέλο αυτό
προτείνονται πέντε φυσιογνωμίες διοίκησης συγκρούσεων που αντιστοιχούν στα πέντε
προφίλ διοίκησης81. Οι φυσιογνωμίες είναι οι εξής:
1. Απόσυρση (withdrawing): Παραίτηση από τους στόχους του οργανισμού ή τους
προσωπικούς με σκοπό να μείνουν μακριά από κάθε αντιπαράθεση.
2. Εξομάλυνση (smoothing): Προτίμηση στη συναίνεση παρά στη διαφωνία ώστε να
αποφύγουν μια κατάσταση που οδηγεί σε προβλήματα.
3. Συμβιβασμός (compromising): Ο συμβιβασμός θεωρείται η καλύτερη λύση,
στηρίζεται στην παραίτηση από μερικές επιδιώξεις των εμπλεκομένων, δείχνοντας
καλή θέληση και αναμένοντας το ίδιο να συμβεί και από την άλλη πλευρά.
4. Εξουσία (forcing): «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Οι προσωπικές επιδιώξεις αποτελούν
τον κυριότερο στόχο, με κάθε κόστος και με αδιαφορία για τους υπόλοιπους.
competencies for the 21st century”. Organizational Dynamics 28(1): p.p. 16-45.
74 Hendel, T., Fish, M., & Galon, V. (2005), “Leadership style and choice of strategy in conflict management
among Israeli nurse managers in general hospitals”. Journal of Nursing Management 13: p.p. 137-146.
75 Thomas, K.W. (1992), Overview of Conflict and Conflict management by Kenneth Thomas: Conflict and
conflict management: Reflections and update, Journal of Organizational Behavior. 13(3), p.p. 263-274.
76 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid. Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
77 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
78 Rahim, M.A., & Bonoma, T.V. (1979), “Managing organizational conflict: A model for diagnois and
intervention”. Psychological Reports, ISSN 0033-2941, 44(3): p.p. 1323-1344.
79 Hackman, M.Z., & Johnson, C.E. (2004), Leadership. Illinois: Waveland Press, p.p. 35-87.
80 Daft, L.R. (2008), The Leadership Experience, Ohio: Thomson, p.p. 45-71.
81 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid, Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
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5. Επίλυση συγκρούσεων (problem solving): Σύμφωνα με τον Verma82 είναι ο
διαπραγματευτικός τρόπος. Η σύγκρουση είναι μέσο για την αντιμετώπιση
προβληματικών καταστάσεων ενώ κύριο όργανο είναι η συνεργασία83.
Ένα εργαλείο (ψυχομετρικό τεστ) που υπάρχει από το 1969 ήταν το Conflict
Management Survey από την Telemetrics International που εδράζεται στο Τέξας. Κάθε
στυλ είναι συνδεδεμένο με μια στρατηγική σύμφωνα με το βαθμό ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με τους προσωπικούς στόχους στον άξονα χ και τη σχέση τους με τον άξονα
ψ που αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Τα στυλ στρατηγικής που προκύπτουν είναι τα
εξής:
1) Avoiders (Leave-lose/win) accommodators (Yield-lose/win) οι οποίοι εφαρμόζουν
την στρατηγική lose-win.
2) Compromisers (στρατηγική συμβιβασμού) οι οποίοι εφαρμόζουν την στρατηγική
mini-win/mini-lose.
3) Controllers (στρατηγική ελέγχου) οι οποίοι εφαρμόζουν την στρατηγική win/lose.
4) Collaborators (στρατηγική συνεργασίας) οι οποίοι εφαρμόζουν την στρατηγική win/
win.
Το μοντέλο Thomas-Kilmann δημιουργήθηκε τέλη της δεκαετίας του 1960
και μετράει τα πέντε στιλ ηγεσίας και τα πέντε προφίλ σύγκρουσης που είναι άμεσα
συσχετιζόμενα με τα πρώτα84. Οι δημιουργοί του μοντέλου είναι ο Thomas (1992) και ο
Kilmann (1960).
Έτσι αν σε μια ευθεία που αναπαριστά την πρόθεση των μερών σε σύγκρουση
η οποία θα ένωνε τη συνεργασία ή την πρόθεση για συνεργασία, όπως αναθεωρήθηκε
(Thomas 1992) με την πρόθεση για ανταγωνισμό στον άξονα που σχηματίζεται μεταξύ
των δύο άκρων, θα προέκυπταν οι προσεγγίσεις που αναφέρονται πιο κάτω85:
1) Αποφυγή (avoiding): Η αποστασιοποίηση από κάθε είδους διαφωνία ή αντιπαράθεση
μη επιδεικνύοντας ούτε πρόθεση για συνεργασία ούτε πρόθεση για ανταγωνισμό.
2) Παραχώρηση (accommodating): Η προτίμηση για συνεργασία με την άλλη πλευρά
παρά την διαφωνία μεταξύ των πλευρών για αποφυγή της έντασης της σύγκρουσης.
3) Συμβιβασμός (compromising): Η προτίμηση του συμβιβασμού ως κίνηση καλής
θέλησης αναμένοντας την ίδια κίνηση από την αντίθετη πλευρά.
4) Ανταγωνισμός (competing): Η σύγκρουση είναι πάντα μια έντονη μάχη που πρέπει
οπωσδήποτε να κερδηθεί. Δεν υπάρχει καμιά ευαισθησία ως προς τη συνεργατική
ηθική, και οι προσωπικές επιδιώξεις είναι πάνω από τις επιδιώξεις του οργανισμού.
5) Συνεργασία (collaborating): Η σύγκρουση γίνεται πεδίο συνεργασίας ώστε να βρεθεί
κοινό έδαφος και να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις όλων των πλευρών.
Οι πέντε πιο πάνω ενδείξεις προθέσεων δεν αναιρούν η μια την άλλη αλλά
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά η μια με την άλλη.
Το ερωτηματολόγιο Thomas-Kilmann Instrument (TKI ή Ερωτηματολόγιο
82 Verma, K.V. (1998), “Conflict management”, Project Management Institute Project Management Handbook:
Jeffrey Pinto.
83 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid. Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
84 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
85 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
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Διάγνωσης Προσεγγίσεων) αποτελείται από 30 ερωτήσεις, 6 ερωτήσεις για κάθε στιλ
ηγεσίας. Κάθε ερώτηση διαθέτει δύο επιλογές που βαθμολογούν δύο διαφορετικές
συγκρούσεις. Κάθε στυλ λαμβάνει μονάδες 0-12. Σε ορισμένα ψυχομετρικά τεστ
διερευνάται και δεν προβλέπεται η συμπεριφορά των πλευρών μιας σύγκρουσης. Σε
τέτοια τεστ προκύπτει η πιο κάτω ταξινόμηση: α) συνεργασία, β) συμβιβασμός, γ)
παραχώρηση, δ) έλεγχος/ανταγωνισμός/επιβολή, ε) αποφυγή 86.
Σύμφωνα με το μοντέλο, ανακύπτουν οι εξής περιπτώσεις στρατηγικής για τα
μέρη Α και Β.
1) Η αποφυγή χαρακτηρίζεται ζημιά (lose) για Α+Β.
2) Η παραχώρηση αποτελεί περίπτωση ζημιάς-κερδών (lose για Α – win για Β)
3) Ο συμβιβασμός θεωρείται στρατηγική εξ ημισείας κατανομής ζημιάς και κερδών
(A+B share loss & gain)
4) Ο ανταγωνισμός αποτελεί στρατηγική κέρδους-ζημιάς (win/lose)
5) Η συνεργασία εκλαμβάνεται ως στρατηγική αμοιβαίου κέρδους win/win που λέγεται
και ζώνη σύνθετης διαπραγμάτευσης. Ο τρόπος διευθέτησης της σύγκρουσης θα
πρέπει να βρίσκεται κοντά στη ζώνη σύνθετης διαπραγμάτευσης. Ο συμβιβασμός
έχει σύμφωνα με τον Priscoli έχει συνδεθεί με τις συμβιβαστικές διαπραγματεύσεις87,
ενώ σύμφωνα με τον Rahim ο ανταγωνισμός μπορεί να θεωρηθεί και ως επιμεριστική
διαπραγμάτευση88.
Το μοντέλο των Rahim και Bonoma δημιουργήθηκε το 1979. Αναφέρεται σε
πέντε προφίλ σύγκρουσης σύμφωνα με τα προηγούμενα μοντέλα, αλλάζει η ονομασία
τους. Ο Rahim αναθεωρεί το ψυχομετρικό τεστ (ROCI-II) 89.
Σύμφωνα με το μοντέλο Rahim και Bonoma προκύπτουν οι πιο κάτω
ταξινομίες:
1) Αποφυγή (avoiding): Απουσία προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση. Ταυτίζεται
με την ταξινομία του μοντέλου Thomas-Kilmann (1974).
2) Συγκατάβαση (obliging): Η ίδια ταξινομία υπάρχει στο μοντέλο Thomas-Kilmann
(1974) ως παραχώρηση και στο μοντέλο Blake-Mouton (1964) ως εξομάλυνση. Αυτό
το στυλ αναφέρεται στην αποφυγή τη ευθείας αντιπαράθεσης και συμμόρφωση ως
προς τις θέσεις της αντίθετης πλευράς παρά την διαφωνία.
3) Συμβιβασμός (compromising): Στο μοντέλο Thomas-Kilmann(1974) και στο μοντέλο
Blake-Mouton (1964) υπάρχει η ίδια ταξινομία.
4) Κυριαρχία (dominating/forcing/competing): Είναι το ανταγωνιστικό στυλ, σύμφωνα
με το οποίο μέσα από την σύγκρουση επιτυγχάνεται η επιβολή.
5) Αφομοίωση (integrating/problem solving/collaborating): Προσπάθεια εναρμόνισης
των στόχων με τους στόχους της άλλης πλευράς, σύμφωνα με το συνεργατικό στιλ.90
86 Hall, J. (1969), Conflict Management Survey: A Survey of One’s Characteristic Reaction to and Handling
of Conflict Between Himself and Others. The Woodlands, Texas: Telemetrics International.
87 Priscoli, J.D. (2003), Participation, consensus building, and conflict management training course. Japan:
UNESCO-IHP-WWAP. SC-2003/WS/57.
88 Rahim, M.A. (2001), Managing conflict in organisations (3η έκδ.). Westport, Ct: Quorum Books. ISBN:
1-56720-262-4.
89 Rahim, M.A. (2002), “Toward a theory of managing organizational conflict”, International Journal of
Conflict Management, Vol. 13 Iss: 3, p.p.206 - 235.
90 Rahim, M.A., & Bonoma, T.V. (1979), “Managing organizational conflict: A model for diagnois and
intervention”. Psychological Reports, ISSN 0033-2941, 44(3): p.p. 1323-1344.
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Το ψυχομετρικό τεστ ROCI-I (Rahim Organizational Conflict Inventory - I)
περιέχει 21 ερωτήσεις. Το ROCI-I έχει 21 ερωτήσεις με πενταβάθμια κλίμακα Likert.
Είναι συμπληρωματικό του ROCI-I. Το ROCI-II βρίσκει το είδος της σύγκρουσης, ενώ
το ROCI-I βρίσκει το στιλ σύγκρουσης.
Το ROCI-II ήταν μια προσπάθεια αναβάθμισης του ROCI-I που έγινε από τον
Rahim το 1983. Έχει 28 ερωτήματα. Αξιολογείται ο τρόπος χειρισμού της σύγκρουσης
με τον προϊστάμενο, με τους υφισταμένους και με τους συνεργάτες. Σύμφωνα με το
ROCI-II 7 ερωτήματα αφορούν το στιλ αφομοίωσης, 6 ερωτήματα αφορούν το στιλ
συγκατάβασης, 5 ερωτήματα αφορούν το στιλ κυριαρχίας, 6 ερωτήματα αφορούν το στιλ
αποφυγής και 4 ερωτήματα αφορούν το στιλ του συμβιβασμού. Οι απαντήσεις δίνονται
με βάση πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Οκτώ λεπτά είναι αρκετά για την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου.
Το μοντέλο Pruitt-Rubin φτιάχτηκε το 1983 και είναι δισδιάστατο, με τέσσερα
στιλ. Απουσιάζει το στιλ του συμβιβασμού, ενώ το συνεργατικό και το συμβιβαστικό
στιλ ταυτίζονται91. Οι ταξινομίες που έχει το μοντέλο αυτό είναι:
1) Αδράνεια (inaction): Είναι το στιλ απόσυρσης κατά το μοντέλο Blake-Mouton 92 ή
αποφυγής κατά Thomas-Kilmann93 και κατά Rahim-Bonoma 94.
2) Υποχώρηση (yielding): Είναι το στιλ της εξομάλυνσης κατά Blake-Mouton95,
παραχώρησης κατά Thomas-Kilmann96 ή συγκατάβασης κατά Rahim-Bonoma 97.
3) Διεκδίκηση (contending): Είναι το στιλ ανταγωνισμού κατά Thomas-Kilmann 98, το
στιλ εξουσίας κατά Blake-Mouton99 και κυριαρχίας κατά Rahim-Bonoma 100.
4) Επίλυση προβλημάτων (problem solving): Αφορά άτομα με συναισθηματική
νοημοσύνη101. Μέσα από διαπραγμάτευση ή με άλλο τρόπο συνεργασίας η σύγκρουση
οδηγείται σε αποτελέσματα με κέρδος και για τις δύο πλευρές. Είναι η συνεργασία
κατά το μοντέλο Thomas-Kilmann 102 και η αφομοίωση κατά το μοντέλο RahimBonoma 103.
91 Ogretir, A.D. (2008), “The Relationship Between Culture and the Conflict Resolution Styles: A Survey
Method and a Statistical Analysis”. Middle-East Journal of Scientific Research 3(2), Ankara: IDOSI Publications,
p.p. 96-104.
92 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid. Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
93 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
94 Rahim, M.A., & Bonoma, T.V. (1979), “Managing organizational conflict: A model for diagnois and
intervention”. Psychological Reports, ISSN 0033-2941, 44(3): p.p.1323-1344
95 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid. Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
96 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
97 Rahim, M.A., & Bonoma, T.V. (1979), “Managing organizational conflict: A model for diagnois and
intervention”. Psychological Reports, ISSN 0033-2941, 44(3): p.p. 1323-1344
98 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
99 Blake, R.R., & Mouton, J.S. (1964), The Managerial Grid. Houston, Texas: Gulf Publishing Co.
100 Rahim, M.A., & Bonoma, T.V. (1979), “Managing organizational conflict: A model for diagnois and
intervention”. Psychological Reports, ISSN 0033-2941, 44(3): p.p. 1323-1344.
101 Goleman, D. (1997), Συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
102 Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (1974), Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom, Inc.,
Tuxedo, NY.
103 Rahim, M.A., & Bonoma, T.V. (1979), “Managing organizational conflict: A model for diagnois and
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2.7 Αποτελέσματα της σύγκρουσης
Η σύγκρουση μπορεί να φέρει τέσσερα διακριτά αποτελέσματα, που εξαρτώνται από τις
προσεγγίσεις των εμπλεκομένων μερών. Σύμφωνα με τον Davis, η πρώτη κατάσταση
«χάνω-χάνεις» («lose-lose») και αφορά σύγκρουση που χειροτερεύει σε τέτοιο σημείο που
ζημιώνονται και οι δυο πλευρές104. Η δεύτερη κατάσταση ονομάζεται «χάνω-κερδίζεις»
(«lose-win») και είναι μια κατάσταση στην οποία το ένα άτομο ηττείται από κάποιο άλλο
το οποίο κερδίζει. Η τρίτη κατάσταση ονομάζεται «κερδίζω-χάνεις» («win-lose»), όπου
αντιστρόφως το ένα άτομο κερδίζει κάποιο άλλο το οποίο ηττείται. Η τέταρτη κατάσταση
ονομάζεται «κερδίζω-κερδίζεις» («win-win») και αποτελεί την κατάσταση στην οποία
και οι δύο εμπλεκόμενοι επωφελούνται και πιστεύουν ότι είναι σε καλύτερη θέση από
εκείνη που βρίσκονταν πριν αρχίσει η σύγκρουση.
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Διευρυμένο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο: Ένα καινοτόμο, συμμετοχικό, κοινωνικό και
παιδαγωγικό εργαλείο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης.
Σαβελίδης Σωκράτης

Περίληψη
Στη διοίκηση της εκπαίδευσης απαιτείται συνεχής ενημέρωση και στοιχειοθεσία προτάσεων
για τα εκπαιδευτικά θέματα, σε μια ευρεία συνεργασία όλων των συντελεστών της, ώστε
να πραγματοποιείται η διοικητική λειτουργία του σχεδιασμού – προγραμματισμού με
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μια ωφέλιμη πηγή ενημέρωσης και προτάσεων είναι
οι ίδιοι οι μαθητές των οποίων τα βιώματα και οι αντιλήψεις μπορούν να αποτελέσουν
βασικά στοιχεία λήψης αποφάσεων. Το σχολικό συμβούλιο, ως όργανο συμμετοχικής
διοίκησης, σε συνδυασμό με τις μαθητικές κοινότητες αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης
και διατύπωσης γνώμης και προτάσεων από τους μαθητές. Στην παρούσα προτείνεται η
λειτουργία ενός οργάνου, του Διευρυμένου Κοινού Σχολικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή
κορυφαίων Πολιτειακών θεσμικών οργάνων, περιγράφεται ο προπομπός και η πρώτη
πραγματοποίηση ολοκληρωμένης συνεδρίασής του. Περιγράφονται χαρακτηριστικά,
διαδικασίες και αποτελέσματα της πρώτης λειτουργίας του με τη συμμετοχή σχολικών
κοινοτήτων από 33 Λύκεια και 3 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά. Διοίκηση εκπαίδευσης, Συμμετοχική εκπαιδευτική διοίκηση, Σχολικό
συμβούλιο, Μαθητικές κοινότητες.
Broad Common School Board: An innovative, participatory, social and pedagogical
tool for the administration of education.
Abstract
At the Education Management constant briefing and composition of suggestions are
required, about educational matters, with the wide co-operation of all contributors, so as
the administrative operation of the planning-programming will be realized in the most
effective way. A useful source of briefing and suggestion are the students themselves,
whose experiences and perceptions could form basic elements of decision making.
The school board, as a participating management instrument, combined with student
communities forms a way of expressing and suggesting the points of view and ideas of
the students. Hereby, such an instrument is presented, that is the Broad Common School
Board with the participation of the top-level State Institutions. It also describes the
procedures and results of the first running, with the co-operation with the school boards
of 33 Lyceums and 3 schools for pupils with disabilities.
Keywords: Educational Management, Educational Administration, Participatory
educational management, School board, Student council, Student community.
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1. Εισαγωγή
Η συμμετοχική διοίκηση στην εκπαίδευση, είναι πραγματοποιήσιμη με συμμετοχή
των εκπαιδευτικών, με συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων, με συμμετοχή των
γονέων. Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την
υλοποίηση δραστηριότητας συμμετοχικής διοίκησης της εκπαίδευσης με συμμετοχή
μαθητών. Πρόκειται για τη λειτουργία ενός οργάνου, του Διευρυμένου Κοινού Σχολικού
Συμβουλίου με τη συμμετοχή κορυφαίων Πολιτειακών θεσμικών οργάνων. Η υλοποίηση
της εν λόγω διοικητικής δραστηριότητας στοιχειοθετεί ένα σημαντικό επιχείρημα το
οποίο συνηγορεί στο ότι είναι εφικτή η συμμετοχική διοίκηση στην εκπαίδευση και με
συμμετοχή των μαθητών, ειδικά για τα θέματα που τους αφορούν. Ακόμη, αναπτύσσεται
επιχειρηματολογία για την ωφελιμότητα αυτής της λειτουργίας τόσο στη διοίκηση κάθε
επιπέδου του εκπαιδευτικού οργανωτικού συστήματος όσο και για τη μετάδοση παιδείας
συνεργασίας στους μαθητές, την ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους και τη διαμόρφωση
δημοκρατικών και ελεύθερων πολιτών. Επιπλέον προτείνονται θεσμικές και διοικητικές
διαδικασίες οι οποίες βεβαιωμένα δύναται να υποστηρίξουν την υλοποίηση του εν λόγω
Συμβουλίου. Τέλος, περιγράφεται η πρώτη πραγματοποίηση συνεδρίασης Διευρυμένου
Κοινού Σχολικού Συμβουλίου και προτείνεται ως πρότυπο εφαρμογής διαδικασίας
συνεισφοράς των μαθητών στη συμμετοχική διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών.
1.1 Ελευθερία, Αναγκαιότητα και Δικαίωμα Έκφρασης των μαθητών
Οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, στην έκφραση απόψεων και στο διάλογο.
Ο διάλογος και η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τους
αφορούν πρέπει να είναι βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα δικαιώματα
αυτά πηγάζουν είτε από το ίδιο το σύνταγμα και τους νόμους είτε από τη σφαιρικότερη
αποστολή του σχολείου για την παροχή εκπαίδευσης και παιδείας, οπότε το σχολείο έχει
υποχρέωση να ενημερώνει τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και οι μαθητές έχουν
δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους ατομικά και συλλογικά1.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα
του παιδιού, εκείνο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό
περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών
οποιουδήποτε είδους, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με
οποιοδήποτε άλλο μέσο2.
Η Hinchey3 σημειώνει ότι η εξέλιξη των δικαιωμάτων των μαθητών εξαρτάται
σταθερά από πολύ λίγες αλλά έντονα σημαντικές πολιτειακές ρυθμίσεις αφού οι νέες
κοινωνικές εξελίξεις τείνουν να προκαλούν νέους προβληματισμούς για όλα αυτά τα
θέματα.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα του παιδιού, η Πολιτεία θα πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία του έργου
1 Δάφνη, Α., Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για τα δικαιώματά τους. Προσπελάστηκε στις 10
Νοεμβρίου 2018 από το https://www.nomikoi-prosanatolismoi.com
2 Ελληνική Δημοκρατία, Ν2101. (1992), Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.
Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. ΦΕΚ192/02-12-1992 τΑ΄.
3 Hinchey, P. (2001), Student Rights: A Reference Handbook. CA: ABC-CLIO.
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που επιτελούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ). Ως έργο το οποίο επιτελείται,
αναφέρεται η φροντίδα τους ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση και σε υλικό
που προέρχονται από διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές, ιδίως σ’ εκείνες οι οποίες
αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευματικής και ηθικής ευημερίας του. Για
το σκοπό αυτό θα πρέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ενθαρρύνονται στη διάδοση
πληροφοριών και υλικού που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για
το παιδί και που είναι σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 29. Ακολούθως στο άρθρο
29 αναφέρεται ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του, στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων
του, στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην
ανάπτυξη του σεβασμού για τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και στην προετοιμασία
του παιδιού για μία υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία4.
1.2 Συμμετοχική Διοίκηση στην εκπαίδευση με συμμετοχή των μαθητών
Η συμμετοχή των μαθητών στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου, ως βασικός σκοπός
της εκπαίδευσης, επισημαίνεται στην ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία. Στο άρθρο 1
του Ν1566/85 αναφέρεται ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι να υποβοηθά τους μαθητές
να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να αποκτούν, μέσα από τη
σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αναπτύσσουν δημιουργική
και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν
αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου5.
Ο Σαΐτης6 αναφορικά με τις μαθητικές κοινότητες, υποστηρίζει ότι είναι
απαραίτητη η συμμετοχή των μαθητών στην οργάνωση της σχολικής ζωής προκειμένου
να υλοποιηθούν οι σκοποί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον υποστηρίζει ότι
οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής έχουν σα σκοπό να βοηθήσουν
τους μαθητές να διαμορφωθούν ως συνειδητοί και δημιουργικοί πολίτες μέσα από
την απόκτηση υπευθυνότητας και άμεσης αντίληψης της σημασίας του δημοκρατικού
διαλόγου αλλά και στα πλαίσια της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, να διαμορφώσουν
δική τους αντίληψη για τη ζωή ώστε να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα
πορεία και εξέλιξή τους.
Η συμμετοχή των μαθητών, ως ελεύθερη έκφραση θα επέτρεπε μεγαλύτερη
εσωτερική ακεραιότητα και επίσης θα προήγαγε τη δυνατότητα της δημόσιας αναγνώρισης
της διαφορετικότητας. Εφόσον η πολιτεία απαιτεί από τους ανθρώπους, ως πρακτικό
ζήτημα, να είναι μέσα σε ένα χώρο, πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα των ανθρώπων
να διατηρούν την ατομικότητά τους στον χώρο αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό
φαίνεται να δείχνει ότι τα σχολεία πρέπει να επιτρέπουν αρκετά ισχυρή προστασία του
4 Ελληνική Δημοκρατία, Ν2101. (1992), Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.
Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. ΦΕΚ192/02-12-1992 τΑ΄.
5 Ελληνική Δημοκρατία, Ν1566. (1985), Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, ΦΕΚ167/30-09-1985 τΑ΄.
6 Σαΐτης, Χ. (2008α), Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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λόγου των μαθητών7.
Ο Βαϊνάς8 υποστηρίζει ότι στην κατηγορία στόχων του συναισθηματικού τομέα,
σε ψηλό επίπεδο στην ταξινομία τους, βρίσκεται η κατηγορία της αποτίμησης αξιών με
υψηλότερη θέση τη “δέσμευση σε μία αξία”. Στη “δέσμευση σε μία αξία”, προηγούμενη
προτίμηση μιας αξίας από το μαθητή γίνεται τώρα πεποίθηση και ο μαθητής δεσμεύεται
πλέον στην υπηρεσία της αξίας αυτής. Τις περισσότερες φορές, την πεποίθηση αυτή,
προσπαθεί να τη μεταδώσει σε άλλους και με τον τρόπο αυτό να επηρεάσει και αυτούς.
Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η αφοσίωση στα ιδεώδη της δημοκρατίας, η
παρότρυνση προς τους συμμαθητές του για αντίδραση σε κάτι άδικο που επιχειρείται εις
βάρος τους.
1.3 Η ευρεία Συμμετοχική Διοίκηση ως διοικητική απαίτηση εν γένει
Με βάση τη θεωρία των συστημάτων, ένα σύστημα ορίζεται ως συνδυασμός
αλληλεπιδρώντων και αλληλοεξαρτώμενων μερών, τα οποία λειτουργούν ως ένα όλον
για να επιτευχθούν οι στόχοι ή σκοποί του οργανισμού. Τα μέρη αυτά ονομάζονται
υποσυστήματα. Η επιβίωση και λειτουργία του όλου συστήματος, του οργανισμού,
εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις των υποσυστημάτων του. Επιπλέον, το σύστημα
χρειάζεται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, πληροφορίες για το πόσο καλά ή
σε τι βαθμό πέτυχε τους στόχους του9.
Η ανάπτυξη ενός οργανισμού είναι μια συγκεκριμένη προσέγγιση της αλλαγής,
βασισμένη στην έννοια του οργανισμού ως ζωντανό σύστημα. Ένα βασικό μέρος της
προσέγγισης της διαδικασίας ανάπτυξης είναι ότι προκειμένου να επιλυθούν οργανωτικά
προβλήματα και να βελτιωθεί ο οργανισμός, πρέπει να συγκεντρωθούν δεδομένα
τα οποία επιτρέπουν στα μέλη του να κατανοήσουν τη φύση του προβλήματος ή την
τρέχουσα κατάσταση και με βάση τα οποία δύναται να δημιουργηθούν λύσεις. Δεδομένης
της ανθρωπιστικής προσέγγισης αυτής της οργανωτικής ανάπτυξης και με τη σχετική
καθοδηγητική προτροπή, τα μέλη του οργανισμού συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες10.
Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης εκφράζει τη σύγχρονη διοικητική τάση αλλά
και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημοκρατικής διοίκησης των οργανισμών.
Βάσει της εφαρμογής αυτού του μοντέλου, τα μέλη του οργανισμού δεσμεύονται να
ενισχύουν το θεσμό της οργάνωσης και συνειδητοποίησης του στόχου, αυξάνεται η
αυτοεκτίμηση όλων, αναπτύσσεται η αίσθηση της ευθύνης, εδραιώνεται το κλίμα της
εμπιστοσύνης και του διαλόγου, αναπτύσσονται κίνητρα και αλληλεπιδράσεις στην
ομάδα. Η λειτουργία λήψης αποφάσεων εμπλέκεται σ’ όλες τις λειτουργίες της διοίκησης
και εξασφαλίζει τη δημιουργική συμμετοχή, συμβάλλοντας στην αμοιβαία κατανόηση
των στόχων του οργανισμού11 12.
7 Warnick, Β. (2015), Understanding Student Rights in Schools. ΝΥ: Teachers College Press.
8 Βαϊνάς, Κ. (2011), Σκοποθεσία της Αγωγής της Εκπαίδευσης & της Διδακτικής Πράξης. Διδακτική Θεώρηση
των Σκοπών σε Όλα τα Επίπεδα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης. Αθήνα: Έλλην.
9 Χυτήρης, Λ. (2006), Μάνατζμεντ – Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αθήνα: Interbooks.
10 Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. and Atkinson, C. (2014), Human Resource Management. 9th ed.
Pearson.
11 Bush, T. (1995), Theories of Educational Management, 2nd edition. London: Paul Chapman Publishing.
12 Κούσουλος, Α. Μπούνιας, Κ. & Καμπουρίδης, Γ. (2004), Συμμετοχική διοίκηση και διαδικασία λήψης
αποφάσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
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Ο Πραστάκος13 ως παράδειγμα οργανωτικής κουλτούρας αναφέρει την
κουλτούρα OPEN, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ανοικτή και «γενναία»
σκέψη, η οποία ξεπερνά τη μέχρι τούδε καθιερωμένη αντιμετώπιση θεμάτων και μπορεί να
πλησιάσει προβλήματα με ένα καινούργιο πνεύμα το οποίο επιτρέπει ριζικές αλλαγές και
ανασχεδιασμούς. Επίσης βασικό χαρακτηριστικό είναι η προσωπική επίδραση, δηλαδή η
προσπάθεια της επίδρασης των ενεργειών και των στάσεων των άλλων και μέσα από την
καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών τους. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό
είναι η ενδυνάμωση με προσπάθεια για τη βελτίωση των ικανοτήτων όλων με στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλα τα
επίπεδα αφού, αν όλοι ενδυναμωθούν, η συνεργασία, ο ενθουσιασμός και η πίστη στον
οργανισμό θα αυξηθούν.
Ένα κρίσιμο σημείο στη διαδικασία σχεδιασμού –προγραμματισμού είναι ο
προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης του οργανισμού στον οποίο εξετάζονται
και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τον οργανισμό.
Εξετάζεται, επίσης, αν ο οργανισμός μπορεί να πετύχει μελλοντικά καθορισμένους
αντικειμενικούς στόχους του. Ο προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης του
οργανισμού αποτελεί κρίσιμο σημείο επειδή η ανάπτυξη προϋποθέσεων για το μελλοντικό
περιβάλλον της οργάνωσης στηρίζεται βασικά στην πρόβλεψη γεγονότων ή συνθηκών
που μπορούν να επηρεάσουν τους στόχους της. Προϋπόθεση αποτελεί ο σχεδιασμόςπρογραμματισμός να εκπονείται από όλους τους συμμετέχοντες με βάση ένα πλαίσιο
πληροφοριών εντός του οποίου εντάσσονται όλα τα επίπεδα διοίκησης του εκπαιδευτικού
οργανισμού14.
1.3 Η ευρεία Συμμετοχική Διοίκηση ως διοικητική αναγκαιότητα στην εκπαίδευση
Αναφερόμενοι στην διοίκηση της εκπαίδευσης, ή καλύτερα στην ηγεσία της εκπαίδευσης
, σημειώνουμε ότι ο Σαΐτης15 υποστηρίζει ότι τρεις βασικοί άξονες του ρόλου της σχολικής
ηγεσίας φαίνεται να συνεργούν στη διαμόρφωση ανοικτού ή ευνοϊκού κλίματος στο
σχολείο. Και οι τρείς άξονες αναφέρονται στην επικοινωνία και τη συνεργασία και είναι,
εκείνος ο οποίος αφορά στην επικοινωνία και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό,
εκείνος ο οποίος αφορά στην επικοινωνία με τους μαθητές του σχολείου και εκείνος της
επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς.
Οι προσπάθειες που υπόσχονται να δώσουν τις πιο διεισδυτικές γνώσεις για
τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και οι πιο πρακτικές στρατηγικές για τη βελτίωσή τους
είναι εκείνες οι προσπάθειες που ασχολούνται με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
ερμηνεύουν την οργανωτική πραγματικότητα με τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα
που εμπλέκονται σε αυτές τις δομές. Τα σχολεία αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή αφού, ίσως,
αποτελούν τα σημαντικότερα ιδρύματα της κοινωνίας μας. Φαίνεται λοιπόν σωστό,
σχετικά με τους μαθητές αυτών των οργανισμών να σκεφτούμε τη σημασία των σπουδών
τεύχος 9, σ.σ. 33-41.
13 Πραστάκος, Γ. (2006), Διοικητική Επιστήμη – Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της
Πληροφορίας. 2η έκδ., Αθήνα: Σταμούλη.
14 Σαΐτης, Χ. (2008β), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
15 Σαΐτης, Χ. (2008α), Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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τους και να τους διευκολύνουμε ή και να τους προτρέψουμε να μας παρέχουν γνώση κι
ενημερώσεις στις διερευνήσεις μας οι οποίες στοχεύουν να αυξήσουν την κατανόηση
μας για την υφιστάμενη κατάσταση του εκπαιδευτικού οργανισμού πριν αποπειραθούμε
να εφαρμόσουμε τυχόν μεταβολές σ αυτόν16.
Κεντρικό ρόλο, στην αποτελεσματικότητα του σχολείου ως κοινωνικού
συστήματος και στην αποτελεσματικότητα του μαθητή ως ατόμου, μπορεί διαδραματίσουν
οργανωμένες ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν σε παροτρύνσεις, συμβουλές και προτάσεις
τρόπων για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ή για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει
να ενεργήσει ο μαθητής. Βασικός σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να αυξήσει τα
αισθήματα ικανοποίησης, ανεξαρτησίας, αναγνώρισης, ικανότητας και επιτυχίας τόσο
κατά τη φοίτησή του όσο και μετά από αυτή, στη μελλοντική ζωή του. Ο μαθητής πρέπει
να είναι το επίκεντρο βασικών υπηρεσιών υποστήριξης, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες πληροφόρησης, υπηρεσίες προσανατολισμού, υπηρεσίες διερεύνησης. Οι
επιδράσεις που σχετίζονται με την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία αναζήτησης και
τη γνώση των διαδικασιών, θεωρούνται ότι έχουν σημαντικότατες συνέπειες στις σχέσεις
εκπαιδευτικής διοίκησης – μαθητή17.
Η συμμετοχική διοίκηση προϋποθέτει ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της
ομάδας πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσοχής ομάδας. Το μοντέλο της συμμετοχικής
διοίκησης στην εκπαίδευση βασίζεται στις παραδοχές ότι η συμμετοχή θα αυξήσει την
αποτελεσματικότητα του σχολείου, η συμμετοχή βασίζεται σε δημοκρατικές αρχές και
στο πλαίσιο της διοίκησης με κέντρο το σχολείο, η ηγεσία είναι δυνητικά διαθέσιμη για
τον οποιονδήποτε νόμιμο ενδιαφερόμενο18.
Η διοικητική λειτουργία του σχεδιασμού – προγραμματισμού, συνδέεται στενά
με τη λήψη αποφάσεων και είναι απαραίτητη σε κάθε κοινωνικό οργανισμό, ιδιαίτερα
στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μεταβάλλονται
ραγδαία. Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ο σχεδιασμός – προγραμματισμός αποτελεί
διαδικασία καθορισμού εκπαιδευτικών στόχων, ανίχνευσης προβλημάτων και ευκαιριών
καθώς και ανάπτυξης στρατηγικών δράσης19.
Η λειτουργία του προγραμματισμού προηγείται των λοιπών λειτουργιών της
διοίκησης και έχει καθοριστική συμβολή στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού
αφού εκτός των άλλων προσανατολίζεται στο μέλλον και θέτει προδιαγραφές για την
παρακολούθηση της διαδικασίας και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Η λειτουργία αυτή,
για να είναι επιτυχημένη, θα πρέπει να εξασφαλίζει και να αξιοποιεί τη συμμετοχή όλων
των μελών αφού έτσι αυξάνονται οι πηγές πληροφόρησης και οι συμμετέχοντες έχουν
ένα ισχυρό κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά την επίτευξη στόχων. Η
εκπαιδευτική πολιτική και ο προγραμματισμός σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται
από το υπουργείο παιδείας μαζί με θεσμοθετημένα συμβουλευτικά όργανα αλλά και,
ανάλογα με το βαθμό αποκέντρωσης του συστήματος, από τοπικές κυβερνήσεις και από
την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιδρά η κοινωνία, η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα μέσα μαζικής
16 Greenfield, T. B. (2013). Theory about organization: a new perspective and its implications for schools. In
H. Tomlinson (Ed.), Educational Management: Major Themes in Education. London, UK: Routledge.
17 Aquino, G. V. (1985). Educational administration, theory and practice. Manila: Rex Bookstore.
18 Leithwood, K., Jantz, D. & Steinbach, R. (1999), Changing Leadership for Changing Times. Buckingham:
Open University Press.
19 Σαΐτης, Χ. (2008β), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
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ενημέρωσης. Σε επίπεδα διευθύνσεων εκπαίδευσης αφορά και στην ανταλλαγή απόψεων
για την προαγωγή της συνεργασίας πλαισίων συνεργασίας μεταξύ σχολείου και τοπικής
κοινωνίας, την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων, σύνθεση ιδεών και απόψεων20.
Σύμφωνα με τον Σαΐτη21 η αποτελεσματική ηγεσία στον κόσμο της
πραγματικότητας περιλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, όπως το να
υφίσταται ανοικτή επικοινωνία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε όλο το πλέγμα
των ανθρωπίνων σχέσεων και όχι μόνο σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών.
1.4 Σχολικό συμβούλιο, ένα όργανο λαϊκής συμμετοχής στη διοίκηση της
εκπαίδευσης
Με το Νόμο 1566/8522 σε κάθε δημόσιο σχολείο ιδρύθηκε σχολικό συμβούλιο, ως όργανο
λαϊκής συμμετοχής, στο οποίο προεδρεύει ο διευθυντής του σχολείου και αποτελείται
από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου
γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. Στα
σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις
εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου
τους. Έργο του σχολικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων, είναι η εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο και η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας
επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών.
Τα σχολικά συμβούλια των συστεγαζόμενων σχολείων μπορούν να
πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι πρόεδροι
αυτών23.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες για την
αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών συμβουλίων ως οργάνων λαϊκής συμμετοχής
στην εκπαίδευση για διάφορους λόγους όπως το ότι δεν έχουν ιδιαίτερη συμμετοχή στη
λήψη αποφάσεων ή δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ24 25.
2. Κοινό Διευρυμένο Σχολικό Συμβούλιο – Μια παιδαγωγική και εκπαιδευτική
καινοτομία.
2.1 Κοινό Διευρυμένο Σχολικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο - Προπομπός
Το Δεκέμβριο του 2017, στη Μαγνησία 13 σχολεία τελούσαν υπό κατάληψη από τους
μαθητές τους. Τα συνδεμένα με την κατάληψη, αιτήματά τους οι μαθητές τα ανέφεραν
στη διεύθυνση κάθε σχολείου και στο σύλλογο διδασκόντων, δηλαδή στα μέλη του
20 Κατσαρός, Ι. (2008), Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
21 Σαΐτης, Χ. (2008β), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
22 Ελληνική Δημοκρατία, Ν1566. (1985), Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, ΦΕΚ167/30-09-1985 τΑ΄.
23 Ελληνική Δημοκρατία, ΥΑ543. (1998), Τρόπος λειτουργίας Σχολικού Συμβουλίου. Αθήνα: Εθνικό
Τυπογραφείο. ΦΕΚ1174/11-11-1998 τΒ΄.
24 Σαΐτη, Α. (1999), Ο ρόλος των οργάνων λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση: η περίπτωση του σχολικού
συμβουλίου. Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 14, σ.σ. 40-52.
25 Σαΐτης, Χ. (2008β), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
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διοικητικού επιπέδου στο οποίο είχαν άμεση πρόσβαση. Μαθητές από μεγάλο Λύκειο
της Μαγνησίας ζήτησαν από το Διευθυντή του να μεριμνήσει ώστε το 15μελές μαθητικό
συμβούλιο να αναφέρει τα αιτήματά του και να εκφράσει τις απόψεις του σε ένα διοικητικά
ανώτερο επίπεδο, στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΔΔΕ]. Σημαντικό
στοιχείο ήταν ότι οι μαθητές δε δέχτηκαν να μιλήσουν καν στον αντικαταστάτη του
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, ήθελαν αποκλειστικά τον ίδιο. Εκείνος με τη σειρά του,
θεώρησε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην έκφραση των μαθητών και των υπολοίπων
υπό κατάληψη Λυκείων και ίσως και στην ομαλοποίηση της κατάστασης σ’ αυτά.
Έτσι οργάνωσε διευρυμένο Σχολικό Συμβούλιο για την επόμενη μέρα επιδιώκοντας τη
συμμετοχή και των 13 σχολείων. Δεν υπήρχε χρόνος για να ζητηθεί ειδική άδεια από το
Υπουργείο. Στο Συμβούλιο παραβρέθηκαν τρεις μαθητές - εκπρόσωποι του μαθητικού
συμβουλίου, ο Διευθυντής και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων από κάθε
σχολείο. Επιπλέον, παραβρέθηκαν ως συνομιλητές, τόσο τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία μέλη των Σχολικών Συμβουλίων όσο και φορείς συμμετέχοντες στα ευρύτερα
εκπαιδευτικά ζητήματα. Παραβρέθηκαν, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και
οι άμεσοι συνεργάτες του, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων, η πρόεδρος της τοπικής ΕΛΜΕ. Το Συμβούλιο καλύφθηκε από τα τοπικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης και μαθητές μίλησαν σ’ αυτά.
Οι μαθητές έλαβαν το λόγο κι εξέφρασαν τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με
τη σειρά, καταχειροκροτούμενοι από τους υπόλοιπους. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ
των παρευρισκομένων.
Ο τοπικός τύπος σχολίασε θετικά το γεγονός: «Απόλυτα δικαιωμένος πρέπει να
αισθάνεται ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας από την επιλογή του
να συστήσει το σχολικό συμβούλιο, ένα όργανο που συνεδρίασε χθες, για πρώτη φορά, και
ασχολήθηκε με το μείζον θέμα των καταλήψεων σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια του
πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου. Για πρώτη φορά, όχι μόνο στη Μαγνησία, αλλά ίσως
και πανελλαδικά, αναλαμβάνει δράση ένα όργανο με ανάλογο χαρακτήρα και μάλιστα εν
μέσω περιόδου καταλήψεων που όλοι γνωρίζουμε πόσο επιβαρύνουν το κλίμα στις τάξεις
της σχολικής κοινότητας»26.
2.2 Κοινό Διευρυμένο Σχολικό Συμβούλιο. Μεθοδολογία Υλοποίησης.
Την επόμενη σχολική χρονιά, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτίμησε ότι
ένα ακόμη πιο ευρύ κοινωνικά, πολιτικά, διοικητικά και παιδαγωγικά, Σχολικό Συμβούλιο
θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην παιδαγωγική, πολιτική, κοινωνική,
εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών. Ακόμη, εκτίμησε ότι θα μπορούσε να ωφελήσει
στη συνεργατική διοίκηση των σχολείων και των ανώτερων από αυτό διοικητικών
επιπέδων, στο άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία και στη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας των σχολείων.
Έτσι οργάνωσε Διευρυμένο Σχολικό Συμβούλιο με τη Συμμετοχή Πολιτειακών
Θεσμών με τίτλο «η Πολιτεία Αφουγκράζεται τους Μαθητές». Για το λόγο αυτό, το
Δεκέμβριο του 2017, υπέβαλε σχετικό αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών, Διεύθυνση
26 Λαμπράκης, Γ. (2016, Δεκέμβριος 23), Η ωριμότητα των εφήβων. Ταχυδρόμος. Προσπελάστηκε στις 10
Νοεμβρίου 2018 από το https://www.taxydromos.gr
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Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’
– Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής & Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
τμήμα Β’ του Υπουργείου Παιδείας.
Στο αίτημα, ως επιχειρηματολογία με σκοπό την έγκρισή του, αναφέρονταν
καταρχάς οι στόχοι και οι σκοποί του Συμβουλίου. Αυτοί βασίζονταν στα προσδοκώμενα
εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά οφέλη των μαθητών, τα προσδοκώμενα θετικά
αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διοίκηση κάθε επιπέδου και στην ωφέλεια της κοινωνίας
από αυτό το άνοιγμα των Σχολείων προς εκείνη. Επιπλέον, ως επιχειρηματολογία,
τονίστηκε η αναμενόμενη προσθήκη αξίας στους θεσμούς της Πολιτείας και στην
υποβοήθηση των λειτουργιών της ως αποτέλεσμα της άμεσης πληροφόρησης των
κορυφαίων θεσμικών οργάνων της για σημαντικότατα εκπαιδευτικά θέματα.
Περιγράφηκαν οι οργανωτικές παράμετροι σύμφωνα με την εκπαιδευτική
νομοθεσία και τις διατάξεις. Έτσι αναφέρθηκαν οι προβλέψεις για τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας των σχολείων κατά το χρόνο υλοποίηση των διαδικασιών του
Συμβουλίου, των ασφαλών και εγκεκριμένων μετακινήσεων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών, της λειτουργίας των θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων του Σχολείου
(Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, Μαθητικά Συμβούλια).
Εν κατακλείδι τονίστηκαν ο κεντρικός σκοπός και ο κεντρικός στόχος της
εκδήλωσης. Ο κεντρικός σκοπός προσδιορίστηκε ως, «οι Πολιτειακοί θεσμοί του τόπου
να γίνουν κοινωνοί των προβλημάτων, των απόψεων και των προτάσεων των νέων μας,
και ιδιαίτερα των μαθητών μας, αναφορικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη σχολική
ζωή, τις προοπτικές και το μέλλον τους». Ο κεντρικός στόχος προσδιορίστηκε ως, «η από
μεριάς της Πολιτείας αξιοποίηση των πληροφοριών που οι μαθητές θα παρέχουν ώστε
να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη νέων καινοτόμων
πρακτικών και σχεδιασμών οι οποίοι θα συντελέσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου
αύριο για τους νέους μας και η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και
των θεσμών της Εκπαίδευσης, της Πολιτείας και της Δημοκρατίας».
Το αίτημα του ΔΔΕ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως Ημερίδα με θέμα:
«Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές» με την Φ20.1/ 229250 /Δ2/29-12-2017.
2.2.1 Η Δομή του Διευρυμένου Κοινού Σχολικού Συμβουλίου
Στο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο συμμετείχαν, κατά βάση, φορείς της σχολικής κοινότητας
(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) και κορυφαίοι φορείς της Πολιτείας.
Οι συμμετέχοντες από τη μεριά της σχολικής κοινότητας της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ήταν τρείς μαθητές – εκπρόσωποι των 15μελών Σχολικών Συμβουλίων κάθε
Λυκείου της Μαγνησίας, ο Διευθυντής του Λυκείου ή της Σχολικής Μονάδας Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης [ΣΜΕΑΕ], ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων του
Λυκείου ή της ΣΜΕΑΕ, ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων κ Κηδεμόνων του Λυκείου
ή της ΣΜΕΑΕ. Οι συμμετέχοντες Πολιτειακοί Θεσμικοί φορείς, ήταν η Αντιπεριφερειάρχης
Μαγνησίας κ Βορείων Σποράδων, η υφυπουργός Οικονομικών και τέσσερις Βουλευτές της
Μαγνησίας, ο Δήμαρχοι όλων των Δήμων, η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, ο πρόεδρος
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, η Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας.
Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, οι
Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των Γυμνασίων της ΔΔΕ Μαγνησίας.
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2.2.2 Προετοιμασία της συμμετοχής των συλλογικών οργάνων της εκπαίδευσης στα
Λύκεια
Με σκοπό την ενεργοποίηση και αποτελεσματικότερη συνεισφορά στην εκπλήρωση των
στόχων, των συλλογικοτήτων της σχολικής κοινότητας στο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο
(μαθητικές κοινότητες, σύλλογος διδασκόντων, σύλλογος γονέων), δόθηκαν εγγράφως
οργανωτικές κατευθύνσεις στους Διευθυντές των σχολείων ώστε να μεριμνήσουν γι
αυτό.
o Κάθε Διευθυντής ενημέρωσε όλους τους μαθητές του σχολείου για τη δράση.
Περιέγραψε ολιγόλογα τη δράση, τους στόχους και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματά της.
o Τονίστηκε ότι καθένας από τους μαθητές μπορούσε να εκφράσει απόψεις, να
περιγράψει προβλήματα, προβληματισμούς, ανησυχίες και σκέψεις και να
προτείνει ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν σε μία καλύτερη εκπαίδευση και
ένα καλύτερο μέλλον γι αυτούς. Οι απόψεις αυτές ήταν εκείνες οι οποίες θα
μεταφέρονταν από τρία μέλη του 15μελούς στις Θεσμικές Πολιτειακές αρχές
της Μαγνησίας, στην επερχόμενη ημερίδα – Κοινό Σχολικό Συμβούλιο.
o Τόνισε ότι το Κοινό Σχολικό Συμβούλιο στοχεύει στην έκφραση απόψεων,
στην ανάπτυξη προτάσεων θέσεων και ενεργειών με μέσο τον δημοκρατικό
και ταυτόχρονα ακαδημαϊκό-δημοκρατικό διάλογο υψηλού επιπέδου. Σε καμία
περίπτωση δεν θα αποτελέσει στίβο αντιπαραθέσεων, λεκτικών συγκρούσεων
(συγκρουσιακών καταστάσεων-γενικότερα) και προσβλητικών λόγων και
ενεργειών για τον οποιοδήποτε.
o Ενημέρωσε ειδικά το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και σε συνεργασία μ’ αυτό
καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα και υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
 Ενημέρωση όλων των μαθητών, από το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο, για
τη δυνατότητά τους να κοινοποιήσουν τις απόψεις, τα προβλήματα, τους
προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τις προτάσεις ενεργειών.
Αυτά θα υποβάλλονταν σε επερχόμενη Γενική Συνέλευσή τους.
 Γενική Συνέλευση μαθητών στην οποία σταχυολογήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι προτάσεις των μαθητών. Εκείνες καταγράφηκαν,
ιδιαίτερα ολιγόλογα αλλά περιεκτικά σε σχετικό υπόμνημα.
 Προσδιορισμός των μαθητών οι οποίοι θα εκπροσωπούσαν το Σχολείο
(προτάθηκαν τα τρία μέλη του προεδρείου του 15μελούς).
o Ενημέρωσε και συνέλεξε υπεύθυνες δηλώσεις από τους κηδεμόνες με βάση τις
οποίες εκείνοι δήλωναν ότι έχουν ενημερωθεί για τις διαδικασίες της δράσης
και επέτρεπαν τη μετάβαση και τη συμμετοχή του παιδιού που κηδεμονεύουν σ’
αυτή. Οι Κηδεμόνες ενημερώθηκαν ότι διαδικασία της δράσης αποτελεί και η
κάλυψη της εκδήλωσης από τα ΜΜΕ.
o Ενημέρωσαν τους τρείς μαθητές για τη διαδικασία: Ο ένας από τους μαθητές
θα έπρεπε μιλήσει και οι άλλοι δύο να συμπληρώσουν, αν χρειαστεί. Στην
τοποθέτησή του ο μαθητής θα αναφέρονταν κατά βάση στα όσα πρότεινε η
γενική συνέλευση των μαθητών και καταγράφηκαν στο υπόμνημα . Κατόπιν
αυτού οι μαθητές υποβάλλουν στο πάνελ της γραμματείας το έντυπο Υπόμνημα
των προτάσεων-απόψεων τους.
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Οι Διευθυντές ενημέρωσαν για τους στόχους, το πνεύμα και τις διαδικασίες
υλοποίησης του Κοινού Σχολικού Συμβούλιου και το Σύλλογο Διδασκόντων. Πρότειναν
την αφιέρωση μιας διδακτικής ώρας στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα συζητούσαν με
τους μαθητές τους στόχους του Κοινού Σχολικού Συμβουλίου, θα ενημέρωναν τους
μαθητές για τις δημοκρατικές πολιτειακές αρχές, τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες
και υπευθυνότητες τους (σύμφωνα με τις επίσημες αρχές της πολιτείας: Σύνταγμα,
νόμοι, εγκύκλιοι, αναλυτικά προγράμματα σχετικών μαθημάτων), θα ενθάρρυναν τους
μαθητές να αναφέρουν τις απόψεις τους και να προτείνουν. Επίσης, παρότρυναν το
Σύλλογο Διδασκόντων να προτείνει εκπρόσωπό του για να συνοδέψει τους μαθητές και
να συμμετέχει στις εργασίες του Κοινού Σχολικού Συμβουλίου.
Ενημέρωσαν για τους στόχους, το πνεύμα και τις διαδικασίες υλοποίησης του
Κοινού Σχολικού Συμβούλιου το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Παρότρυναν το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να προτείνει εκπρόσωπό του για να συνοδέψει τους
μαθητές και να συμμετέχει στις εργασίες του Κοινού Σχολικού Συμβουλίου.
Πραγματοποίησαν συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με στόχο την
έγκριση της μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
την ΥΑ 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681Β) και ειδικά του άρθρου 9 ως «μαθητική ημερίδα η
οποία έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας».
Οι Διευθυντές των περιφερειακών σχολείων, ιδιαίτερα των σχολείων νησιωτικών
και ορεινών περιοχών απευθύνθηκαν στους αρμόδιους Δήμους ώστε να καλύψουν τα
έξοδα μεταφοράς των μαθητών και των γονέων με βάση την αναλογική εφαρμογή των
εδαφίων 18, 23, 30 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
2.2.3 Προετοιμασία της συμμετοχής των συλλογικών οργάνων της εκπαίδευσης στις
ΣΜΕΑΕ
Δόθηκαν εγγράφως, οργανωτικές κατευθύνσεις στους Διευθυντές των σχολείων ώστε
να πραγματοποιήσουν όλες τις ενέργειες οι οποίες προτείνονταν στους Διευθυντές των
Λυκείων με τις εξής διαφορές:
o Ο σύλλογος διδασκόντων θα αποφάσιζε για το πώς θα πραγματοποιηθούν οι
ενέργειες συγκρότησης υπομνήματος απόψεων, προβλημάτων, προβληματισμών,
ανησυχιών, σκέψεων και προτάσεων.
o Ο σύλλογος διδασκόντων θα αποφάσιζε για την παρουσία μαθητών στο Κοινό
Σχολικό Συμβούλιο, πάντα με τη σχετική έγκριση των Κηδεμόνων.
o Ο σύλλογος διδασκόντων θα αποφάσιζε για το ποιοι θα παρουσιάσουν από
μεριάς του Σχολείου στο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο. (Προτάθηκε, η τοποθέτηση
του Σχολείου να πραγματοποιηθεί από κηδεμόνα μαθητή)
2.2.4 Η Πραγματοποίηση
Το Πρόγραμμα του Κοινού Σχολικού Συμβούλιου περιέλαβε, Άνοιγμα από την
Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, χαιρετισμούς επισήμων και συστατικούς
χαιρετισμούς των συμμετεχόντων Πολιτειακών φορέων ώστε να τους γνωρίσουν οι
μαθητές.
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Στο κύριο μέρος της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις μαθητών
των 15μελών Μαθητικών Συμβουλίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Κάθε τοποθέτηση διήρκησε
3-5 λεπτά κατά μέγιστο. Ακολούθησαν συμπληρωματικές τοποθετήσεις των Διευθυντών
των Σχολικών Μονάδων και των εκπροσώπων των Συλλόγων Διδασκόντων και Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων και δευτερολογία των συμμετεχόντων πολιτειακών φορέων επί
των θέσεων και απόψεων των μαθητών. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μετά από 7,5 ώρες
μετά τη συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκομένων. Ενδιάμεσα της συνεδρίασης
πραγματοποιήθηκε ευρεία συνέντευξη τύπου μαθητών των Λυκείων.
2.2.5 Ο Απολογισμός
Μετά την πραγματοποίηση της δράσης, η Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγνησίας εξέδωσε Δελτίο Τύπου μεταξύ των οποίων ανέφερε τα ακόλουθα, ως
απολογιστικά στοιχεία:
«Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τη Σχολική Κοινότητα της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινό Σχολικό Συμβούλιο… …. με θέμα: “Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές”.
Στο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν 33 (τριάντα τρία) Γενικά κ
Επαγγελματικά Λύκεια και 3 (τρεις) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
τρεις μαθητές-εισηγητές από τα δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια των σχολείων τους,
διατράνωσαν με ωριμότητα, ευπρέπεια, ήθος, και έναν ιδιαίτερο, μαχητικό τρόπο, τις
απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την παιδεία και το συνυφασμένο
με αυτή μέλλον τους, στους κορυφαίους Πολιτειακούς θεσμούς, στους εκπαιδευτικούς και
στους γονείς τους. Οι εισηγήσεις αυτές συγκροτήθηκαν κατόπιν εκτεταμένων διαλόγων
μεταξύ των μαθητών στα πλαίσια των Μαθητικών Κοινοτήτων, με την ενθάρρυνση
των εκπαιδευτικών και των γονέων τους. Τις εισηγήσεις των μαθητών συμπλήρωναν οι
Διευθυντές των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι τους
συνόδευαν. Σημειώνεται ότι οι μαθητές των 3 (τριών) Λυκείων της Σκοπέλου, εισηγήθηκαν
μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης.
Το Κοινό Σχολικό Συμβούλιο διοργανώθηκε με βάση τη συνεργασία των
Διευθυντών, των Συλλόγων Διδασκόντων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, το
Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού,
του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, το Γραφείο Φυσικής Αγωγής και του Κέντρου
Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Μαγνησίας.
Το Κοινό Σχολικό Συμβούλιο χαιρέτησαν οι…
Την κήρυξη της έναρξης πραγματοποίησε η περιφερειακή Διευθύντρια
Εκπαίδευσης…
Παρευρέθηκαν…
Τίμησαν με την παρουσία τους καθ όλη την οκτάωρη διάρκεια του Συμβουλίου
και –κυρίως- αφουγκράστηκαν τους μαθητές οι βουλευτές Μαγνησίας …. οι δήμαρχοι……,
οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των Γυμνασίων της Μαγνησίας.
Οι Πολιτειακοί θεσμοί απηύθυναν χαιρετισμό στους μαθητές, κάνοντας αναφορά
στις αρμοδιότητες και στις υπευθυνότητες, οι οποίες προκύπτουν από τη θέση τους, ενώ στη
συνέχεια έγιναν κοινωνοί των προβλημάτων και των απόψεων των μαθητών, αναφορικά
με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη σχολική ζωή και τις προοπτικές τους και γενικότερα το
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μέλλον τους.
Οι απόψεις -προτάσεις- αναφορές και προβληματισμοί των μαθητών αναπτύχθηκαν
διεξοδικά, ενώ τα υπομνήματα τους κατατέθηκαν στη γραμματεία της ημερίδας, προκειμένου
να διαμοιραστούν στους ιθύνοντες της Πολιτείας. Παράλληλα, μαθητές παραχώρησαν
συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση με
τους παρευρισκόμενους.
Τονίζεται ότι οι μαθητές, μέσω μιας έκρηξης δημοκρατικότητας και νεανικής
ψυχής, εντυπωσίασαν με τον μεστό τους λόγο, τη δομημένη επιχειρηματολογία τους, την
αμεσότητα με το κοινό, που ήταν άρρηκτα συνυφασμένα με τις διαδικασίες εκπαίδευσης και
την παροχή παιδείας των σχολείων τους, που αποδεικνύει εμπράκτως ότι ο δημόσιος λόγος
και η κριτική οφείλουν να συνοδεύονται από ήθος.
Τα αποτελέσματα της ημερίδας ήταν…
Η ΔΔΕ Μαγνησίας εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση της, για τη διεκπεραίωση
και την επιτυχή έκβαση αυτής της τόσο σημαντικής και πρωτοπόρας δράσης, τη
σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της και βεβαιώνει για την επανάληψή της, τη βελτίωση
των διαδικασιών και για την πραγματοποίηση πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας για
τη θεσμοθέτησή της.»
3. Αποτελέσματα Υλοποίησης
3.1 Αποτελέσματα Υλοποίησης του Συμβουλίου-Προπομπού
Ως κύριο αποτέλεσμα της υλοποίησης του συμβουλίου-προπομπού θεωρείται η ίδια η
υλοποίηση της πράξης υποβοήθησης των μαθητών να διαμορφωθούν ως συνειδητοί και
δημιουργικοί πολίτες, να αποκτήσουν υπευθυνότητα, να αποκτήσουν άμεση αντίληψη
της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου με βάση τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν, να
αποκτήσουν κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση αλλά και να αναπτύξουν δημιουργική
και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας27.
Πρακτικά, οι Διευθυντές δεσμεύτηκαν να επιλύσουν τα προβλήματα τα οποία
είχαν τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να επιλύσουν, οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι
δεσμευτήκαν να επιλύσουν τα προβλήματα της αρμοδιότητάς τους ή να μεριμνήσουν για
την επίλυσή τους. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να ενημερώσει
τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα. Τα αιτήματα καταγράφηκαν σε σχετικό υπόμνημα. Το
υπόμνημα στάλθηκε στο ανώτατο διοικητικά επίπεδο, δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας.
Την επόμενη μέρα μόνο ένα από τα 13 σχολεία συνέχισε την κατάληψη. Σε
κανένα από τα 13 σχολεία δεν ακολούθησε κατάληψη στους επόμενους μήνες μέχρι τη
λήξη της χρονιάς.
Δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ μπορεί να παρουσιαστούν ως αξιολογητικές
σημειώσεις τόσο για την αποτελεσματικότητα της διοικητικής καινοτομίας του
διευρυμένου Σχολικού Συμβουλίου, σε διοικητικό επίπεδο Σχολείου, Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης αλλά και Υπουργείου όσο και για την επίδραση και ανταπόκρισή του στους
μαθητές. Ο Λαμπράκης28 έγραψε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος: «Σε αντίθεση λοιπόν με
27 Σαΐτης, Χ. (2008α), Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
28 Λαμπράκης, Γ. (2016, Δεκέμβριος 23), Η ωριμότητα των εφήβων. Ταχυδρόμος. Προσπελάστηκε στις 10
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άλλες περιόδους καταλήψεων, όπου τα θεσμοθετημένα όργανα της εκπαίδευσης έπαιζαν
το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και παρακολουθούσαν από απόσταση τις εξελίξεις, αυτή τη
φορά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέλαβε δράση και μάζεψε γύρω από το
τραπέζι του διαλόγου και της συνεννόησης μαθητές, εκπαιδευτικούς και φορείς της σχολικής
κοινότητας όπως η ΕΛΜΕ, η Ένωση Γονέων και η αρμόδια επιτροπή του Δήμου Βόλου.
Πρέπει λοιπόν, να αισθάνεται δικαιωμένος από την πρωτοβουλία του ο… …, καθώς όχι
μόνο υπήρξε ανταπόκριση στο κάλεσμά του, αλλά οι εκπρόσωποι των μαθητών που έδωσαν
το παρόν στη χθεσινή σύσκεψη απέδειξαν, για άλλη μια φορά, ότι διαθέτουν ωριμότητα
και κριτική σκέψη, και μπορούν με τις προτάσεις τους να συμβάλουν καθοριστικά στο να
ξεπεραστούν αδιέξοδα, όπως αυτό που έχει δημιουργηθεί μετά την ακατανόητη απόφαση
του υπουργείου Παιδείας να αλλάξει, εν μέσω της τρέχουσας σχολικής χρόνιας, το σύστημα
των εξετάσεων, με τις ενδοσχολικές εξετάσεις να προηγούνται των πανελλαδικών.».
3.2 Αποτελέσματα Υλοποίησης του Διευρυμένου Σχολικού Συμβουλίου «Η Πολιτεία
αφουγκράζεται τους μαθητές»
Κύριο αποτέλεσμα του διευρυμένου Σχολικού Συμβουλίου θεωρείται ότι ήταν η ίδια η
πραγματοποίησή του με τη δομή και την πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών σε αυτό
και μέχρι να υλοποιηθεί αυτό. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα συμμετοχικά και συλλογικά
όργανα της εκπαίδευσης, ενθαρρύνθηκαν όλον οι μαθητές στη συμμετοχή στο διάλογο
και στην έκφραση γνώμης και προτάσεων, ακούστηκαν οι μαθητές από τα κορυφαία
θεσμικά Πολιτειακά Όργανα. Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να εξασκήσουν το
δικαίωμά τους της ελευθερίας της έκφρασης ως σύνθεσης της ελευθερίας αναζήτησης,
λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών, υπό μορφή προφορική και γραπτή29.
Το Συμβούλιο λοιπόν, κατά το μάλλον ή ήττον, υποβοήθησε τους μαθητές να γίνουν
ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, και να αποκτήσουν, κοινωνική ταυτότητα
και συνείδηση, να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής
προσπάθειας και συνεργασίας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη
συμμετοχή τους να συντελέσουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και της Πολιτείας
γενικότερα, όπως άλλωστε προτείνεται από το άρθρο 1 του Ν1566/8530.
Οι Πολιτειακοί φορείς, οι Διευθυντές τριών επιπέδων της εκπαιδευτικής
διοίκησης (Σχολείο, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης),
οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη παιδαγωγικής ευθύνης της εκπαίδευσης, άκουσαν τους
μαθητές.
Οι μαθητές μίλησαν σε μακροσκελή συνέντευξη τύπου οπότε οι απόψεις τους
διαχύθηκαν ευρύτατα.
Παρατίθενται στοιχεία της εκτίμησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγνησίας για τα άμεσα αποτελέσματα της ημερίδας, σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου
το οποίο εξέδωσε (Φ.02.04α/967/26-1-2018). Αναφέρθηκαν:
o Η ενεργοποίηση δημοκρατικών διαδικασιών στα σχολεία με τη συμμετοχή όλων
Νοεμβρίου 2018 από το https://www.taxydromos.gr
29 Ελληνική Δημοκρατία, Ν2101. (1992), Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.
Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. ΦΕΚ192/02-12-1992 τΑ΄.
30 Ελληνική Δημοκρατία, Ν1566. (1985), Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, ΦΕΚ167/30-09-1985 τΑ΄.
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των μαθητών.
Το καθοριστικής σημασίας άνοιγμα, των σχολείων της Μαγνησίας, στην
κοινωνία.
o Η αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων με στόχο τη βελτίωση του
κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης
o Η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών ότι ανήκουν σε μια ευρύτερη
κοινότητα, ότι έχουν κοινά προβλήματα με τους μαθητές άλλων σχολείων και
ότι οι συλλογικές διαδικασίες είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος για τη επίλυσή
τους.
o Η καλλιέργεια της συνείδησης του «μαθητή- πολίτη», που νοιάζεται, συμμετέχει,
προτείνει και ενδιαφέρεται για κάτι που ξεφεύγει από το προσωπικό όφελος και
επεκτείνεται στο κοινωνικό όφελος.
o Η εισαγωγή κινήτρων προβληματισμού και καλλιέργειας απόψεων, προτάσεων
και συμπεριφορών συμμετοχής στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντος.
o Ο σεβασμός της διαφορετικότητας στη σχολική κοινότητα και σ’ ολόκληρη την
κοινωνία.
o Η δυνατότητα αυτοβελτίωσης των συμμετεχόντων μαθητών από την παρουσία
τους στο κοινό, από την επαφή τους με πολιτειακούς φορείς, που, συνήθως, είναι
απρόσιτοι γι αυτές τις ηλικίες και, πιθανόν, η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού
στόχων και προσωπικών επιδιώξεων.
o Η γνωστοποίηση στους κορυφαίους Πολιτειακούς φορείς προβλημάτων που με
άλλο τρόπο θα ήταν δύσκολη ή και αδύνατη ώστε να επιτευχθεί διερεύνηση και
επίλυση από εκείνους.
Επίσης, αναφέρθηκαν αναμενόμενα αποτελέσματα από την προετοιμασία και
την υλοποίηση του Διευρυμένου Κοινού Σχολικού Συμβουλίου: Αναφέρθηκαν:
o Η σταδιακή ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και
των θεσμών της Εκπαίδευσης, της Πολιτείας και της Δημοκρατίας.
o Η ανασκόπηση και βελτίωση των διαδικασιών του ακαδημαϊκού διαλόγου από
τις και στις μαθητικές κοινότητες.
o Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και διαύλων επικοινωνίας με τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και το ευρύ κοινό ώστε να αξιοποιηθούν στην προβολή
θεμάτων, απόψεων και προτάσεων των μαθητών με στόχο την κοινωνική
ευαισθητοποίηση στα θέματα της νέας γενιάς.
o Η γνωριμία με την πρακτική των ακαδημαϊκών και δημοκρατικών διαδικασιών του
διαλόγου, της συζήτησης, της συνεργατικής και των σχετικών διοργανώσεων.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιβεβαίωσαν πλείστα των παραπάνω. Ο
Σπανός31 αρθρογραφώντας με τίτλο «“Μαραθώνιος” προτάσεων για τα προβλήματα στα
σχολεία της Μαγνησίας» αναφέρει: «Ενδιαφέροντα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως
οι ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές με ακατάλληλες τουαλέτες, μικρές αίθουσες, ασανσέρ
που δεν λειτουργούν, τη βελτίωση την αναλυτικών προγραμμάτων, την ενίσχυση δομών,
όπως τα τμήματα ένταξης, την πρόσληψη ψυχολόγων, και άλλων ειδικοτήτων, αξιολόγηση
o

31 Σπανός, Φ. (2018, Ιανουάριος 20), «Μαραθώνιος» προτάσεων για τα προβλήματα στα σχολεία της
Μαγνησίας. Θεσσαλία. Προσπελάστηκε στις 10 Νοεμβρίου 2018 από το https://www.e-thessalia.gr
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των καθηγητών, πρότειναν οι μαθητές από 35 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του σχολικού
συμβουλίου με τίτλο «Η πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές» που πραγματοποιήθηκε χθες
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας δημάρχων, μαθητών, καθηγητών και γονέων. Ήταν το πρώτο διευρυμένο
σχολικό συμβούλιο που διοργανώθηκε, ίσως και σε όλη την Ελλάδα, έχοντας την έγκριση
του υπουργείου Παιδείας και το οποίο διήρκεσε 7,5 ώρες με το ενδιαφέρον των μαθητών
και των άλλων παρευρισκομένων να είναι αμείωτο.».
Η Χάνου32 σε άρθρο με τίτλο «Σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, αξιολόγηση και
ψυχολόγους» αναφέρει: «“Δεν θέλουμε να γινόμαστε πειραματόζωα!”. Οι μαθητές της
Μαγνησίας τα «έψαλλαν» στους εκπροσώπους της Πολιτείας για τις συνεχείς αλλαγές
στο εκπαιδευτικό σύστημα και την απουσία ενός σταθερού εκπαιδευτικού συστήματος και
ενός τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο διευρυμένο σχολικό συμβούλιο
που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, σε πανελλαδικό επίπεδο, στη Μαγνησία, και στο
οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, ακούστηκε για πρώτη φορά η «φωνή» των
μαθητών, απόψεις και προτάσεις που ξάφνιασαν ακόμη και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό
κόσμο, όπως η είσοδος στα σχολεία ψυχολόγων. Καθηλωτικοί ήταν οι μαθητές των ειδικών
σχολείων που παρουσίασαν με τον δικό τους τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
διεκδικώντας ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και καταχειροκροτήθηκαν συγκινώντας
τους παρευρισκόμενους. Δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις, η κριτική, ακόμη και οι
αποδοκιμασίες, όταν, εξαιτίας της εξαντλητικής διαδικασίας που διήρκεσε (7,5 ώρες!),
ορισμένοι αποχώρησαν…».
Δεν κατέστη εφικτός ο προσδιορισμός της επίδρασης των δράσεων του
Διευρυμένου Κοινού Σχολικού Συμβουλίου στα εκπαιδευτικά πράγματα σε διοικητικό
επίπεδο Υπουργείου.
4. Συμπεράσματα
Προγραμματίστηκε, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε Διευρυμένο Κοινό Σχολικό
Συμβούλιο μεταξύ των μελών της Σχολικής Κοινότητας (Μαθητές, Εκπαιδευτικοί,
Γονείς) και Πολιτειακών φορέων για πρώτη φορά. Σε αυτή την δράση τρεις μαθητές από
τα δεκαπενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των Λυκείων της Μαγνησίας και κηδεμόνες
μαθητών των ΣΜΕΑ, εξέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις
τους για την παιδεία και το συνυφασμένο με αυτή μέλλον τους, στους κορυφαίους
Πολιτειακούς θεσμούς της περιοχής, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους.
Κεντρικός σκοπός της δράσης είναι οι Πολιτειακοί θεσμοί του τόπου να γίνουν
κοινωνοί των προβλημάτων, των απόψεων και των προτάσεων των νέων μας, και
ιδιαίτερα των μαθητών μας, αναφορικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη σχολική ζωή,
τις προοπτικές και το μέλλον τους.
Τελικός στόχος ήταν η, από μεριάς της Πολιτείας, αξιοποίηση των πληροφοριών,
που οι μαθητές θα παρέχουν, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην
εκπαίδευση, να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες πρακτικές και σχεδιασμοί οι οποίοι θα
32 Χάνου, Ε. (2018, Ιανουάριος 20), Σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, αξιολόγηση και ψυχολόγους. Ταχυδρόμος.
Προσπελάστηκε στις 10 Νοεμβρίου 2018 από το https://www.taxydromos.gr
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συντελέσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τους νέους μας. Επιπλέον η
δράση θα συντελέσει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και
των θεσμών της Εκπαίδευσης, της Πολιτείας και της Δημοκρατίας.
Δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα τα οποία να προσδιορίζουν το επίπεδο
επίτευξης των στόχων. Μη τεκμηριωμένες ερευνητικά, απόψεις των συμμετεχόντων,
μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτειακών φορέων αλλά και της δημοσιογραφικής
αρθρογραφίας συγκλίνουν στο ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Ως στοιχεία
τα οποία συνηγορούν ότι το επίπεδο επίτευξης των στόχων ήταν υψηλό, αναφέρονται:
η ενεργοποίηση δημοκρατικών διαδικασιών στα σχολεία με τη συμμετοχή όλων των
μαθητών, η αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων με στόχο τη βελτίωση του
κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης, η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών ότι οι
συλλογικές διαδικασίες είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος για τη επίλυση των προβλημάτων
τους, ο σεβασμός της διαφορετικότητας στη σχολική κοινότητα και σ’ ολόκληρη την
κοινωνία. Άλλα στοιχεία ήταν, η γνωστοποίηση στους κορυφαίους Πολιτειακούς φορείς
προβλημάτων που με άλλο τρόπο θα ήταν δύσκολη ή και αδύνατη, η σταδιακή ανάπτυξη
ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των θεσμών της Εκπαίδευσης,
της Πολιτείας και της Δημοκρατίας, η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και διαύλων
επικοινωνίας της σχολικής κοινότητας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ευρύ
κοινό, η γνωριμία των μαθητών με την πρακτική των ακαδημαϊκών και δημοκρατικών
διαδικασιών του διαλόγου, της συζήτησης, της συνεργατικής και των σχετικών
διοργανώσεων.
5. Προτάσεις
Προτείνεται η διερεύνηση της επιτυχίας των σκοπών και στόχων στο Διευρυμένο Σχολικό
Συμβούλιο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του, στα θέματα,
παιδαγωγικής, εκπαίδευσης και κοινωνικότητας των μαθητών, εφαρμογής συμμετοχικών
και συλλογικών μεθόδων διοίκησης στην εκπαίδευση, διοικητικής επίδρασης στο
εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδα Σχολείου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Υπουργείου.
Προτείνεται η εξέταση του θέματος από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με σκοπό τη γενίκευση της υλοποίησής του σε όλες τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
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Ο Διευθυντής – Σύμβουλος στο Δημοτικό Σχολείο
Δροσάτος Δημήτριος - Σιέκρη Φρειδερίκη

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το ζήτημα της Συμβουλευτικής που ασκεί ο Διευθυντής
του Δημοτικού Σχολείου. Μέσα από τη μελέτη των θεωρητικών βιβλιογραφικών
αναφορών επιχειρεί να διερευνήσει και να καταγράψει τις τάσεις που επικρατούν όχι
μόνο για τον ρόλο του Διευθυντή ως Ηγέτη ενός Σχολικού Οργανισμού με καθορισμένες
αρμοδιότητες, αλλά και τον Συμβουλευτικό ρόλο. Ο διευθυντής ως ηγέτης καλείται
να διαδραματίσει έναν τέτοιο ρόλο, ώστε οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται
στο σχολείο, να οδηγούν στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού και την καλύτερη
παρεχόμενη ποιότητα της εκπαίδευσης. Η μελέτη έθεσε ως σκοπό να διερευνήσει και
να καταγράψει τις αντιλήψεις των Διευθυντών σε μια σειρά ερωτήματα ως προς τις
δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο Διευθυντής- ηγέτης καθώς και τον
ρόλο του ως φορέα υλοποίησης της Συμβουλευτικής στο Δημοτικό Σχολείο. Η έρευνα
έδειξε τη σημασία των ικανοτήτων καθώς και την υλοποίηση της Συμβουλευτικής από
τον Διευθυντή στην αποτελεσματικότητα του σκοπού του Δημοτικού Σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: Διευθυντής, Ηγέτης, Συμβουλευτική, ενσυναίσθηση, καθοδήγηση
The Headteacher- Advisor of the Primary School
Abstract
The present study is concerned with the issue of consultancy provided by the Head
teacher - Director of the Primary School. Through the study of bibliographical data the
project attempts to identify and explore the prevailing trends regarding not only the role
of the Director as the leader of a school Organization with certain authorities but also his
role as a consultant. The Head teacher -Director is invited to contribute in such a way so
as the human relations which are being developed at school lead to the organization’s
effectiveness and to better quality of the education provided. The study aimed to explore
and record the opinions of Head teachers- Directors upon a series of questions regarding
the skills and the competences that a Head teacher- Director should have as well as the
role of the Head teacher- Director as an advising provider in the Primary school. The
study showed that both the particular skills of the Head teacher- Director and the advising
provided by the head teacher- Director are very important for the effectiveness of the
primary school.
Key words: Head teacher- Director, Leader, consultancy, empathy, leadership
1. Εισαγωγή
Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί πεδίο έρευνας ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι
- 680 Δροσάτος, Δ., Σιέκρη, Φ. (2018), Ο Διευθυντής – Σύμβουλος στο Δημοτικό Σχολείο. Στο: Π. Γεωργογιάννης
(2019), Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και
Ειδική Αγωγή, Πρακτικά 26ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018, σ.σ. 680-701.
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μελετητές εργάζεται ταυτοχρόνως στην εκπαίδευση. Ο σχολικός οργανισμός αποτελεί τη
μικρότερη λειτουργική μονάδα, είναι το πεδίο όπου δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί.
Ο Διευθυντής του σχολικού οργανισμού μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους του προσπαθεί
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος όπως καθορίζεται μέσα
από την εκπαιδευτική πολιτική με τη βούληση της εκάστοτε κρατικής εξουσίας1. Οι
αρμοδιότητες καθώς και τα καθήκοντα των στελεχών είναι αυστηρά καθορισμένα.
Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη έρχονται αντιμέτωπα με τις δυσκολίες από
την πολυπλοκότητα και τον καταμερισμό των ρόλων του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Η άκαμπτη ιεραρχική γραφειοκρατία περιορίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών και αυτό
γιατί δεν υπάρχουν αποσαφηνισμένες επακριβώς αρμοδιότητες, χωρίς να διαθέτουν
κατάρτιση, η εξουσία δε συμβαδίζει με την ευθύνη τους και έτσι παραμένουν απλά όργανα
παρακολούθησης προαποφασισμένων ενεργειών και δραστηριοτήτων2. Η βούληση αυτή
μπορεί να εκφραστεί ως πράξη εκπαιδευτικής πολιτικής αυτών που ασκούν εξουσία και
περιλαμβάνει κανόνες για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος. Η
γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών της οργάνωσης και της διοίκησης
της εκπαίδευσης καθώς και θεωριών και πρακτικών της Συμβουλευτικής παρέχει τόσο στα
εν ενεργεία στελέχη, όσο και στα μελλοντικά νέους τρόπους αντίληψης της εκπαιδευτικής
πραγματικότητας, ετοιμότητα δράσης και ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων. Στα
ερωτήματα αυτά προσπαθεί η παρούσα έρευνα να δώσει απαντήσεις καταγράφοντας τις
αντιλήψεις των διευθυντών αλλά λαμβάνοντας κριτική θέση στη σχετική συζήτηση.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
2.1.1. Εκπαιδευτική Συμβουλευτική
Ο θεσμός της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής είναι κλάδος της επιστήμης της
συμβουλευτικής και πρέπει να είναι ευθύνη όλου του σχολείου και όλων των εκπαιδευτικών.
Είναι ένας θεσμός που δίνει έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αυτοπραγμάτωση
και στην ενεργή συμμετοχή του σχολείου. Όλη η λειτουργία του σχολείου θα πρέπει
να διέπεται από τη φιλοσοφία της συμβουλευτικής αγωγής και εκπαίδευσης3. Όλοι
μαζί θα πρέπει να συμμετέχουν να υλοποιηθεί με επιτυχία η συμβουλευτική διαδικασία
και να υπάρχει μια εκπαιδευτική ισορροπία. Μέσα στη σχολική μονάδα δεν πρέπει να
ενισχύονται μόνο οι γνωστικές αλλά και οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών και
των εκπαιδευτικών4. Η σχολική συμβουλευτική βοηθά τους συμβουλευόμενους να
κατανοούν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους. Όπως τονίζει η Αθανασιάδου5
1 Ανδρέου, Α. & Παπακωσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και Οργάνωση- Διοίκηση του Εκπαιδευτικού συστήματος.
Αθήνα:Νέα Σύνορα – Λιβάνη.
2 Ανδρέου, Α. & Παπακωσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και Οργάνωση- Διοίκηση του Εκπαιδευτικού συστήματος.
Αθήνα:Νέα Σύνορα – Λιβάνη.
3 ∆ημητρόπουλος, Ε. (1992). Ο Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως
∆άσκαλος και Λειτουργός Συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού τ. 22-23.
4 Χατζηχρήστου, Χ. (2003α). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο. Ψυχολογία. Ειδικό
τεύχος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 10 (2-3), 343-361.
5 Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology,
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η συμβουλευτική διαδικασία επιφέρει θετικά αποτελέσματα ενισχύοντας τις σχέσεις
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
Σύμφωνα με τις αρχές της Συμβουλευτικής ο κάθε άνθρωπος αποτελεί ξεχωριστή
προσωπικότητα και πρέπει να έχει τον ανάλογο σεβασμό και την εκτίμηση χωρίς
διακρίσεις. Ο κάθε ένας είναι ικανός και ισότιμος. Σύμφωνα με την ανθρωποκεντρική
προσέγγιση της Συμβουλευτικής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ίση μεταχείριση, η
εμπιστοσύνη προς τον άλλον και η αποδοχή. Στον χώρο της εκπαίδευσης είναι σημαντικό
να διαμορφώνεται το κατάλληλο περιβάλλον για τον περιορισμό και την εξάλειψη της
διαφορετικότητας. Αξίζει να δοθεί έμφαση στον σεβασμό της προσωπικότητας, στον
σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και στην αρμονική ανάπτυξη της συνεργασίας και της
ομαδικότητας6.
Τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία γίνονται διάφορες παρεμβάσεις και
δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών
και των οικογενειών τους. Τέτοιες δράσεις είναι τα προγράμματα για την αντιμετώπιση
κρίσεων. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ψυχολογική υποστήριξη των
μαθητών, η συμβουλευτική ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση
της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι η ένταξη των μαθητών
μεταναστών και προσφύγων στη σχολική κοινότητα, η ενίσχυση και στήριξη τόσο των
ίδιων όσο και των οικογενειών τους7.
2.1.2. Η Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση η Συμβουλευτική εστιάζεται στους μαθητές και στην
ομάδα των μαθητών, στη συνεργασία των εκπαιδευτικών, στη διοίκηση, αλλά και στους
γονείς των μαθητών8.
Σύμφωνα με τη συμβουλευτική ψυχολογία, οι συσκέψεις και οι συνεδριάσεις
των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητες για να τους δίνουν τη δυνατότητα να συζητούν και
να αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα των μαθητών. Θα πρέπει να επιδιώκουν να επιφέρουν
θετικά αποτελέσματα σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Επιπλέον, οι συναντήσεις τους
με τους γονείς των μαθητών θα τους βοηθήσουν να συλλέξουν πληροφορίες και να
εργαστούν με τέτοιο τρόπο που θα ασκήσουν σωστά τον συμβουλευτικό τους ρόλο9.
Οι εκπαιδευτικοί για να ασκήσουν τον συμβουλευτικό τους ρόλο θα πρέπει να
έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη των μαθητών10.
Καθημερινά μέσα στη σχολική μονάδα παρουσιάζονται πολλά προβλήματα με
τους μαθητές, με τους γονείς τους αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τα θέματα αυτά
μπορεί να είναι μαθησιακά, κοινωνικά, συναισθηματικά ή προσωπικά. Συγκεκριμένα,
μπορεί να είναι θέματα συμπεριφοράς, όπου ο ρόλος του παιδαγωγού συμβούλου
8, 289 – 308.
6 Μπρούζος, Α. (1998). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής και προσανατολισμού.(β΄εκδ) Αθήνα:
Λύχνος.
7 Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Εισαγωγή στη Σχολική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
8 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική ψυχολογία (θ’ έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
9 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική ψυχολογία (θ’ έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
10 Κοσμίδου-Hardy, X. (2003). Η Συμβουλευτική στο Σχολείο: Είναι κάτι που χρειαζόμαστε;.Επιθεώρηση
Συμβουλευτικής- Προσανατολισμού, τ.64-65, σελ. 17-20. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
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είναι καθοριστικός. Οι μαθητές με τις κατάλληλες τεχνικές παρέμβασης ενισχύονται
συναισθηματικά ή ενθαρρύνονται στη συνεργασία, στην επικοινωνία και στην ενεργό
συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Ο ρόλος του παιδαγωγού συμβούλου είναι καθοριστικός
στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών, αλλά πολλές φορές λειτουργεί και
προληπτικά για την αποφυγή ανεπιθύμητων και δυσάρεστων καταστάσεων. Οι διάφορες
δυσάρεστες καταστάσεις μπορεί να μην οφείλονται μόνο στο σχολείο αλλά και στο
οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
σημαντικός. Μαθητές που βιώνουν άσχημες καταστάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον
χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη στον ψυχολογικό και συναισθηματικό τομέα11.
Όπως επισημαίνεται από τους Δημητρόπουλο & Μπακατσή12, οι στόχοι της
Συμβουλευτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να εστιάζονται στην ατομική
και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που θα
διαμορφώσουν την αυτογνωσία και την αυτοαντίληψη του παιδιού για τη ζωή, για τον
κόσμο και κατ’ επέκταση θα επέλθει και η ωρίμανσή του. Είναι ωφέλιμο η Συμβουλευτική
να συνδέεται με την Παιδαγωγική, αφού και οι δύο αυτές επιστήμες ασχολούνται με την
εξέλιξη και την αυτοπραγμάτωση του μαθητή.
2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις του ρόλου του διευθυντή ως συμβούλου σχολικής
μονάδας
2.2.1. Ο Διευθυντής ως ηγέτης της σχολικής μονάδας
Ο Διευθυντής είναι το κύριο όργανο διοίκησης στη σχολική μονάδα. Ο τρόπος διοίκησης
και ο τρόπος οργάνωσης από τον Διευθυντή καθορίζουν την πορεία του σχολείου. Η
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας εξαρτάται από τον αποτελεσματικό ρόλο του
Διευθυντή13. Ο Διευθυντής ασκεί τον ρόλο του ηγέτη, του παιδαγωγού, του εμψυχωτή,
που ενθαρρύνει και κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν για την επίτευξη των
στόχων που έχουν θέσει14.
Σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του Διευθυντή είναι
η αξιοποίηση των γνώσεών του. Να μπορεί να εφαρμόζει τα τυπικά προσόντα του
και να είναι σε θέση να καθοδηγεί, να συντονίζει, να βελτιώνει τη συνεργασία, να
χειρίζεται καταστάσεις που αποφεύγονται οι συγκρούσεις και δημιουργείται καλό κλίμα
επικοινωνίας και συνεργασίας15.
2.2.2. Ο Διευθυντής – Ηγέτης και η συμβουλευτική
Ο εκπαιδευτικός ηγέτης διαχειρίζεται και ενδιαφέρεται για την ομαλή λειτουργία της
11 Ζήλου- Καρδάτου, Μ. (2006). Διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
σχετικά με την εφαρμογή της Συμβουλευτικής στην άσκηση του έργου τους. Αθήνα:Γρηγόρη.
12 ∆ημητρόπουλος, Ε. & Μπακατσή, Α. (1996). Ο θεσμός «Συμβουλευτικής Προσανατολισμός» στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας. Μια πρόταση Πλαίσιο. Η λέσχη των εκπαιδευτικών, τ. 14 Ιούνιος
- Αύγουστος 1996.
13 Σαΐτης, Χ. (2002). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
14 Μυλωνά, Ζ. (2005). Διευθυντής και αποτελεσματική σχολική μονάδα Απόψεις και στάσεις διευθυντών και
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
15 Κατσαρού, Ε. (2008). Το σχολικό εγχειρίδιο ως παράγοντας και προϊόν κοινωνικών διαδικασιών στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιστήμες της Αγωγής,4/2008, σ. 105-122.
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σχολικής μονάδας, συνεργάζεται με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας δημιουργώντας
ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον16.
Ο Διευθυντής ενός σχολείου πρέπει να διακρίνεται από συναισθηματική ευφυΐα,
να νοιάζεται και να ενδιαφέρεται για όλους, να αναγνωρίζει τις ικανότητές τους, να τους
ενθαρρύνει, να τους παρακινεί αυξάνοντας την αισιοδοξία τους και την αποδοτικότητά
τους17. Οφείλει να υιοθετεί τις αρχές της Συμβουλευτικής και να χαρακτηρίζεται από
αυθεντικότητα, σεβασμό, δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθηση. Ένας Σύμβουλος
πρέπει να εκτιμά τον εαυτό του, να πιστεύει στις ικανότητές του και στην αξία του. Αυτό
θα του αυξήσει την αυθεντικότητά του και θα τον οδηγήσει σε μια ιδανική σχέση με τον
συμβουλευόμενο. Η αυθεντικότητα του Συμβούλου φαίνεται από την ειλικρίνεια, την
τιμιότητα, την αληθινή και αντικειμενική σχέση που αναπτύσσει18. Στην άποψη αυτή
συμφώνησε αργότερα και ο Corey19, όπου υποστήριξε πως ο Σύμβουλος είναι απαραίτητο
να λειτουργεί ως πρότυπο, να δημιουργεί μια αληθινή σχέση πραγματικότητας. Παρόμοια
είναι και η άποψη του Sharpe20, όπου ο ηγέτης σύμβουλος πρέπει να χαρακτηρίζεται από
αυθεντικότητα και εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους που συνεργάζεται. Ακόμα και η πιο
μικρή ενέργεια του Συμβούλου που έχει στοιχεία αυθεντικότητας, αποκτά μεγαλύτερη
αξία και ισχύ στους γύρω του21. Μια άλλη επισήμανση που έγινε από τους Terry22 και
Duignan & Bhindi23 σχετικά με την αυθεντικότητα του ηγέτη είναι οι ανθρώπινες αξίες, η
ηθική και η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις. Τονίζεται ότι για να γίνει καλύτερη και
ποιοτικότερη η ζωή στο σχολείο πρέπει στο κέντρο της συνεργασίας και της επικοινωνίας
να βρίσκεται ο άνθρωπος και οι ηθικές αξίες του.
Ο σεβασμός είναι το άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του Συμβούλου,
όπου οφείλει να σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δίνοντας ελευθερία στον συμβουλευόμενο
να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να επιλύει τα προβλήματά του. Ο εκπαιδευτικός
ηγέτης στα πλαίσια της Συμβουλευτικής έχει καθήκον να σέβεται και να εκτιμά τις
ικανότητες και τα προσόντα των συνεργατών του24.
Η ενσυναισθηματική κατανόηση θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά
συστατικά της συμβουλευτικής σχέσης. Η ευαισθησία και η ταύτιση με τα συναισθήματα
ενός άλλου ατόμου είναι βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση ουσιαστικών ανθρώπινων
σχέσεων. Η αληθινή ανθρώπινη σχέση και επαφή είναι ουσιαστικός παράγοντας της
16 Θεοφιλίδης, X. & Στυλιανίδης, Μ. (2000). Φιλοσοφία και πρακτική της διοίκησης Δημοτικού Σχολείου στην
Κύπρο. Λευκωσία: Αυτοέκδοση.
17 Θεοφιλίδης, X. & Στυλιανίδης, Μ. (2000). Φιλοσοφία και πρακτική της διοίκησης Δημοτικού Σχολείου στην
Κύπρο. Λευκωσία: Αυτοέκδοση.
18 Gazda, G. M. (1973). Human Relations Development. Boston: Allyn and Bacon.
19 Corey, G. (1986). Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy. Brooks/Cole Publishing
Company.
20 Sharpe, F. G. (1995). Educational Leadership for the Twenty-First Century. The Practising Administrator,
2: 16-20.
21 Sergiovanni T.J. (1996). The Headteachership: A reflective practice perspective. Boston, MA.: Allyn and
Bacon.
22 Terry, R. (1993). Authentic leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
23 Bhindi, N. and Duignan, P. (1995). Leadership for a New Century. Educational Management and
Administration, 25(1), 117-132.
24 Corey, G. (1986). Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy. Brooks/Cole Publishing
Company.
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συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής ηγεσίας25. Η ενσυναίσθηση βοηθά τον Σύμβουλο
να καταλάβει τον συμβουλευόμενο, να τον κατανοήσει, να μπει στη θέση του, στον
δικό του κόσμο και να τον στηρίξει να καταλάβει τον εαυτό του παίρνοντας τις σωστές
αποφάσεις. Η ενσυναίσθηση αφορά την κατανόηση του συνόλου της προσωπικότητας
του άλλου κι όχι μόνο τα συναισθήματα26. Η ενσυναίσθηση πρέπει να συνδέεται με
σεβασμό, ευαισθησία και κατανόηση, να αντιλαμβάνεται ο Σύμβουλος ολόκληρο τον
κόσμο του συμβουλευόμενου27. Όπως επισημαίνει ο Sharpe28, ο εκπαιδευτικός ηγέτης
μπορεί να έχει πολλές δεξιότητες, αλλά όταν δεν έχει την ικανότητα να κατανοεί τους
άλλους και να τους συναισθάνεται, θα αποτύχει από τους στόχους του. Την ίδια άποψη
υποστηρίζει και ο Yuki29 αναφέροντας ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να
κατανοεί, να καταλαβαίνει και να εκτιμά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αν θέλει
να δημιουργήσει ένα σωστό πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας.
Το κλειδί της επιτυχημένης ηγεσίας είναι η επικοινωνία και οι καλές
διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στον Διευθυντή του σχολείου και τους συνεργάτες του.
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του εκπαιδευτικού ηγέτη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την
ενεργό ακρόαση, δηλαδή την πραγματική κατανόηση, την ευαισθησία στα συναισθήματα
και στις αντιλήψεις των άλλων30. Η επικοινωνία λεκτική και μη λεκτική έχει μεγάλη
σημασία και βαρύτητα στη σχολική μονάδα, καθώς είναι βασικό στοιχείο της οργανωτικής
επιτυχίας31. Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο Bennis32, αναφέροντας ότι η εκπαιδευτική
ηγεσία για να είναι επιτυχής οφείλει να λειτουργεί με ενεργητική ακρόαση, με κατανόηση
και ενσυναίσθηση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συμβουλευτική διαδικασία.
Η ενεργός ακρόαση είναι μία από τις συμβουλευτικές δεξιότητες του Διευθυντή
που είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη σχέση του με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με
τους μαθητές. Όπως υπογραμμίζει ο Δημητρόπουλος33 ο Διευθυντής λειτουργώντας ως
Σύμβουλος δεν πρέπει να κάνει τους μαθητές να αισθάνονται την αυστηρότητα και την
κριτική του. Πρέπει να νιώθουν ότι τους ακούει προσεχτικά, ότι έχουν την αποδοχή του
και το ενεργό ενδιαφέρον του. Ο Διευθυντής πρέπει να δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον
και μια ζεστή ατμόσφαιρα τόσο με τα λόγια όσο και με τη στάση του σώματός του, με
τις κινήσεις και τις εκφράσεις του. Το ενδιαφέρον του μπορεί να το δείξει και με τον τόνο
και την ένταση της φωνής του δημιουργώντας έτσι μια δυνατά συμβουλευτική σχέση34.
Επιπλέον, ο Διευθυντής οφείλει να δώσει στον μαθητή να καταλάβει ότι τον ακούει, τον
25 Kalliopuska, M. (1983). Verbal Components of emotional empathy perceptual and motor skills. New
York.
26 Rogers, C. (1980). A Way of being. Boston: Houghton-Mifflin.
27 Corey, G. (1986). Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy. Brooks/Cole Publishing
Company.
28 Sharpe, F.G. (1996). Wisdom, Words and Window-Dressing: Has Anything Really Changed in Educational?
The Changing Nature of Educational Leadership in Australian College of Education NSW Chapter, 1996 North
Harbour Conference, 1-34.
29 Yukl, G. A. (1994). Leadership in Organizations. Prentice-Hall International, Inc.
30 West-Burnham, J. (1997). Managing Quality in Schools. Pearson Professional Ltd.
31 Holmes, M. & Wynne, E. A. (1989). Making the school an effective community: Belief, practice and theory
in school administration. Philadelphia: FalmePress.
32 Bennis, W. (1993). Grative Leadership. Australian Instityge of Management, 10: 10-14.
33 ∆ημητρόπουλος, Ε. (1998). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός
προσανατολισμός. (Ζ΄ έκδ.), τ. 2, Αθήνα:Γρηγόρη.
34 Κοσμόπουλος, Α. (1995). Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του Προσώπου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
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παρακολουθεί και δεν του αλλάζει το θέμα που εξιστορεί. Του δίνει τη δυνατότητα να
εμβαθύνει περισσότερο στο θέμα του χωρίς να τον διακόπτει35.
Η επιτυχία μιας συμβουλευτικής σχέσης εξαρτάται ακόμα και από τις ερωτήσεις
που θέτει ένας Διευθυντής, από το είδος τους, από την ποσότητα και από τον χρόνο που τις
θέτει. Οι ερωτήσεις που θεωρούνται καλύτερες και βοηθούν το έργο της Συμβουλευτικής
είναι οι ανοιχτές ερωτήσεις. Δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να ξεδιπλώσει τον εαυτό
του, να νιώσει ελεύθερος κι όχι ότι τον ανακρίνουν. Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται όχι
για να πάρει πληροφορίες, αλλά για να εκφράσει ο μαθητής τα συναισθήματά του, να
ξεπεράσει τους φόβους του και να ξεκαθαρίσει το πρόβλημά του νιώθοντας τον Διευθυντή
συμπαραστάτη του36.
2.2.3. Δεξιότητες του Διευθυντή – Συμβούλου
2.2.3.1. Ενθάρρυνση
Η ενθάρρυνση κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι πολύ σημαντική,
αφού βοηθά τον συμβουλευόμενο παίρνοντας ψυχολογική υποστήριξη. Αποκτά θετική
διάθεση που του δίνει ώθηση να συνεχίσει να μιλά και να ξεδιπλώνει πτυχές του εαυτού
του. Η ενθάρρυνση μπορεί να είναι λεκτική ή μη λεκτική Ο Διευθυντής κάποιες φορές
είναι προτιμότερο να μη μιλά δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αίσθηση ότι αποδέχεται
τον άλλον και επιτρέποντάς του να διερευνήσει περισσότερο τον εαυτό του. Ο Διευθυντής
πρέπει να διαθέτει ευελιξία, να μην καθοδηγεί τον συνομιλητή του, αλλά να τον αφήνει
ελεύθερο να μιλά με τον δικό του τρόπο. Για να συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται
και να κατανοήσει καλύτερα το θέμα με τον συνομιλητή του μπορεί να χρησιμοποιήσει
την παράφραση και την αντανάκλαση συναισθημάτων37.
2.2.3.2. Παράφραση
Ο Σύμβουλος- Διευθυντής παραφράζει τα λεγόμενα του συμβουλευόμενου για να
συνοψίσει όσα ειπώθηκαν, να αποσαφηνίσει τη σκέψη του, να ελέγξει αν έχει ακούσει
σωστά έως εκείνη τη στιγμή και για να δείξει ότι τον ακούει και τον παρακολουθεί. Ο
Διευθυντής – Σύμβουλος είναι αυτός που διευκολύνει τη συζήτηση επαναλαμβάνοντας
το περιεχόμενο και την ουσία των λεγομένων του συμβουλευόμενου. Σκοπός αυτής της
δεξιότητας είναι να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να εμβαθύνει και να αποσαφηνίσει τα
θέματα που τον απασχολούν38.
2.2.3.3. Αντανάκλαση συναισθημάτων
Η δεξιότητα αυτή βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων Συμβούλου35 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1999). Συμβουλευτική ψυχολογία. Ε΄ εκδ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
36 ∆ημητρόπουλος, Ε. (1998). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός
προσανατολισμός. (Ζ΄ έκδ.), τ. 2, Αθήνα:Γρηγόρη.
37 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην πράξη.
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
38 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην πράξη.
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
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συμβουλευόμενου. Βοηθά τον συμβουλευόμενο να αναγνωρίσει και να ξεχωρίσει
τα συναισθήματά του σε σχέση με αυτό που του συμβαίνει ή πρόκειται να συμβεί. Ο
συμβουλευόμενος είναι σημαντικό να αισθάνεται ότι έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που
είναι πρόθυμος να τον ακούσει και τον νοιάζεται. Η στάση αυτή του προσφέρει ασφάλεια,
σιγουριά, ηρεμία και συγκρότηση των συναισθημάτων του39.
Κάθε μία από τις παραπάνω δεξιότητες έχει διαφορετική επίδραση στο κάθε
άτομο. Υποχρέωση του Συμβούλου είναι να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει
ποια από τις συγκεκριμένες δεξιότητες μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικότερα τον
συμβουλευόμενο και να έχει καλύτερα αποτελέσματα40.
Ο Διευθυντής ασυνείδητα μέσα από τις καθημερινές του ασχολίες και τα
καθήκοντά του ασκεί ρόλο συμβουλευτικό. Ένας διευθυντής εκτός από τα χαρακτηριστικά
του Συμβούλου απαιτείται να έχει και χαρακτηριστικά παιδαγωγικού περιεχομένου41. Τα
χαρακτηριστικά αυτά θα τον βοηθήσουν να λειτουργήσει ως Σύμβουλος και να ασκήσει
καλύτερα τα διοικητικά του καθήκοντα. Ο Διευθυντής-Σύμβουλος πρέπει να δείχνει
αποδοχή, να παρουσιάζει θετική αναγνώριση και να έχει τη δυνατότητα να μπαίνει
στη θέση του άλλου. Για να είναι αποδεκτός από το σύνολο των μελών της σχολικής
μονάδας ως παιδαγωγός και ως προσωπικότητα πρέπει να δίνει αυτονομία στους
εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και να νιώθει ότι η σχέση του μαζί τους είναι ενισχυτική
και συμπληρωματική. Βρίσκεται δίπλα τους ενθαρρύνοντάς τους και στηρίζοντάς
τους να εξελιχθούν και να προοδεύσουν. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατηρεί, να
υποστηρίζει την άποψή του με ωραίο τρόπο και να σέβεται τους άλλους. Όταν διαθέτει
τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τότε είναι ικανός να ακολουθήσει και να υλοποιήσει το
συμβουλευτικό του έργο42.
Συμπερασματικά, ο ρόλος του Διευθυντή παιδαγωγού χρειάζεται εκτός από
τα ακαδημαϊκά προσόντα και δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες επεξεργασίας
πληροφοριών, κριτικής σκέψης, αντίληψης, δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας,
δηλαδή δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, πρωτοτυπία, αλλά και αυτοπεποίθηση
και ικανότητα οργάνωσης- διαχείρισης. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δοθεί έμφαση στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ως δεξιότητες του Διευθυντή –Συμβούλου μπορούν να θεωρηθούν
η αυτοεπίγνωση, το να γνωρίζει δηλαδή τι αισθάνεται κάθε στιγμή, η αυτορρύθμιση
όπου διαχειρίζεται τα συναισθήματά του διευκολύνοντας κι όχι εμποδίζοντας την
όλη διαδικασία. Επίσης, τα κίνητρα συμπεριφοράς όπου προσπαθώντας να βελτιωθεί
χρησιμοποιεί τις βαθύτερες προτιμήσεις του και παίρνει πρωτοβουλίες για να υλοποιηθούν
οι στόχοι του. Η ενσυναίσθηση, όπως επισημάνθηκε, είναι σημαντική για να μπορεί να
μπαίνει στη θέση του συμβουλευόμενου -σαν να είναι αυτός-, όπου με τις κοινωνικές
δεξιότητες που διαθέτει να μπορεί να αλληλεπιδρά, να πείθει, να διαπραγματεύεται και
να επιλύει τα θέματα43.
39 ∆ημητρόπουλος, Ε. (2000). Συμβουλευτική - προσανατολισμός. Συμβουλευτική και συμβουλευτική
ψυχολογία. (γ΄ έκδ.), τ. 1, Αθήνα:Γρηγόρη.
40 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην πράξη.
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
41 Μπρούζος, Α. (1998). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής και προσανατολισμού.(β΄εκδ) Αθήνα:
Λύχνος.
42 Κοσμόπουλος, Α. (1995). Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του Προσώπου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
43 Goleman, D. (1999). Η συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας . Μετάφραση: Φωτεινή
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Συνοψίζοντας, ένας Σύμβουλος-Διευθυντής οφείλει να είναι καταρτισμένος
με τις κυριότερες ψυχολογικές θεωρίες για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει θέματα
ψυχολογικής συμπεριφοράς. Χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με τις λειτουργίες της
αυτογνωσίας-αυτοαντίληψης, να διαθέτει συναισθηματική ισορροπία και αρμονία
με τον εαυτό του, να έχει προσαρμοστικότητα συναισθημάτων, συνέπεια, υπομονή,
επιμονή, συνείδηση και υπευθυνότητα. Να διαθέτει ευφυΐα, αντίληψη, να χειρίζεται
τον προφορικό και γραπτό λόγο και να συμβάλει στην αποφυγή του άγχους, της πίεσης
και της ανασφάλειας44 (Τηρητή, 2000). Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για έναν
Σύμβουλο- Διευθυντή είναι η εσωτερική οργάνωση και αυτογνωσία του που αποτελεί γι’
αυτόν μια σημαντική συμβουλευτική βοήθεια45.
2.3. Ο συμβουλευτικός ρόλος του Διευθυντή
2.3.1. Σε σχέση με τους μαθητές
Όπως επισημαίνεται από τους Μπρούζο και Ράπτη46, ένας Διευθυντής- Σύμβουλος πρέπει
να αναγνωρίζει τη μοναδικότητα, τις αξίες του κάθε μαθητή και τον μοναδικό τρόπο
μάθησής του. Οφείλει να αποδέχεται τη διαφορετική ανθρώπινη συμπεριφορά, αφού
αναγνωρίζει πρώτα τις δικές του αξίες και απόψεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει τη δική του πολιτισμική συμπεριφορά για να σέβεται τις
διαφορές των μαθητών ως προς την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, την κουλτούρα,
τις πεποιθήσεις τους και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο47.
Ο Σύμβουλος- Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες
του προστατεύοντας τα δικαιώματα των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Ο Διευθυντής
πρέπει να ακολουθεί κάποιες βασικές ηθικές αρχές. Φροντίζει να νιώθει ο μαθητής
αυτόνομος, ελεύθερος χωρίς να του επιβάλλει τις δικές του αξίες ή πεποιθήσεις.
Ενδιαφέρεται για την ωφέλεια των μαθητών δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες. Τους κάνει να
νιώθουν ίσοι, τους παρέχει εμπιστοσύνη. Μέσα από την αξιοπιστία του, τη σταθερότητά
του, την υπευθυνότητά του και την αφοσίωσή του κατορθώνει να εμπνεύσει στους
μαθητές εμπιστοσύνη.
Ο Διευθυντής δεν πρέπει να δίνει συμβουλές ή κατευθύνσεις, αλλά να σέβεται
το δικαίωμα των μαθητών να εξουσιάζουν τη ζωή τους παίρνοντας αποφάσεις που να
βασίζονται στις αξίες τους και στα πιστεύω τους48.
Μεγαλούδη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
44 Τηρητή, Σ. (2000). Προτάσεις για έναν κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής των συμβούλων Μέσης
Εκπαίδευσης Κύπρου. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τ. 54-55, σ.108-128.
45 Κρίβας, Σ. & Σολωμού, Α. (2000). Η αναγκαιότητα της αυτοδιερεύνησης της προσωπικής ανάπτυξης και της
βιωματικής άσκησης των συμβούλων στην εφαρμογή των τεχνικών και των λειτουργιών της Συμβουλευτικής.
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ. 54-55, σ. 61-69 Οκτώβριος-∆εκέμβριος 2000.
Μπρούζος, Α & Ράπτη, Κ. (2001β). Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο.
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ 58-59, 75-90
46 Μπρούζος, Α & Ράπτη, Κ. (2001β). Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό
σχολείο. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ 58-59, 75-90
47 Sue, D / Sue D. P. (1981). Word views and Counseling. The personal and Guidance Journal, V. 56, p.
458-462.
48 Τηρητή, Σ. (2000). Προτάσεις για έναν κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής των συμβούλων Μέσης
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Ο Διευθυντής ως εκπρόσωπος και συντονιστής του σχολείου μεριμνά για
την αγωγή των παιδιών και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Καλλιεργεί τη
γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξή τους σε συνεργασία με το
διδακτικό προσωπικό. Μεταδίδει στους μαθητές αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις και ιδανικά
προετοιμάζοντάς τους μέσα από την κοινωνικοποίησή τους για την ομαλή ένταξή τους στην
κοινωνία και τη συνεργασία τους με τους συνανθρώπους τους. Μέσα από τις ενδοσχολικές
δραστηριότητες προετοιμάζει τους μαθητές να νιώσουν ότι είναι έτοιμοι βιολογικά,
κοινωνικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά να γίνουν ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι πολίτες49.
Ενθαρρύνει, προτρέπει και στηρίζει τους μαθητές δίνοντάς τους κίνητρα για δημιουργία
και πρόοδο τόσο στο σχολείο όσο και στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους50.
Μέσα από τις αρχές της Συμβουλευτικής να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει
ότι ο κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή οντότητα με δική του προσωπικότητα, ανάγκες
και επιθυμίες. Οφείλει να σέβεται, να κατανοεί, να δίνει ελευθερία και να αποδέχεται τον
κάθε μαθητή, ώστε να αποκτήσει θετική αυτοεικόνα51.
2.3.2. Σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό
Ο Διευθυντής του σχολείου μπορεί να συμβάλει στη συμβουλευτική στήριξη του
εκπαιδευτικού προσωπικού με τη συνεργασία, τη συμμετοχική δραστηριότητα, τη
λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των
εκπαιδευτικών, καθώς και τη στήριξη ενός καινούριου εκπαιδευτικού στη σχολική
μονάδα. Οι συναντήσεις του Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς είναι καλό να γίνονται
σε ένα ευχάριστο, ζεστό και άνετο κλίμα. Κατά τη συζήτηση όλων των μελών πρέπει
να τίθενται οι σκοποί, να είναι σαφείς και συγκεκριμένοι, να έχουν ενδιαφέρον για να
πεισθούν όλα τα μέλη και να παρθούν οι σωστές αποφάσεις χωρίς να γίνεται επιβολή
των απόψεων. Φροντίζει να υπάρχει συμμετοχή από όλους, ηρεμία, πειθαρχία και
ενθαρρύνει τους συνομιλητές να εκφραστούν52. Εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους,
ο Διευθυντής ακούει προσεκτικά τη γνώμη τους, εξηγεί ευγενικά, μιλά ήρεμα, καθαρά,
επαναλαμβάνει ό,τι χρειαστεί για να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και αξιοποιεί τις
καλύτερες ιδέες53.
Μια σχολική μονάδα είναι υγιής και αποτελεσματική, όταν οι σχέσεις του
Διευθυντή και των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικές. Η στήριξη και η συνεργασία του
Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς εξαρτάται από την πολύ καλή σχέση που υπάρχει,
από τη συμβουλευτική σχέση54. Οι πολύ καλές ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνουν
Εκπαίδευσης Κύπρου. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τ. 54-55, σ.108-128.
49 Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2004). Συνεργασία σχολείου–οικογένειας: Δυνατότητες και περιορισμοί. Επιστήμες
της Αγωγής, 4,21-23.
50 Epstein, J. (1995). School-family-community partnerships: Caring for the children we share”. Phi Delta
Kappan, 76, 701-712.
51 Μπρούζος, Α. (1995). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού. Αθήνα:
Εκδόσεις Λύχνος.
52 Μάνος, Κ. (1997). Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση. Θεωρία, έρευνα και πράξη της ψυχολογικής,
παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής (ΣΕΠ), τ. 1, Αθήνα.
53 Everard, K. & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. (μτφ. Δημήτρης Κίκιζας). Πάτρα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
54 ∆ημητρόπουλος, Ε. (2000). Συμβουλευτική - προσανατολισμός. Συμβουλευτική και συμβουλευτική
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ένα θετικό κλίμα που τους ωθεί να εργάζονται όλοι με ειλικρινή διάθεση. Ένας άλλος
παράγοντας που βοηθά στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην καθημερινή
προσπάθειά τους να παράγουν το καλύτερο που μπορούν είναι η κάλυψη των φυσικών
και ψυχολογικών αναγκών τους από τον Διευθυντή τους. Δε χρειάζεται εξαναγκασμός και
επιβολή στους εκπαιδευτικούς, αλλά μια συμβουλευτική σχέση μέσα από την οποία θα
διαμορφωθεί η σχολική κουλτούρα και το κατάλληλο πνεύμα συνεργασίας για να τεθούν
και να υλοποιηθούν οι σκοποί και οι στόχοι της σχολικής μονάδας55. Για να δημιουργηθεί
το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας και να διατηρηθούν οι ιδανικές ανθρώπινες σχέσεις
είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό των στόχων, στη λήψη
αποφάσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Ο Διευθυντής Σύμβουλος οφείλει να τους
κατανοεί, να είναι κοντά τους, να αναγνωρίζει τις προσδοκίες τους και τις φιλοδοξίες τους,
να τους ενισχύει με μηχανισμούς παρακίνησης για να βελτιωθούν και να επιμορφωθούν
δημιουργώντας ένα ζεστό, φιλικό και δημιουργικό κλίμα56. Επιδίωξή του είναι η αύξηση
της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, αφού υπάρχει
κοινός προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που να βασίζονται στα κριτήρια που έχουν
συμφωνηθεί57.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η σχέση του Διευθυντή με το διδακτικό προσωπικό
πρέπει να βασίζεται όχι στη θεσμική αλλά στη διαπροσωπική επικοινωνία η οποία θα
φέρει την ουσιαστική και στενή σχέση μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να
νιώθει, όταν απευθύνεται στον Διευθυντή ότι θα τον στηρίξει όχι τόσο στον γνωστικό
τομέα αλλά στον συναισθηματικό τομέα58. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο
ο Διευθυντής να χαρακτηρίζεται από συναισθηματική νοημοσύνη. Να αξιοποιεί τη
συναισθηματική νοημοσύνη μέσα από τα λεκτικά ή μη λεκτικά μηνύματα, να διαχωρίζει
τα συναισθήματά του από τα συναισθήματα των άλλων, να καταλαβαίνει τον άλλον, να
διευθετεί και να διαχειρίζεται τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά. Ο Διευθυντής ασκεί όχι
μόνο διοικητικό αλλά και συμβουλευτικό έργο, όταν στη σχολική μονάδα υπάρχει ένας
καινούριος εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση αυτή η επικοινωνία για να είναι ουσιαστική
κι όχι τυπική, απαιτείται ο Διευθυντής να διαθέτει τις δεξιότητες εκείνες που θα του
επιτρέπουν να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους59.
Το βασικό στοιχείο, λοιπόν για την ουσιαστική σχέση Διευθυντή και εκπαιδευτικών
είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Goleman60, συναισθηματική
νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τόσο τα συναισθήματα τα
δικά του όσο και των άλλων, να δημιουργεί κίνητρα, να επεξεργάζεται τη σκέψη, να
ψυχολογία. (γ΄ έκδ.), τ. 1, Αθήνα:Γρηγόρη.
55 Αθανασούλα - Ρέππα Α. (1999). «Η επικοινωνία στον εκπαιδευτικό οργανισμό» στο Αν. ΑθανασούλαΡέππα, Σ.Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκη «∆ιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. ∆ιοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού». τ.B, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
56 Ανθόπουλος, Σ. (1999). ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τ. Β΄, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο.
57 Χαλκιώτης, ∆. (1999). Εκπαιδευτική διοίκηση και οικονομία. τ.Α΄, Πάτρα: Ε. Α. Π.
58 Αθανασούλα - Ρέππα Α. (1999). «Η επικοινωνία στον εκπαιδευτικό οργανισμό» στο Αν. ΑθανασούλαΡέππα, Σ.Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκη «∆ιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. ∆ιοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού». τ.B, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
59 Σαϊτης, Χ. (1998). «Ο θεσμός του υποδιευθυντή σχολείου ως βάση για την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών στην
εκπαίδευση» Αθήνα: αυτοέκδοση.
60 Goleman, D. (2000).«Συναισθηματική Νοημοσύνη». Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
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διακρίνεται από αυτογνωσία και ικανότητα να κινητοποιεί τις κοινωνικές δεξιότητες.
Ουσιαστικός παράγοντας για την επιτυχημένη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας
είναι η ενσυναίσθηση, δηλαδή να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται ένας Διευθυντής τα
συναισθήματα, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών.
2.3.3. Με τους γονείς των μαθητών
Η γνωστική, συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών εξαρτάται από
την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και από τη δημιουργία ενός ζεστού
και φιλικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Εκπρόσωπος
της συνεργασίας σχολείου και γονέων είναι ο Διευθυντής ο οποίος καλείται να βρει
τρόπους ενίσχυσης αυτής της σχέσης μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία61. Οι γονείς
χρειάζονται βοήθεια και στήριξη για την ψυχοσωματική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας των παιδιών τους62. Οι γονείς που συμμετέχουν στα σχολικά
δρώμενα, που παίρνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες, έχουν λόγο σε συζητήσεις
και αποφάσεις, τότε δημιουργούν ένα καλό κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας63.
Υπάρχουν γονείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη σχέση με το
παιδί τους. Ο Διευθυντής οφείλει να φέρεται πολύ προσεκτικά στη συμβουλευτική
διαδικασία και να σκέφτεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς είναι πολύ ευαίσθητοι
και ευάλωτοι. Αφού ακούσει και την πλευρά του παιδιού και την πλευρά του γονέα
δεν εκφράζει την προσωπική του άποψη ούτε τους συμβουλεύει τι να κάνουν ή τι να
μην κάνουν, αλλά καταλήγει σε πολλά συμπεράσματα. Συζητά μαζί τους και αυτό που
προσπαθεί να πετύχει είναι να μειώσει την αντιπαράθεση, την ένταση που υπάρχει
μεταξύ τους και να τους επισημάνει με τον τρόπο του την αγάπη και το ενδιαφέρον που
τρέφει ο ένας για τον άλλον. Στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας ο ΔιευθυντήςΣύμβουλος οφείλει να τους κάνει να αποβάλουν τη λανθασμένη εικόνα που έχουν
σχηματίσει, να παραμερίσουν τον εγωισμό και το πείσμα τους και να δείξουν ενδιαφέρον,
κατανόηση, εκτίμηση και αγάπη. Επιδίωξή του είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα
επικοινωνίας και συναίνεσης μέσα σε μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και ειλικρίνειας. Μέσα
από τον συμβουλευτικό του ρόλο να μπορέσει να τους ενθαρρύνει και να αποκτήσουν
θετική διάθεση και να βρουν κοινά σημεία επικοινωνίας. Αυτός ο συμβουλευτικός ρόλος
επεκτείνεται και όταν ο γονέας αντιμετωπίζει πρόβλημα επικοινωνίας και συνεργασίας
με τον εκπαιδευτικό ή έχει σημαντικά οικογενειακά θέματα. Αν καταφέρει να προσφέρει
σε όλες τις περιπτώσεις τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες, δε χρειάζεται να κάνει τίποτα
άλλο. Η συμβουλευτική επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών είναι αναγκαία, καθώς
βελτιώνει το σχολικό έργο64.
61 Μπρούζος, A.(2002). Συνεργασία σχολείου-οικογένειας: προβλήματα και δυνατότητες ανάπτυξής της,
Επιστημονική Επετηρίδα, Π.Τ.Δ.Ε Νο 15, Ιωάννινα, 2002.
62 Osborne, Ε. (2001). Συγκεκριμένες συνέπειες του θεωρητικού πλαισίου: Η οπτική μιας εκπαιδευτικής
ψυχολόγου. Στο E. Dowling και E. Osborne (Επιμ.), Η οικογένεια και το σχολείο: Μια συστημική προσέγγιση
από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (σελ. 117-145). Ι. Μπίμπου-Νάκου (Μτφ.), Σ. Βοσνιάδου, (Επιμ.). Αθήνα:
Gutenberg
63 Γεωργίου, Σ. (2000). Σχέση σχολείου-οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα.
64 Νικολάου, Γ. (2000). «Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο». Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
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2.4. Σκοπος της ερευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση
με τον συμβουλευτικό ρόλο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και ειδικότερα για
τις αντιλήψεις του ρόλου του Διευθυντή του Σχολείου ως Σύμβουλο ηγέτη. Ειδικότερα
επιδιώκει να προσδιορίσει το ζήτημα της εισαγωγής της Συμβουλευτική στο σχολείο και
τον ρόλο του Διευθυντή ως φορέα έκφρασης και υλοποίησης της συμβουλευτικής.
Η συμβολή της μικρο-έρευνας είναι η διερεύνηση και η ανίχνευση τάσεων, η
καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο που
πρέπει να έχουν τα στελέχη της εκπαίδευσης καθώς και ποια χαρακτηριστικά είναι αυτά
που πρέπει το στέλεχος να κατέχει .
2.5. Υποθέσεις - Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στα πλαίσια της έρευνας είναι:
1. Η γνώση θεωρητικών προσεγγίσεων για την οργάνωση διοίκηση της εκπαίδευσης,
καθώς και θεωριών και πρακτικών της ηγεσίας και της Συμβουλευτικής, μπορεί
να βοηθήσει τον/τη Διευθυντή/τρια της Σχολικής Μονάδας στην εκτέλεση των
καθηκόντων του και πώς;
2. Ανάγκες των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης για παροχή εξειδικευμένης στήριξης
κατά την άσκηση του ρόλου τους.
3. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του διοικητικού στελέχους- Συμβούλου
για να είναι αποτελεσματικό το έργο του;
4. Οι σχολικοί Διευθυντές εκτιμούν πως η ύπαρξη και η παροχή μιας ολοκληρωμένης
επιμόρφωσής τους σε θέματα στήριξης και συμβουλευτικής μπορεί να συμβάλλει
αποφασιστικά στην επίλυση των δύσκολων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
5. Την άποψη των Διευθυντών αν πρέπει να αποτελεί απαραίτητο προσόν για την
κατάκτηση θέσης στελέχους οι γνώσεις Συμβουλευτικής.
Γενική υπόθεση της παρούσας έρευνας αποτελεί η παραδοχή σχετικά με τη
γνώση τόσο των θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών της οργάνωσης και της
διοίκησης της εκπαίδευσης όσο και της Συμβουλευτικής παρέχει στα εν ενεργεία στελέχη
αλλά και στα μελλοντικά νέους τρόπους αντίληψης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,
ετοιμότητα δράσης και ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων.
3. Μεθοδολογία της Έρευνας
3.1. Το δείγμα
Η ομάδα που συμμετέχει την έρευνάς αποτελείται από Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων.
Στη έρευνα αυτή τα δεδομένα προήλθαν από ημι-δομημένες συνεντεύξεις
11 Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Χαλκιδέων.
Βασικά κριτήρια επιλογής ήταν:
α) να είναι ήδη Διευθυντές
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β) να υπηρετούν στον ίδιο νομό.
γ) Η προϋπάρχουσα γνωριμία και εκτίμηση από τους συνεντευξιαζόμενους. Η επιλογή
να δοθούν τα ερωτηματολόγια σε συγκεκριμένους διευθυντές αφορά την εμπιστοσύνη
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ερευνητών της έρευνας και των Διευθυντών καθώς
και
δ) Η πρόθεση στο μέλλον να ξανά-διεκδικήσουν θέση στελέχους.
3.2. Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων
Για τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας
αξιοποιήθηκε ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο (λόγο χρονικού περιορισμού και γρήγορης
συλλογής των δεδομένων) το οποίο αναπτύχθηκε με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Η
συλλογή των δεδομένων έγινε με συνέντευξη μέσω ημι δομημένου ερωτηματολογίου τα
οποία στάλθηκαν με mail και τα οποία παραδόθηκαν είτε με mail είτε αυτοπροσώπως.
Χρησιμοποιήθηκαν διαδικασίες συλλογής και κωδικοποίησης των απαντήσεων, σύμφωνα
με το γενικό πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας. Εργαλεία της έρευνας αποτέλεσε η ανάλυση
και επεξεργασία κειμένου. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με αφηγηματικό τρόπο
με ταυτόχρονη παράθεση αυτούσιων αποσπασμάτων των Διευθυντών που συμμετέχουν
στην έρευνα.
3.3. Τρόπος αξιολόγησης Δεδομένων
Για τη διερεύνηση του θέματος αξιοποιήθηκε η εμπειρική έρευνα. Η απόφαση για
διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με τη μορφή των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, βασίστηκε
στο γεγονός ότι η έρευνα στόχευε στη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με
τη γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών του Συμβουλευτικού ρόλου του
Διευθυντή καθώς και θεωριών και πρακτικών της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Η ποιοτική
έρευνα παράγει δεδομένα με βάση το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά δημιουργούνται και
έχει ως προϋπόθεση την πολυπλοκότητα των φαινομένων (Mason, 2003). Η συνέντευξη
παρέχει πληροφορίες για τις στάσεις και τις πεποιθήσεις του συνεντευξιαζόμενου και παρά
το γεγονός ότι εστιάζει στην καταγραφή των μοναδικών χαρακτηριστικών της εμπειρίας,
επιχειρεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο (Cohen & Manion,1994).Τα αποτελέσματα της
έρευνας θα μας παρέχουν καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το
θεωρητικό υπόβαθρο που πρέπει να έχουν τα στελέχη της εκπαίδευσης καθώς και ποια
χαρακτηριστικά είναι αυτά που πρέπει το στέλεχος να κατέχει .
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ερευνας
Το δείγμα
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι 11 Διευθυντές από τα Δημοτικά Σχολεία του
Δήμου Χαλκιδέων. Από αυτούς 9 κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, 2 Δεύτερο πτυχίο, 4
μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από αυτούς 1
κατέχει και τους τρεις τίτλους, 3 μεταπτυχιακό και ΜΔΔΕ. Οι 4 είναι άνδρες, ενώ 7
γυναίκες. Τα έτη υπηρεσίας ξεκινούν από 7 έτη μέχρι 34 έτη, ενώ τα διοικητικά έτη
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κυμαίνονται από 1 έως 14 έτη σε θέση στελέχους.
4.1.1. Η γνώση θεωρητικών προσεγγίσεων για την οργάνωση διοίκηση της
εκπαίδευσης, καθώς και θεωριών και πρακτικών της ηγεσίας, μπορεί να βοηθήσει
τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σε
τι;
Όπως φαίνεται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην έρευνα τονίζουν
τον υποστηρικτικό ρόλο του θεωρητικού υπόβαθρου όπως αναφέρουν οι Ε. ΚαρατζιάΣταυλιώτη65 ως προς τη διεκπεραίωση, την παρακίνηση του εκπαιδευτικού και την
υποβοήθηση σε καθημερινά πρακτικά προβλήματα έως και τη διαχείριση διαπροσωπικών
σχέσεων ή τη διαμόρφωση οράματος για τη σχολική μονάδα. Εξετάζοντας συγκριτικά
την απάντηση σε σχέση με τα χρόνια που κατέχουν τη στελεχική θέση φαίνεται πως οι
Διευθυντές με τα λιγότερα χρόνια σε θέση στελέχους εστιάζουν στον διεκπεραιωτικό ρόλο
τους και στο αποτέλεσμα του σχολείου. Ενώ οι διευθυντές με τα περισσότερα διοικητικά
έτη σε θέση στελέχους πέρα από όλα τα παραπάνω εστιάζουν στη βοήθεια (ως εργαλείο
ερμηνείας) που παίρνει μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο όταν έχει να αντιμετωπίσει
αρνητικές σε κάθε αλλαγή αντιδράσεις, ματαιώσεις, απογοητεύσεις.
Οι συνεντευξιαζόμενοι εστίασαν στην παροχή βοήθειας και καθοδήγησης
όπως αναφέρει ο Μπουραντάς66 «ο ηγέτης για να καθοδηγήσει τα μέλη της ομάδας»
να υλοποιήσουν τους στόχους τους, προβαίνει στη στήριξη των ατόμων στη σχολική
μονάδα, σε ατομικό ή σε ομάδα ατόμων προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα που
τους προβληματίζουν και τους δημιουργούν δυσκολίες. Η Συμβουλευτική κατευθύνει
τα βήματα του Διευθυντή επίσης στις σχέσεις του με τα παιδιά, τους γονείς/κηδεμόνες,
τους φορείς. Επιπλέον τον βοηθά να εστιάζεται στην αποσαφήνιση του τοπίου σε
περιπτώσεις λήψης καθοριστικών αποφάσεων που σηματοδοτούν συγκεκριμένο δίκτυο
προσανατολισμού-πορείας–εξέλιξης. Η Συμβουλευτική θεωρείται από τους Διευθυντές
ως ένα εργαλειακό μέσο για τη διαχείριση και υπέρβαση προβλημάτων που αφορούν
τις σχέσεις που διαμορφώνονται σε μια σχολική μονάδα, τις συμπεριφορές που
εμφανίζονται ή ζητήματα που προκύπτουν και πρέπει να διευθετηθούν κάθε φορά με τον
πιο αποτελεσματικότερο τρόπο67. Οι συνεντευξιαζόμενοι εστίασαν στην παροχή βοήθειας
και καθοδήγησης όπως αναφέρει ο Μπουραντάς68 «ο ηγέτης για να καθοδηγήσει τα μέλη
της ομάδας» να υλοποιήσουν τους στόχους τους, προβαίνει στη στήριξη των ατόμων
στη σχολική μονάδα, σε ατομικό ή σε ομάδα ατόμων προκειμένου να αντιμετωπίσουν
ζητήματα που τους προβληματίζουν και τους δημιουργούν δυσκολίες. Η Συμβουλευτική
κατευθύνει τα βήματα του Διευθυντή επίσης στις σχέσεις του με τα παιδιά, τους γονείς/
κηδεμόνες, τους φορείς. Επιπλέον τον βοηθά να εστιάζεται στην αποσαφήνιση του τοπίου
σε περιπτώσεις λήψης καθοριστικών αποφάσεων που σηματοδοτούν συγκεκριμένο
δίκτυο προσανατολισμού-πορείας–εξέλιξης. Η Συμβουλευτική θεωρείται από τους
Διευθυντές ως ένα εργαλειακό μέσο για τη διαχείριση και υπέρβαση προβλημάτων που

65
66
67
68

Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. (1996). Αποτελεσματικά Σχολεία, Σύγχρονη Εκπαίδευση.
Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική.
Μπουραντάς, Δ. (2002). Μάνατζμεντ. Αθήνα: Μπένου
Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική.
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αφορούν τις σχέσεις που διαμορφώνονται σε μια σχολική μονάδα, τις συμπεριφορές που
εμφανίζονται ή ζητήματα που προκύπτουν και πρέπει να διευθετηθούν κάθε φορά με τον
πιο αποτελεσματικότερο τρόπο69.
4.1.2. Πώς θα σχολιάζατε την άποψη ότι ο διευθυντής «αρκεί να διαθέτει ικανότητα
αντίληψης, γνώσης του βασικού νομοθετικού πλαισίου, εντιμότητα και αίσθηση
δικαίου και εμπειρίας»;
Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η γνώση του βασικού νομοθετικού πλαισίου εντιμότητα και
αίσθηση δικαίου και εμπειρίας είναι απαραίτητα αλλά δεν αρκούν. Οφείλει ο Διευθυντής
να διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες συμβουλευτικής, επικοινωνίας και να έχει υψηλό
επίπεδο νοητικών και τεχνικών δεξιοτήτων πάνω σε θέματα εκπαίδευσης70. Ο ρόλος του
Διευθυντή είναι διττός, από τη μια αφορά τη θεσμική πλευρά για την οποία χρειάζεται να
διαθέτει διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες και από την άλλη το ατομικό–διαπροσωπικό
επίπεδο και το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε Διευθυντής αντιλαμβάνεται
τον ρόλο και το έργο του71. Τα χαρακτηριστικά του Διευθυντή αφορούν στη δικαιοσύνη,
στην αντικειμενικότητα και γενικά να είναι ακέραιος στις σχέσεις με τους υφισταμένους
του, να λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση, να εμπνέει, να εμψυχώνει και να
καθοδηγεί τα μέλη της σχολικής κοινότητας72. Ο Διευθυντής οφείλει να κατέχει ικανότητα
αυτοεπίγνωσης, αυτοδιαχείρισης, διαχείρισης σχέσεων. Ενίοτε υπάρχουν περιπτώσεις που
κάποια θέματα όπως διαγωγής ή συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων μελών στον σχολικό
οργανισμό χρειάζεται να λάβει βοήθεια από ειδική ομάδα και να γίνει μια διεπιστημονική
συνεργασία, ως πρόεδρος της επιστημονικής ομάδας ΕΔΕΑΥ της σχολικής ομάδας.
4.1.3. Υπήρξαν κάποια θέματα στην εκπαιδευτική σας πορεία που αισθανθήκατε ότι
είναι απαραίτητες γνώσεις Συμβουλευτικής;
Οι συνεντευξιαζόμενοι αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας σε θέση στελέχους ότι
η Συμβουλευτική ήταν απαραίτητη στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Φαίνεται ότι οι
Διευθυντές με μεγαλύτερη εμπειρία σε θέση στελέχους θεωρούν ότι η Συμβουλευτική είναι
απαραίτητη στη διαχείριση σχέσεων με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικότερα
σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια λειτουργίας
ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Θεωρούν επίσης ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων ως
συλλογικό όργανο λειτουργεί και συμβουλευτικά. Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι
νεότεροι Διευθυντές θεωρούν ότι η Συμβουλευτική αφορά περισσότερο περιπτώσεις
παραβατικότητας, συγκρούσεις μαθητών και υποστήριξη γονέων με οικογενειακά
θέματα73.
69 Μπουραντάς, Δ. (2002). Μάνατζμεντ. Αθήνα: Μπένου
70 Μπάκας, Θ. (2006). Ο παρωθητικός ρόλος του Διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο. Παιδαγωγική θεωρία και
πράξη 1,117-125
71 Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική.
72 Θεοφιλίδης, X. & Στυλιανίδης, Μ. (2000). Φιλοσοφία και πρακτική της διοίκησης Δημοτικού Σχολείου στην
Κύπρο. Λευκωσία: Αυτοέκδοση.
73 ∆ημητρόπουλος, Ε. & Μπακατσή, Α. (1996). Ο θεσμός «Συμβουλευτικής Προσανατολισμός» στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας. Μια πρόταση Πλαίσιο. Η λέσχη των εκπαιδευτικών, τ. 14 Ιούνιος
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4.1.4. Σε ποιες περιπτώσεις νομίζετε ότι ο Διευθυντής καλείται να λειτουργήσει
συμβουλευτικά;
Ο Διευθυντής καλείται να λειτουργήσει συμβουλευτικά σε περιπτώσεις προσέγγισης
των μαθητών και των γονέων τους, σε συμπεριφορές μαθητών αλλά και σχέσεις και
συνεργασίες εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με μαθητές και με γονείς74. Δηλαδή, σε κάθε
περίπτωση στήριξης και καθοδήγησης, διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ των μελών
του σχολικού οργανισμού αλλά και της σχολικής κοινότητας. Ο Διευθυντής καλείται
να στηρίξει επιπλέον επιμορφωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες για τη στήριξη του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
4.1.5. Ποια προσόντα θα επιθυμούσατε να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του
διευθυντή ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός στον ρόλο αυτό;
Τα χαρακτηριστικά που οφείλει να κατέχει ο Διευθυντής ενός σχολικού οργανισμού
αφορά στο στυλ διοίκησης που εφαρμόζει αλλά και τον τύπο του σχολείου που θέλει
να προωθήσει (Δημοκρατικό Σχολείο)75. Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους
προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο Διευθυντής στο έργο του πρέπει να έχει
αυτογνωσία, να έχει κατακτήσει τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της προσεκτικής
και ενεργητικής ακρόασης76. Οφείλει να δημιουργεί ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
συνεργασίας και αποδοχής των σκέψεων και των συναισθημάτων του άλλου καθώς
επίσης να διακρίνεται για την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια, να είναι συνεργατικός,
επικοινωνιακός, καινοτόμος, ορθολογιστής, υπεύθυνος, με κριτική ικανότητα, ευέλικτος,
οραματιστής, οργανωτικός, δημοκρατικός, αντικειμενικός και υποστηρικτικός77. Η
συμπεριφορά του Διευθυντή πρέπει να δομείται στους άξονες της ειλικρίνειας, της
υπευθυνότητας, της ακεραιότητας, της ενσυναίσθησης και της καλλιέργειας του
σεβασμού και της δημοκρατίας χαρακτηριστικά τα οποία η Συμβουλευτική θεωρεί ότι
πρέπει να κατέχει ο Σύμβουλος78. Επομένως να διαθέτει εμπειρία, εξειδικευμένες και
επιστημονικά θεμελιωμένες γνώσεις συμβουλευτικής.

- Αύγουστος 1996.
74 Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of
Psychology, 8, 289 – 308.
75 Σαΐτης, Χ. (2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
76 Goleman, D. (1999). Η συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας . Μετάφραση: Φωτεινή
Μεγαλούδη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ζαβλανός, Μ. (2003).Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αθήνα:Σταμούλης.
Στραβάκου, Π. (2003). Ο ∆ιευθυντής της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία,. Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
77 Στραβάκου, Π. (2003). Ο ∆ιευθυντής της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
78 Κοσμίδου - Hardy, Χ. & Γαλανουδάκη–Ράπτη, Α. (1996). Συμβουλευτική θεωρία και πρακτική. Αθήνα,
εκδόσεις Ασημάκης.
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4.1.6. Είναι εφικτό και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι οι διευθυντές μπορούν να
αποκτήσουν ικανότητες Συμβουλευτικής;
Οι Διευθυντές θεωρούν ότι μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις Συμβουλευτικής. Η
πλειοψηφία πιστεύει ότι αυτές μπορεί να τις αποκτήσουν μέσα από επιμορφώσεις ή
μεταπτυχιακά προγράμματα. Στην περίπτωση που δεν αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα της
βασικής κατάρτισης τότε είτε μέσω αυτό-επιμόρφωσης του ίδιου του Διευθυντή, είτε μέσω
εξειδικευμένης επιμόρφωσης που οφείλει να προσφέρει του Υπουργείο Παιδείας, αλλά
και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Άλλος τρόπος είναι μέσω ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων
με άλλους Διευθυντές προσπαθώντας έτσι να αποκτήσουν ικανότητες Συμβουλευτικής.
Ο τρόπος αυτός είναι χρονοβόρος αλλά και οι Διευθυντές που καλούνται να παίξουν τον
ρόλο του Συμβούλου οφείλουν να κατέχουν δεξιότητες, ικανότητες αλλά και γνώσεις
Συμβουλευτικής (λειτουργούν ως επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές γνώσεων)79.
Επιπρόσθετα οι Διευθυντές θεωρούν πως πρέπει να αποτελεί προσόν για
κάλυψη θέσης στελέχους οι γνώσεις Συμβουλευτικής, διότι όχι μόνο θα διευκολύνει τον
Διευθυντή, αλλά θα ωφελήσει και την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία του
σχολείου γενικότερα.
4.1.7. Θεωρείται ότι πρέπει να αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κατάκτηση
θέσης στελέχους οι γνώσεις Συμβουλευτικής;
Οι Διευθυντές θεωρούν ότι όχι μόνο πρέπει να αποτελεί προσόν στελέχους της εκπαίδευσης,
αλλά και κάθε εκπαιδευτικός από όποια θέση κι αν υπηρετεί την εκπαίδευση πρέπει να
έχει απαραίτητα γνώσεις Συμβουλευτικής όπως υποστηρίζουν οι Ε. Δημητρόπουλος &
Α. Μπακατσή80.
Συμπεράσματα
Oι σχολικοί οργανισμοί δεν έχουν ανάγκη μόνο από Διευθυντές με γνώσεις και
ικανότητες αλλά και ηγέτες με όραμα 81. Στελέχη που η συμπεριφορά τους πρέπει να
δομείται στους άξονες της ειλικρίνειας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας, της
ενσυναίσθησης και της καλλιέργειας του σεβασμού και της δημοκρατίας χαρακτηριστικά
τα οποία η Συμβουλευτική θεωρεί ότι πρέπει να κατέχει ο Σύμβουλος-Διευθυντής. Μέσω
της αυτογνωσίας, της αυτοπεποίθησης, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της άσκησης
υπεύθυνης πολιτικής μπορεί να αναδειχθεί ένας ικανός Διευθυντής με ικανότητες τόσο
Ηγετικές όσο και Συμβουλευτικής.
Ενίοτε η Ηγεσία και η Συμβουλευτική, εφόσον ο στόχος είναι το αποτελεσματικό
79 Κοσμίδου-Hardy, X. (2003). Η Συμβουλευτική στο Σχολείο: Είναι κάτι που χρειαζόμαστε;. Επιθεώρηση
Συμβουλευτικής- Προσανατολισμού, τ.64-65, σελ. 17-20. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
80 ∆ημητρόπουλος, Ε. & Μπακατσή, Α. (1996). Ο θεσμός «Συμβουλευτικής Προσανατολισμός» στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας. Μια πρόταση Πλαίσιο. Η λέσχη των εκπαιδευτικών, τ. 14 Ιούνιος
- Αύγουστος 1996.
81 Στραβάκου, Π. (2004). Ο ∆ιευθυντής της Σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως κινητήρια
δύναμη λειτουργίας της, μια εμπειρική έρευνα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
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σχολείο θα πρέπει να τύχουν ισότιμης προσοχής. Οι Διευθυντές θα πρέπει να λαμβάνουν
εκπαίδευση στην Ηγεσία και στη Συμβουλευτική μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα
«επάρκειας» ώστε να ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις απαιτήσεις του ρόλου που
πρόκειται να διαδραματίσουν. Η «επάρκεια» στην Ηγεσία και στη Συμβουλευτική θα
πρέπει να περιγράφεται σαφώς στην περιγραφή έργου του Διευθυντή της Σχολικής
Μονάδας και να θεωρείται απαραίτητο προσόν για την κατοχή θέσης στελέχους.
Συμπερασματικά λοιπόν η μελέτη υποστηρίζει ότι απαιτούνται στελέχη της
εκπαίδευσης που να είναι καταρτισμένα με βάση τις αρχές του διοίκησης αλλά και
εφοδιασμένα με ηγετικές ικανότητες, κοινωνικές δεξιότητες, ισχυρό χαρακτήρα, αίσθημα
ευθύνης και ανοιχτό πνεύμα, ικανότητες που είναι απαραίτητες στη Συμβουλευτική. Στο
πλαίσιο αυτό το στέλεχος του σχολικού οργανισμού οφείλει να διαδραματίζει καίριο
ρόλο, τον Συμβουλευτικό ρόλο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής
ηγέτης- Σύμβουλος είναι αυτός που στην καθημερινότητα του σχολείου επιτυγχάνει οι
εμπλεκόμενοι (δάσκαλοι, μαθητές, γονείς) να κάνουν εξαιρετικά πράγματα.
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Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου ως ηγέτης της σχολικής μονάδας
Αναστάσιος Ι. Σταυρογιαννόπουλος - Αγαθή Κ. Ρογδάκη

Περίληψη
Η ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη φυσιογνωμία, στη λειτουργία και στην
εξέλιξη κάθε οργανισμού. Στη διοίκηση των σχολικών μονάδων ο ρόλος του Διευθυντή
είναι σημαντικός και καθοριστικός. Ωστόσο, η ιεραρχική δομή του εκπαιδευτικού μας
συστήματος, η γραφειοκρατική του οργάνωση, ο συγκεντρωτισμός, καθώς και άλλοι
παράγοντες καθορίζουν το πλαίσιο άσκησης της ηγετικής στάσης και συμπεριφοράς.
Στη μελέτη που ακολουθεί επιχειρούμε να διερευνήσουμε την εφαρμογή του φαινομένου
της ηγεσίας στη σχολική διοίκηση, όπως αυτό υπαγορεύεται από το νομικό και θεσμικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και από την
καθημερινή σχολική πρακτική και εμπειρία.
Λέξεις – κλειδιά: ηγεσία, επιρροή, ικανότητες, δεξιότητες, εμπόδια, όραμα, έμπνευση
The Headmaster of the Primary School as Leader of the School
Summary
Leadership plays a key role in the physiognomy, function and evolution of each
organization. In the management of school units, the role of the School Principal is
important and decisive. However, the hierarchical structure of our education system,
its bureaucratic organization, centralization, and other factors determine the framework
for exercising leadership and attitudes. In the following study, we try to examine the
application of the leadership phenomenon in school administration, as dictated by the
legal and institutional framework of the educational system, as well as by the daily school
practice and experience.
Keywords: leadership, influence, abilities, skills, obstacles, vision, inspiration
1. Η έννοια και το περιεχόμενο της ηγεσίας
Η «ηγεσία» (leadership), ως έννοια, συμπεριφορά και στάση, οι δεξιότητες και οι
ικανότητες του ηγέτη, τα στοιχεία και οι συνθήκες που συνηγορούν στην άσκηση
αποτελεσματικής διοίκησης είναι θέματα που απασχολούν ευρύτατα την κοινωνική
ψυχολογία αλλά και την οργανωτική - βιομηχανική ψυχολογία. Για τον ορισμό της
ηγεσίας και του ηγέτη έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί.
Την έννοια της ηγεσίας την υπαγορεύουν, σύμφωνα με τους Katz και Kahn1
(1978), δύο βασικά στοιχεία: α) το πρόσωπο που ασκεί επιρροή (ο ηγέτης) και β) τα
1 Κάντας Α. (1998) Οργανωτική - Βιομηχανική Ψυχολογία, τεύχη 1ο, 2ο και 3ο, στ΄ έκδοση, Αθήνα, Ελληνικά
Γράμματα, σ. 131
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πρόσωπα που υφίστανται την επιρροή (υφιστάμενοι). Επιπρόσθετο όμως ισχυρό στοιχείο
που προσδιορίζει την ηγεσία είναι «να παράγεται από την πλευρά του ηγέτη συμπεριφορά
που να διαφοροποιείται από αυτή που υπαγορεύεται από τη θέση». Η προσωπική επιρροή
συνεπώς είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει την ηγεσία και συνιστά την ειδοποιό διαφορά
της από τη διοίκηση, που επιτελεί το έργο της με διαχειριστικό και τυπολατρικό τρόπο.
Σύμφωνα με τους Hersey και Blanchard,2 «Ηγεσία είναι η διαδικασία που
αποσκοπεί στο να επηρεάσεις τις ενέργειες ενός ατόμου ή μιας ομάδας στην προσπάθειά
της να επιτύχει τους στόχους μιας επιχείρησης όταν είναι δεδομένη η κατάσταση και οι
συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν την επιχείρηση». Η διαδικασία επιρροής δηλαδή που
χαρακτηρίζει την ηγεσία σχετίζεται με την κατάσταση, που επικρατεί στην επιχείρηση.
Η ηγεσία οριοθετείται επίσης κατά τον Terry3 ως «ενέργεια που κάνει ένα άτομο για
να παρακινήσει τους υφισταμένους του να αγωνίζονται με τη θέλησή τους, με σκοπό να
πραγματοποιήσουν τους αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού», αναδεικνύοντας έτσι
το δυναμικό της χαρακτήρα.
Άλλες βασικές προϋποθέσεις που συνδράμουν στην ύπαρξη ηγεσίας σε
έναν οργανισμό αποτελούν η ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης και η επίτευξη των
επιδιωκόμενων στόχων. Η αποτελεσματική δράση αποτελεί προϊόν της ικανότητας
του ηγέτη να αντιλαμβάνεται πώς η υποκίνηση των μελών της ομάδας είναι ανάλογη
της περίπτωσης στην οποία ασκείται η ηγεσία, να εμπνέει και να εμψυχώνει τους
υφισταμένους του και να επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται θεμελιώνοντας επίσης
κατάλληλο κλίμα για υποκίνηση των μελών. Η επίτευξη των στόχων, επίσης, εξαρτάται
τόσο από την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συνεργασίας των μελών από την πλευρά
του ηγέτη, όσο και από την περίσταση που επιτελείται το έργο της ομάδας.4
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές θεωρίες για την ηγεσία, που εξετάζουν την
αποτελεσματικότητα του ηγέτη με βάση την απόδοση της ομάδας ή την ικανοποίηση
των υφισταμένων, οι σύγχρονες προσεγγίσεις προσανατολίζονται περισσότερο στη
συναισθηματική διάσταση των σχέσεων ηγέτη και υφισταμένων, στη διαμόρφωση
οράματος από τον ηγέτη και στην αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού. Αυτές οι
προσεγγίσεις επηρεάστηκαν από τη θεωρία του Burns, 5 ο οποίος διέκρινε το μάνατζερ
από τον ηγέτη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι θεωρίες για τη χαρισματική (charismatic),
τη διαπραγματευτική ή συναλλακτική (transactional) και τη μετασχηματιστική
(transformational) ηγεσία, που εμφανίζουν ορισμένα κοινά σημεία και αποτέλεσαν την
τάση που ονομάστηκε «νέα ηγεσία».6
Η χαρισματική ηγεσία (charismatic leadership) χαρακτηρίζεται από τη
συναισθηματική απόκριση των υφισταμένων προς τον ηγέτη και την οικοδόμηση
οράματος από μέρους του με σκοπό τη δημιουργία υψηλών προσδοκιών σε αυτούς και
την αύξηση της απόδοσής τους.7
2 Hersey, P. & Blanchard, K. H. (1988) Management of organizational behavior, 5th edition. Englewood Cliffs,
N. Jersey, Prentice - Hall., σ. 14
3 Terry, G.R. (1960) Principles of Management, 3rd edition, III: R.D. Irwin, σ. 28
4 Σαΐτης, Χ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
5 Burns, J.M. (1978) Leadership, New York, Harper & Row, σ.20.
6 Bryman, A. (1992) Charisma and Leadership in Organizations, London, Sage Publishing.
7 House, R.J. (1977) Theory of leader Effectiveness in Fleishman, E.A. & Hunt, J.G. (επιμ.) Current
Developments in the Study of Leadership, pp.141-177, Carbondale, IL, Southern Illinois, University Press.
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Η διαπραγματευτική ηγεσία (transactional leadership) χαρακτηρίζεται από
χορήγηση αμοιβών ανάλογα με τη συμπεριφορά των υφισταμένων και από τη διατήρηση
της υπάρχουσας κατάστασης, εφόσον επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι.
Η μετασχηματιστική ηγεσία (transformational leadership) εμφανίζεται όταν
«ηγέτες και υφιστάμενοι ανυψώνουν ο ένας τον άλλο σε ανώτερα επίπεδα κινήτρων και
ηθικής».8 Κύριο χαρακτηριστικό της είναι πως ο ηγέτης επιτυγχάνει να υπερβούν οι
υφιστάμενοι τα προσωπικά τους συμφέροντα για χάρη του οργανισμού συνειδητοποιώντας
την αξία που έχουν τα αποτελέσματα του έργου. Συνεπώς το «χάρισμα» αποτελεί
βασική προϋπόθεση της μετασχηματιστικής ηγεσίας,9 αλλά από μόνο του δεν αρκεί
γιατί υπάρχουν παραδείγματα χαρισματικών ατόμων που δεν επέτυχαν τη μεταμόρφωση
των οπαδών τους ή των μελών της ομάδας τους.10 Συνεπώς απαιτείται ακόμη έμπνευση,
εξατομικευμένη εκτίμηση και διανοητική παρακίνηση.
2. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων
Οι θεωρίες και οι προσεγγίσεις στην εξέλιξη της διοικητικής σκέψης δεν άφησαν
ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης. Αρχές της διοίκησης οργανισμών, που έχουν
επίδραση και στη σχολική διοίκηση είναι η αρχή κλιμάκωσης της εξουσίας, το πεδίο
ελέγχου (span control), ο καταμερισμός της εργασίας, η αρχή της εξαίρεσης και η σαφής
προέλευση της εντολής.11
Είναι άξιο να επισημανθεί πως μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950 η διοίκηση
της εκπαίδευσης αποτελούσε μια δημοκρατική προσέγγιση εκτεταμένη στη ρητορική και
περιορισμένη στην έρευνα και πρακτική. Η ελληνική εκπαιδευτική διοίκηση φαίνεται ότι
έχει χρησιμοποιήσει μερικά πλεονεκτήματα της νεοκλασικής σχολής, αφού οι κοινωνικές
αλλαγές που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και οι πιέσεις των διάφορων
συνδικαλιστικών οργανώσεων συνέτειναν σημαντικά στον εμπλουτισμό του κλασικού
μοντέλου εκπαιδευτικής διοίκησης με στοιχεία από τις θεωρητικές απόψεις της σχολής
των ανθρώπινων σχέσεων. 12 Το ελληνικό σχολείο, διατηρώντας τη γραφειοκρατική του
δομή, γίνεται ένα ανοικτό σύστημα, όπου για τον επαναπροσδιορισμό στη χρήση της
εξουσίας λαμβάνονται υπόψη και οι ψυχολογικές και κοινωνιολογικές μεταβλητές, που
επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.13 Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών μιας
σχολικής μονάδας στη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου
τους είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή.14
Στη συνέχεια «η δημοκρατική συνταγή αντικαταστάθηκε από την ανάλυση και τον
προγραμματισμό και η απλή παρατήρηση από τη θεωρητική έρευνα».15 Το σχολείο στην
προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε ως κλειστό σύστημα και δόθηκε έμφαση στο εσωτερικό
8 Burns, J.M. (1978) Leadership, New York, Harper & Row, σ.20.
9 Κάντας Α. (1998) Οργανωτική - Βιομηχανική Ψυχολογία, τεύχη 1ο, 2ο και 3ο, στ΄ έκδοση, Αθήνα, Ελληνικά
Γράμματα.
10 Yukl, G. A. (1989) Leadership of organizations, 2rd edition, Englewood Cliffs, N. Jersey, Prentice – Hall.
11 Σαΐτης, Χ. (2005) Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, Αθήνα.
12 Ζαβλανός, Μ. (1998) Μάνατζμεντ, Αθήνα, Έλλην.
13 Hanson, E.M. (1975) The Modern Education Bureaucracy and the Process of Change, Educational
Administration Quarterly, 11, 3 Autumn, pp.21-36.
14 Σαΐτης, Χ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
15 Hoy et al., 1987, σ.22, όπως παρατίθεται στο Σαΐτης, 2008, σ. 43
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περιβάλλον του. Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα όμως των δεκαετιών
1960 και 1970 απέδειξαν πλέον ξεκάθαρα ότι η λειτουργία των σχολικών μονάδων
επηρεάζεται σημαντικά από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και ως εκ τούτου το
σχολείο είναι ένα ανοικτό σύστημα.16 Η θεωρία των συστημάτων οδήγησε στην άποψη
ότι κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός είναι μέρος ενός «συστήματος», του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος, και επηρεάζεται άμεσα από αυτό, αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον.
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική διοίκηση «χαρακτηρίζονται
από έντονο πλουραλισμό, που υπαγορεύεται από την πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών
οργανισμών και την ανθρώπινη συμπεριφορά, που δεν εντάσσεται σε συγκεκριμένα
θεωρητικά πλαίσια».17 Στην ελληνική πραγματικότητα φαίνεται ότι η εκπαιδευτική
διοίκηση προσανατολίζεται κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών
λειτουργιών και λιγότερο στις ανάγκες των σχολείων έστω κι αν τα σχολεία υπάρχουν για
τους μαθητές. Οι επικεφαλείς των σχολικών μονάδων αντλούν την επιρροή τους τόσο από
τη δύναμη της διοικητικής τους θέσης όσο και από τις ενδεχόμενες εξειδικευμένες γνώσεις
και ικανότητες τις οποίες κατέχουν. Η εκπαιδευτική ηγεσία υλοποιείται μέσα από τρεις
βασικές λειτουργίες του σχολείου, 18 που είναι οι εξής: α) η αποστολή του σχολείου, β) η
διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και γ) η βελτίωση του σχολικού κλίματος.
Στο πλαίσιο αυτό σημαντικές στρατηγικές που συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα
της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι: α) η παροχή προτύπων, β) η παρακολούθηση και γ) η
ανταλλαγή απόψεων για επαγγελματικά θέματα.19
Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού συνίσταται σε μια διαδικασία
συντονισμού ανθρώπων (μαθητών, εκπαιδευτικών, βοηθητικού προσωπικού),
δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με ποιοτικό και πιο
αποτελεσματικό τρόπο. Η διοίκηση της εκπαίδευσης ορίζεται «σαν ένα σύστημα δράσης,
που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών
πόρων, για την πραγματοποίηση των στόχων, που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους
εκπαιδευτικών οργανισμών».20 Υπό αυτήν την έννοια και όχι ως η άσκηση εξουσίας σε
βάρος των ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών το «μάνατζμεντ» είναι μια διαδικασία
που δεν μπορεί να θεωρηθεί ασύμβατη με το χώρο της εκπαίδευσης.21
Σε κάθε οργανισμό, συνεπώς και στην εκπαίδευση, υπάρχουν τρία επίπεδα
διοίκησης τα οποία είναι τα εξής: το ανώτερο, το μεσαίο και το κατώτερο. Τα διοικητικά
στελέχη των δύο κατώτερων βαθμίδων, έχουν περισσότερες εκτελεστικές και λιγότερες
διοικητικές αρμοδιότητες. Τα διοικητικά στελέχη «όσο πλησιέστερα προς τη βάση της
διοικητικής πυραμίδας είναι τοποθετημένα, τόσο μικρότερη αποφασιστική και διατακτική
αρμοδιότητα έχουν και σε τόσο μεγαλύτερη υποχρέωση εκτέλεσης εντολών υπόκεινται». 22

16 Σαΐτης, 1992, 1994, 2008
17 Σαΐτης, Χ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 43.
18 Hallinger, Ph. & Murphy, J. (1986) Instructional leadership in school contexts in Greenfield, W. (Ed)
Instructional leadership: concepts, issues and controversies, pp. 179 -203, Lexington, MA: Allyn & Bacon.
19 Southworth, G., (2002) Instructional leadership in schools: reflections and empirical evidence, School
Leadership and Management, 22, pp. 73-92.
20 Σαΐτης, Χ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 31.
21 Κουτούζης, Μ. (1999) Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, τόμος Α΄, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
22 Σαΐτης, Χ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ.19.
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Το σύστημα είναι ιεραρχικά δομημένο και σχηματικά παρουσιάζεται ως μια πυραμίδα,
στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο Υπουργός Παιδείας, που προΐσταται της κεντρικής
διοίκησης και όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι διοικητικές αρμοδιότητες στη
δομή της πυραμίδας, ως προς την ποσότητα, είναι περισσότερες στην πορεία προς την
κορυφή της πυραμίδας και μειώνονται αισθητά όσο κατεβαίνουμε προς τη βάση, η οποία
έχει αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες. Συνεπώς ο Διευθυντής του σχολείου, που
είναι κυρίως αντικείμενο αυτής της μελέτης, είναι κυρίως διεκπεραιωτής εντολών και
ελάχιστα φορέας λήψης αποφάσεων.23
Ο Κουτούζης24 υποστήριξε ότι η διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών έχει
να αντιμετωπίσει δύο βασικές δυσκολίες σε σχέση με τη διοίκηση άλλων οργανισμών:
«τον καθορισμό των στόχων και την επικάλυψη των ρόλων». Κατά το Σαΐτη25 οι ομοιότητες
των δυο οργανισμών είναι ότι «τα διοικητικά στελέχη προγραμματίζουν, οργανώνουν,
διευθύνουν και ελέγχουν όλους τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους, υλικούς), ώστε να
πετύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα». Οι διαφορές ωστόσο μεταξύ ενός κερδοσκοπικού
οργανισμού (ιδιωτική επιχείρηση) και ενός εκπαιδευτικού (δημόσιο σχολείο) είναι ότι:
ο ιδιωτικός οργανισμός στοχεύει σε κέρδος, ενώ μια δημόσια εκπαιδευτική μονάδα
στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Στους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, σε αντίθεση με τους κερδοσκοπικούς, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί το
κοινωνικό όφελος. Το σχολείο, επίσης, διαθέτει περιορισμένους πόρους, που πρέπει να
αξιοποιήσει, για να ικανοποιήσει όσο δυνατόν περισσότερο τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των μαθητών. Για την υλοποίηση των στόχων των σχολείων, χρειάζονται αφενός
άνθρωποι και υλικά μέσα και αφετέρου η διοικητική λειτουργία που θα τα αξιοποιήσει
κατάλληλα.
3. Οι ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες των στελεχών της εκπαίδευσης
Σχετικά με τις ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες των στελεχών της εκπαίδευσης έχουν
αναπτυχθεί από αρκετούς συγγραφείς διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. Σημαντικής
σπουδαιότητας είναι η κλασική διάκριση του Katz26 σύμφωνα με την οποία οι δεξιότητες
ενός αποτελεσματικού ηγέτη μπορούν να διακριθούν σε :
α) Τεχνικές δεξιότητες: απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και βοηθούν τον ηγέτη να
γνωρίζει τι μπορεί να πραγματοποιηθεί από το υπάρχον προσωπικό και τον εξοπλισμό
του οργανισμού. Αυτά τα στοιχεία τον βοηθούν να προγραμματίζει πιο σωστά τις
ενέργειές του.
β) Διαπροσωπικές δεξιότητες: δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, συντονισμού
κατανόησης και καθοδήγησης των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό.
γ) Δεξιότητες ολιστικής προσέγγισης και συνολικής σκέψης: δίνουν την ευκαιρία στον
ηγέτη να αξιολογεί τις επιπτώσεις των επιλογών του στο σύνολο του οργανισμού,
εφόσον κατανοεί τις αλληλεξαρτήσεις των τμημάτων του οργανισμού μεταξύ τους.
23 Ανδρέου, Α. - Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος,
Αθήνα, Λιβάνη.
24 Κουτούζης, Μ. (1999) Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, τόμος Α΄, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ.41.
25 Σαΐτης, Χ. (1992) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα, σ. 23.
26 Katz, D. & Kahn, R. L. (1978) The social psychology of organizations (2rd edition), New York, John
Wiley.
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Μια άλλη εξίσου σημαντική διάκριση των ηγετικών ικανοτήτων είναι η
ταξινόμηση του Σαΐτη,27 όπου διακρίνει τρεις κατηγορίες ικανοτήτων που αφορούν:
α) Την επαγγελματική ικανότητα: αυτή αποτελεί προϊόν της διοικητικής πείρας και της
επιστημονικής κατάρτισης του ηγέτη. Διαθέτοντας αυτή την ικανότητα ο ηγέτης
μπορεί να έχει επαρκή εκτίμηση του καθήκοντος και της ευθύνης του, να ασκεί
αποτελεσματική εποπτεία και να λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις.
β) Τη συνεργατική ικανότητα: πρόκειται για την ικανότητα συνεργασίας με τους
υφισταμένους, την καλή επικοινωνία μαζί τους και τη διαχείριση συγκρούσεων και
κρίσεων στον εκπαιδευτικό οργανισμό.
γ) Την αντιληπτική ικανότητα: αυτή η ικανότητα αφορά αυξημένες δυνατότητες από
πλευράς του ηγέτη όσον αφορά το σχεδιασμό, το όραμα, την εφαρμογή, την πρόβλεψη,
την παρατηρητικότητα και τον εντοπισμό ελλείψεων και αδυναμιών.
Ο Katz28 επισημαίνει ότι οι ικανότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν σημαντικά
μέσω της εκπαίδευσης και της εξάσκησης, ωστόσο άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι «ο
ηγέτης γεννιέται, δε γίνεται». Φαίνεται πάντως ότι «η ηγεσία είναι κάτι περισσότερο
από τεχνική»29 και απαιτείται εκτός από ταλέντο και ένας συνδυασμός ικανοτήτων,
όπως τόλμη, διορατικότητα, πειθώ, ενδιαφέρον, εργατικότητα, ενώ «η δεξιότητα και
η προνοητικότητα, που χρειάζεται να έχει ένας αποτελεσματικός ηγέτης μπορούν να
αποκτηθούν με εκπαίδευση και εμπειρία».30 Συνεπώς για όλα τα ηγετικά στελέχη της
εκπαίδευσης είναι ανάγκη να θεσμοθετηθούν σχολές επιμόρφωσης, όπου μέσα από
επιμορφωτικά προγράμματα και κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις θα προαχθεί η
τόνωση της αποτελεσματικής διοίκησης.
Σύμφωνα με το μοντέλο Kouzes & Posner31 πέντε θεμελιώδεις πρακτικές
καθορίζουν την υποδειγματική ηγεσία:
α) Οι ηγέτες προκαλούν τη διαδικασία: Αναζητούν καινοτόμες δράσεις, πειραματίζονται,
ζουν με τους κινδύνους και μαθαίνουν μέσα από τα λάθη τους.
β) Οι ηγέτες εμπνέουν ένα κοινό όραμα: Χαράζουν την κατεύθυνση και διαθέτουν
τις απαιτούμενες στρατηγικές, που απαιτούνται για την υλοποίηση του οράματος
εμπλέκοντας παράλληλα τους υφιστάμενους σε αυτό.
γ) Οι ηγέτες επιτρέπουν στους άλλους να ενεργήσουν: Ενθαρρύνουν τη συνεργασία και
παροτρύνουν για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών τους υφιστάμενους.
δ) Οι ηγέτες καθορίζουν τον τρόπο: Υποδεικνύουν τρόπους δράσης και λειτουργούν ως
πρότυπα για το υπόλοιπο προσωπικό.
ε) Οι ηγέτες ενθαρρύνουν και παρωθούν: Αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τόσο την
ατομική όσο και την ομαδική εργασία.
Μια σύγχρονη και ενδιαφέρουσα διάκριση επίσης είναι αυτή που καθορίζεται
από την προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman32 με βάση δύο
κατηγορίες ικανοτήτων: α) τις προσωπικές ικανότητες και β) τις κοινωνικές δεξιότητες.
27 Σαΐτης, Χ. (2005) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα.
28 Stogdill, R.M. (1948) Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature, Journal of
Psychology, 25, pp. 35-71.
29 Vernardakis, G. (1987) Ηγεσία, στο περιοδικό Διοικητική Εγκυκλοπαίδεια, τεύχος 30.
30 Ζαβλανός, Μ. (1998) Μάνατζμεντ, Αθήνα, Έλλην.
31 Kouzes, J., Posner, B. (1995) The leadership challenge, Jossey Bass.
32 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Παιδ. Ινστιτούτο.
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Οι προσωπικές ικανότητες αφορούν την αυτοεπίγνωση και την αυτοπεποίθηση.
Η αυτοεπίγνωση είναι η ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να αναγνωρίζει την
συναισθηματική του κατάσταση, τις δυνάμεις και τις προτιμήσεις του. Σημαντικό
ρόλο για την αποτελεσματικότητα του ηγέτη παίζει η αυτοπεποίθησή του, όπως και η
αυτοαξιολόγηση. Συνεπώς, βασικά στοιχεία της αυτοεπίγνωσης είναι η συναισθηματική
επίγνωση και η αυτοαξιολόγηση. Η αυτοπεποίθηση είναι η ικανότητα να ελέγχει τα
συναισθήματά του και να ρυθμίζει τις παρορμήσεις του. Περιλαμβάνει την αυτοδιαχείριση,
τον αυτοέλεγχο, τη διαφάνεια, την προσαρμοστικότητα, την επίτευξη, την πρωτοβουλία
και την αισιοδοξία.
Οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν την κοινωνική επίγνωση και τη διαχείριση
σχέσεων. Η κοινωνική επίγνωση περιλαμβάνει την ενσυναίσθηση, δηλαδή την
κατανόηση των συναισθημάτων και απόψεων των άλλων, την οργανωτική επίγνωση
και την εξυπηρέτηση. Η διαχείριση σχέσεων προσεγγίζει περισσότερο τις ηγετικές
ικανότητες και περιλαμβάνει την έμπνευση, την επιρροή, την ανάπτυξη των άλλων,
την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, τη διαχείριση συγκρούσεων, την οικοδόμηση
δεσμών, τη δημιουργία συνθηκών συνοχής της ομάδας, την ανάπτυξη συνεργατικότητας,
τη σύλληψη μεταρρυθμίσεων και την πρόκληση αλλαγών. Η αποτελεσματικότητα της
ηγεσίας καθορίζεται από το πλήθος των ικανοτήτων που διαθέτει ο ηγέτης. Συγκεκριμένα
οι αποτελεσματικοί ηγέτες κατέχουν τουλάχιστον μια ικανότητα από κάθε κατηγορία,
ενώ οι περισσότερο αποτελεσματικοί κατέχουν περίπου τις μισές ικανότητες. Όλες αυτές
οι ικανότητες μαζί συνθέτουν τη διαπροσωπική λάμψη, την κοινωνική καταξίωση και
την ιδιότητα του χαρισματικού ηγέτη.
Ωστόσο, παρά τις γενικές αυτές διαπιστώσεις και τις ταξινομήσεις των
ικανοτήτων από τους διάφορους θεωρητικούς και ερευνητές, η κατοχή ορισμένων
χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχημένη ηγεσία.
Καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας παίζει ο εφαρμοζόμενος
τρόπος ηγεσίας, η περίσταση κατά την οποία ασκείται η ηγεσία και το ιεραρχικό επίπεδο
στο οποίο ασκείται.33
4. Βασικοί λόγοι που εμποδίζουν την άσκηση της ηγεσίας στις σχολικές μονάδες
Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα πέραν της ιεραρχικής δομής της ηγεσίας, που ακολουθεί
τη μορφή πυραμίδας από την κεντρική εξουσία μέχρι το σχολείο, και της γραφειοκρατικής
οργάνωσής του οφείλουμε να επισημάνουμε πως υπάρχουν και επιπλέον μορφές
ηγεσίας.
Έτσι λοιπόν, ενώ στη σχολική μονάδα αδιαφιλονίκητος ηγέτης είναι ο
Διευθυντής της, μιας και επωμίζεται το συντονισμό των παραγόντων που δρουν σε αυτή,34
αναπτύσσονται και άλλες παράλληλες ηγεσίες. Αυτές αφορούν στους εξής παράγοντες:
α) Το Σχολικό Σύμβουλο του σχολείου ή τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου τώρα,
ο οποίος έχει την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και

33 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
34 Southworth, G. (1990) Leadership, headship and effective primary schools in School Organization, vol.
10.
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υποστήριξης των εκπαιδευτικών μιας περιφέρειας και υποστηρίζει την εφαρμογή των
εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση.
β) Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία μετακινούν, αποσπούν, μεταθέτουν
εκπαιδευτικούς από σχολείο σε σχολείο και ρυθμίζουν σειρά θεμάτων που αφορούν
τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς.
γ) Το Διευθυντή Εκπαίδευσης της περιοχής, ο οποίος μπορεί με τις αποφάσεις του να
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του σχολείου.
δ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια, τα οποία διευθετούν ποικίλες διαφορές που προκύπτουν
στην εκπαιδευτική κοινότητα.
ε) Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Δημοτικής
αρχής και μπορεί ως επικεφαλής της οικονομικής διαχείρισης του σχολείου να
αναδειχθεί σε ηγετική του μορφή.
στ) Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Γονέων
ζ) Τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό του σχολείου, που έχει ιδιαίτερες ικανότητες ή κατέχει
τίτλους σπουδών ή είναι γνώστης επιμέρους αντικειμένων ή έχει συνδικαλιστική
δραστηριότητα και μπορεί να αναδειχθεί σε ηγέτη του σχολείου μέσα από διαδικασίες
επιρροής και αλληλεπίδρασης που μπορεί να αναπτύξει με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας.
Συνεπώς, η ηγεσία δεν είναι μόνο προϊόν της θέσης, αλλά αποτέλεσμα της
γενικότερης δομής και λειτουργίας του κάθε οργανισμού.
Η πολυπλοκότητα από την πανσπερμία νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και
κυρίως υπουργικών αποφάσεων που διέπουν την εκπαίδευση, καθώς και η αυστηρότητα
στην εφαρμογή των εντολών της κεντρικής διοίκησης θεμελιώνει άσκηση εξουσίας,
όπως την υπαγορεύει η θέση και περιορίζει στο ελάχιστο την ανάπτυξη προσωπικών
πρωτοβουλιών στα κατώτερα κυρίως επίπεδα διοίκησης. Συνεπώς, τα στελέχη
εκπαίδευσης δεν μπορούν να υπερβούν αρκετά τα όρια και τα πλαίσια που θέτει η
εκπαιδευτική νομοθεσία «γιατί υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος της παραποίησης της βούλησης
της κεντρικής διοίκησης».35
Η επιλογή, επίσης, των στελεχών στηρίζεται τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα μεικτό
σύστημα κριτηρίων, που συγκροτείται από μετρήσιμα μόρια εκπαιδευτικών προσόντων
και αποτίμηση της προσωπικότητας μέσω συνέντευξης ενώπιον του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ορισμού στελεχών ή ψηφοφορίας. Η ύπαρξη
όμως εκπαιδευτικών προσόντων δε διασφαλίζει αποτελεσματική και ικανή ηγεσία.36 Οι
επιλογές των στελεχών εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαετιών, όπως προκύπτει από τις
αντιδράσεις του οργανωμένου Κλάδου των εκπαιδευτικών, δεν έχουν την έγκρισή του
και αμφισβητούνται επίσης ως αναξιοκρατικές. Επιπλέον, τα στελέχη της εκπαίδευσης
δεν αποκτούν διοικητική κατάρτιση μετά την επιλογή τους, αφού δεν υπάρχει τέτοια
πρόβλεψη και έτσι έχουν αφεθεί σε αυτοσχεδιασμούς. Συνεπώς, τίθεται ένα ερώτημα
για το πόσο αποδεκτή είναι σήμερα η ηγεσία στην εκπαίδευση, όταν μάλιστα οι ηγέτες

35 Ανδρέου, Α. - Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος, Αθήνα, Λιβάνη, σ. 156.
36 Ανδρέου, Α. - Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος, Αθήνα, Λιβάνη.
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επιλέγονται από ένα τυπικό σύστημα, το οποίο διαχρονικά αμφισβητείται, ενώ αντίθετα
ο ηγέτης αναδεικνύεται από τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας του (Katz & Kahn, 1978.
Κάντας, 1998. Παπακωνσταντίνου, 2002). 37
Ακόμα πρέπει να τονιστεί πως οι Διευθυντές των σχολείων, οι Διευθυντές
Εκπαίδευσης και όλα τα στελέχη που βρίσκονται στο μέσο και κατώτερο επίπεδο της
εκπαιδευτικής ιεραρχίας δεν έχουν πολλά περιθώρια επιπλέον επιρροής έναντι των
υφισταμένων38 από αυτή που υπαγορεύει το νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτό συνηγορεί και η
απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τη σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική πολιτική.
Εμφανίζεται δε ενίοτε σε κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα το φαινόμενο να παρατηρείται
παράλειψη εκτέλεσης κανόνων (υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κτλ.) της εξουσίας
και όχι η πιστή εφαρμογή τους, όπως απαιτεί η νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση πάλι
η συμπεριφορά των Διευθυντών και των Προϊσταμένων δε συμφωνεί με αυτή που τους
παρέχει η θέση που κατέχουν,39 με αποτέλεσμα ο ηγετικός τύπος των στελεχών να
αμφισβητείται.
Το ελληνικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επιτρέπει ακόμη
συμμετοχή και επίδραση των υφισταμένων (χαμηλόβαθμων στελεχών εκπαίδευσης
και εκπαιδευτικών των σχολείων) στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στη χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής με συνέπεια η αλληλεπίδραση ηγέτη και υφισταμένων, που
είναι χαρακτηριστικό της ηγεσίας να είναι υποτονική.
Σχετικά με τις μορφές ισχύος, που χαρακτηρίζουν την ηγετική συμπεριφορά
οφείλουμε να επισημάνουμε πως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αυτές δε
συμβάλλουν στην αύξηση της επιρροής του ηγέτη προς τους υφισταμένους. Συγκεκριμένα
ο Διευθυντής του σχολείου δεν μπορεί να επηρεάσει τις αμοιβές για να προκαλέσει θετική
επιρροή στα κίνητρα των υφισταμένων. Ακόμη δεν έχει τη δυνατότητα αναγκαστικής
επιβολής της θέλησής του στους υφισταμένους, παρά μόνο ελέγχου εφαρμογής των
οδηγιών και των ρυθμίσεων, που προέρχονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Πέραν
αυτών ο Διευθυντής δεν μπορεί να εξαναγκάσει το εκπαιδευτικό προσωπικό σε επιπλέον
ενέργειες και πράξεις. Επίσης σε ελάχιστες περιπτώσεις ο Διευθυντής ή και τα υπόλοιπα
στελέχη της εκπαίδευσης αποτελούν σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς. Αποτελεί
δε κοινή πεποίθηση πως εντονότερη είναι η αμφισβήτησή τους, παρά η αποδοχή τους από
τους εκπαιδευτικούς και μάλιστα σε αυτή τη στάση καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος
επιλογής τους, ο οποίος διαχρονικά αμφισβητείται. Τέλος, η αυθεντία δεν αναδεικνύεται
μέσα από το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
παρά μόνο στην περίπτωση πιστής εφαρμογής των οδηγιών, που προέρχονται από
το Υπουργείο Παιδείας και από τον υπερβολικό ζήλο και την προσήλωση στους
υφισταμένους. Αντίθετα, η μορφή ισχύος που έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση είναι η
νόμιμη ισχύς, η οποία αφορά στη διεκπεραίωση εντολών και οδηγιών, που απορρέουν
από το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει καθοριστεί από την κεντρική εξουσία.

37 Ανδρέου, Α. - Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος, Αθήνα, Λιβάνη.
38 Ανδρέου, Α. - Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος, Αθήνα, Λιβάνη.
39 Ανδρέου, Α. - Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994) Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος, Αθήνα, Λιβάνη.
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Η αποτελεσματική ηγεσία όμως σύμφωνα με τον Yukl40 καθορίζεται από τα
κριτήρια τα οποία έχουν επιλεγεί. Αυτά μπορεί να είναι η επίδοση της ομάδας, η επίτευξη
των στόχων, η ετοιμότητα της ομάδας, η επιβίωση της ομάδας, η ανάπτυξη της ομάδας,
η ικανότητα της ομάδας να αντιμετωπίζει καταστάσεις κρίσης, η ικανοποίηση των
υφισταμένων από τον ηγέτη, η αφοσίωση των υφισταμένων στους στόχους της ομάδας,
η ψυχική υγεία και η προσωπική ανάπτυξη των μελών της ομάδας και η διατήρηση της
ηγετικής θέσης από τον ηγέτη. Στο σχολείο δεν πρέπει να αγνοούμε ωστόσο το βασικό
ρόλο της εκπαίδευσης, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1566/1985 είναι η
συμβολή της στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δυνάμεων του
μαθητή, έτσι ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας
στα εκπαιδευτικά στελέχη μπορεί να ευθυγραμμίζεται με την επίτευξη των στόχων της
εκπαίδευσης.
Όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως για την ηγεσία στο χώρο της
εκπαίδευσης μπορεί να αποτελούν τον κανόνα, ωστόσο όμως επιδέχονται και πολλές
αμφισβητήσεις ιδιαίτερα στα κατώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Αυτό συμβαίνει γιατί
υπάρχουν Διευθυντές σχολείων, που υπερβαίνουν τα εμπόδια της γραφειοκρατίας
και του συγκεντρωτισμού και αναδεικνύονται σε πραγματικούς ηγέτες των σχολικών
μονάδων των οποίων προΐστανται. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουν τόσο την ικανοποίηση
των υπολοίπων εκπαιδευτικών του σχολείου, όσο και την επίτευξη του έργου, δηλαδή
την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του σχολείου. Έτσι εκδηλώνουν ενδιαφέρον
για τους υφισταμένους τους, συνεργάζονται αρμονικά μαζί τους για να επιτευχθεί ένα
αποτέλεσμα, διατηρούν φιλικές σχέσεις μαζί τους στο χώρο του σχολείου και έξω
από αυτόν, αξιοποιούν τα ιδιαίτερα προσόντα που έχει καθένας από αυτούς και τους
παρέχουν τα απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλίσουν την επαγγελματική ικανοποίησή
τους. Επίσης ξεπερνούν τις αρμοδιότητες που τους παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για
να πετύχουν αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, ικανοποίηση των μαθητών και
αγάπη για το σχολείο, μεγιστοποίηση δυνατοτήτων και συνθηκών γνώσης και μάθησης,
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, οικοδόμηση καλών σχέσεων με τον κοινωνικό
περίγυρο του σχολείου (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ.) και προβολή του έργου του
σχολείου. Στην εκπαίδευση συνεπώς, που αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, η ηγεσία
ως ανθρωποκεντρική δραστηριότητα απαιτεί συνδυασμό ικανοτήτων, γνώσεων και
δεξιοτήτων.
7. Συμπερασματικά
Το σύστημα διοίκησης της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως σύστημα διοίκησης με βάση κανόνες και όχι ως σύστημα διοίκησης
με βάση στόχους. Σε κάθε περίπτωση όμως το έργο της διοίκησης της εκπαίδευσης
έχει την ευθύνη για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου.41
40 Yukl, G. A. (1989) Leadership of organizations, 2rd edition, Englewood Cliffs, N. Jersey, Prentice – Hall.
41 Ρογδάκη, Α. και Υφαντή, Α. (2008) Απόψεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο τους: Μια εμπειρική μελέτη, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
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Τα Δημοτικά Σχολεία διαθέτουν ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας και η ανάληψη
πρωτοβουλιών περιορίζεται στο πλαίσιο της «διακριτικής ευχέρειας» αφού ο ρόλος των
διοικητικών στελεχών στην ουσία συνίσταται και εξαντλείται κυρίως στην ανεύρεση,
ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, που ισχύουν
για κάθε περίπτωση. Αυτή η εξήγηση προκύπτει από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο όπου
αναφέρεται ότι «ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την τήρηση των
νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών...» (Ν.1566/85, άρθ.11 παρ. Δ1).
Βασικοί λόγοι που εμποδίζουν την άσκηση επιρροής από την πλευρά
του Διευθυντή του σχολείου αποτελούν ο ασφυκτικός ιεραρχικός χαρακτήρας του
εκπαιδευτικού συστήματος, ο έντονος συγκεντρωτισμός, οι παράλληλες ηγεσίες στο
σχολείο, ο τρόπος επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης και η απουσία των Διευθυντών
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ενίοτε τα εμπόδια αυτά ξεπερνιούνται και
σε αυτό συμβάλλουν αποφασιστικά οι δεξιότητες και οι ικανότητες των Διευθυντών των
σχολείων. Αυτές, σε συνδυασμό με την περίσταση κατά την οποία ασκείται η ηγεσία,
το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο ασκείται και τον εφαρμοζόμενο τύπο ηγεσίας, μπορεί
να δημιουργήσουν συνθήκες αποτελεσματικότητας και επιτυχίας στη διοίκηση ενός
εκπαιδευτικού οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε πως τα χαρακτηριστικά της
μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι πλησιέστερα στην έννοια της ηγεσίας, καθώς η ηγεσία
είναι μια έννοια δυναμική, που εμπεριέχει στοιχεία όπως το όραμα, την καινοτομία, την
έμπνευση και μπορεί να ωθήσει το σχολείο σε ανώτερα επίπεδα δράσης.
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Διασφάλιση της ποιότητας στην επικοινωνία σχολείου οικογένειας
Στεργενάκη Σεβαστή

Περίληψη
Στην εργασία αυτή θα γίνει μία συνοπτική ανάλυση των μορφών επικοινωνίας του
σχολείου με την οικογένεια καθώς επίσης θα εξεταστεί και η έννοια της γονεϊκής
εμπλοκής. Στη συνέχεια, θα προσδιοριστεί ο ορισμός της ποιότητας στην επικοινωνιακή
αυτή σχέση, καθώς επίσης θα τονιστεί η ανάγκη και η σημασία της διασφάλισης της
ποιότητας αυτής της επικοινωνίας. Τέλος θα γίνει αναφορά στο επιδιωκόμενο πλαίσιο
που απαιτείται για τη διασφάλιση της ποιότητας της επικοινωνίας σχολείου οικογένειας
καθώς και θα τεθεί το ζήτημα της αξιολόγησης του πλαισίου αυτού.
Λέξεις- κλειδιά : επικοινωνία, διασφάλιση ποιότητας, γονεϊκή εμπλοκή
Quality assurance in family school communication
Abstract
In this paper a concise analysis of the forms of communication between the school and
the family will be carried out as well as the concept of parental involvement. Thereafter,
the definition of quality in this communication relationship will be defined, as well as the
need and importance of ensuring the quality of this communication. Finally, reference
will be made to the intended framework required to ensure the quality of family - school
communication as well as the question of the assessment of this framework.
Keywords: communication, quality assurance, parental engagement
1. Εισαγωγή
Η εμπλοκή των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα μόνο καλά αποτελέσματα έχει να
δώσει και στα παιδιά και στο σχολείο. Άλλωστε το έχει δείξει και η έρευνα των τελευταίων
χρόνων, η οποία επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της συνεργασίας και καταγράφει τα
οφέλη της για τους μαθητές, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, για
την αναμόρφωση της παρεχόμενης παιδείας.
1. Τα παιδιά βελτιώνουν την επίδοσή τους στα διδακτικά αντικείμενα, βελτιώνουν τη
συμπεριφορά τους στο σχολείο, καλυτερεύουν τις σχέσεις τους με τους γονείς τους
και με τους εκπαιδευτικούς τους.
2. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους εκπαιδευτικούς των
παιδιών τους, το χώρο του σχολείου, να αξιολογήσουν πιο θετικά τις όλες προσπάθειες.
Επίσης συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους και έχουν την ευκαιρία να
τα γνωρίσουν ακόμα καλύτερα, κατανοούν τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες
τους, μαθαίνουν τεχνικές αντιμετώπισης των προβλημάτων και το σημαντικότερο
βελτιώνουν την επικοινωνία με το παιδί τους.
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3. Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία βελτιώνουν το σχολικό κλίμα, αυξάνουν τα κίνητρα
για μάθηση, καλλιεργούν υγιή διάλογο και διαπροσωπικές σχέσεις, οδηγούνται στην
αποτελεσματικότητα.
Η συγκεκριμένη συνεργασία όταν στηρίζεται σε σωστές βάσεις θα δώσει
αξιολογικά κριτήρια για το εκπαιδευτικό σύστημα και για την παρεχόμενη παιδεία, η
οποία θα μπορέσει να προσπεράσει τις αδυναμίες της και να προσφέρει στα παιδιά και
τους γονείς την παιδεία που τους αντιστοιχεί.
2. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο εντοπίζεται η επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια, να τονιστεί η σημασία
της επικοινωνίας αυτής και να εντοπιστούν τρόποι για τη διασφάλιση της ποιότητας
αυτής της επικοινωνίας. Ο προσδιορισμός του πλαισίου επικοινωνίας καθώς και ο
προσδιορισμός τρόπων αξιολόγησης της ποιότητας της επικοινωνίας θα διασφαλίσουν
την ποιότητα αυτής με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την επίτευξη των
βέλτιστων αποτελεσμάτων.
3. Γονεϊκή εμπλοκή και μορφές επικοινωνίας Σχολείου – Οικογένειας
Σχολείο και οικογένεια αντιμετωπίζουν την πρόκληση να παραδώσουν στη σύγχρονη
κοινωνία των πολλαπλών κρίσεων άτομα με γνώσεις και δεξιότητες, στάσεις και
πεποιθήσεις, πλήρως κοινωνικοποιημένα και άρτια καταρτισμένα. Η αγαστή συνεργασία
ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες ασφαλώς προσδίδει μεγαλύτερη επιτυχία στον κοινό
σκοπό τους.
Έτσι φτάνουμε στον πολυδιάστατο όρο «γονεϊκή εμπλοκή», ο οποίος
χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των γονέων στο σπίτι
και στο σχολείο, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία.1
Η Epstain περιγράφει έξι επίπεδα αυτόνομης γονεϊκής εμπλοκής: α) αγωγή στο
σπίτι με συστηματικό και ορθά παιδαγωγικό τρόπο με την καθοδήγηση του σχολείου
β) επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών για το σχολικό πρόγραμμα και την πρόοδο των
παιδιών γ) εθελοντική εργασία των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και στη
λειτουργία του σχολείου δ) προετοιμασία των παιδιών στο σπίτι παροχή βοήθειας στις
εργασίες για το σπίτι ε) εμπλοκή των γονέων στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων
του συλλόγου των γονέων και στη διοίκηση του σχολείου και στ) επαφή με τους φορείς
της τοπικής κοινότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών για τη στήριξη του εκπαιδευτικού
έργου του σχολείου. 2
Η μελέτη της επίδρασης της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολεία, έχει θετικά
αποτελέσματα στους εμπλεκόμενα μέρη: παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς. 1) Τα

1 Μπόνια Αικατερίνη (2010) «Η στάση των εκπαιδευτικών έναντι στη γονεική εμπλοκή στο δημοτικό
σχολείο», σελ. 113-114. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2 Epstein, J. L., & Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in innercity elementary and middle schools. The Elementary School Journal, 91 (3), 289-305
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παιδιά, ανεξάρτητα από την κοινωνική οικονομική και πολιτισμική τους καταγωγή,
βλέποντας την ενεργητική συμμετοχή των γονιών τους βελτιώνουν τη σχολική τους
επίδοση, συμμετέχουν σε περισσότερες δράσεις του σχολείου και γενικά αυξάνεται
η αυτοεκτίμηση τους. Έχουμε λοιπόν ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων και μείωση της αρνητικής στάσης του παιδιού απέναντι στο σχολείο σαν
φορέας μάθησης και κοινωνικοποίησης.3 2) Οι γονείς συνεργαζόμενοι με το σχολείο
του παιδιού τους, οδηγούνται σε βελτίωση των σχέσεών τους με το παιδί τους, αφού
το τελευταίο αντιλαμβάνεται ότι οι γονείς του ενδιαφέρονται για αυτό και συμπάσχουν
μαζί του. Παράλληλα αισθάνονται ότι παράγουν κοινωνικό έργο και το σημαντικότερο
ικανοποίηση ότι ασκούν σωστά το ρόλο τους ως γονείς και 3) Οι εκπαιδευτικοί, μπορούν
να εφαρμόσουν καλύτερα διδακτικές παρεμβάσεις, αφού η συνεργασία τους με τους
γονείς τους έχει εφοδιάσει με περισσότερες πληροφορίες για τις ανάγκες των μαθητών
τους.
4. Ποιότητα στην επικοινωνία σχολείου οικογένειας
4.1 Ορισμός της ποιότητας στην επικοινωνία σχολείου – οικογένειας
Με βάση τον απόλυτο ορισμό της ποιότητας, η ποιότητα στη σχέση σχολείου και οικογένειας
είναι η άριστη, αλάνθαστη επικοινωνία η οποία όμως λόγω της πολυπλοκότητας της
σχέσης που προκύπτει από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση η προσέγγιση της ποιότητας
στην επικοινωνία σχολείου – οικογένειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό τη σχετική
έννοια της ποιότητας.4 Η ποιότητα θα μπορούσε να προσεγγιστεί βάσει:
• Των εκροών : το αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την επικοινωνία,
• Των εισροών και εκροών : αποτελεί συνδυασμό της ποιότητας των εισροών : γονείς,
εκπαιδευτικοί και των εκροών: των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την
επικοινωνία
• Των διαδικασιών της επικοινωνίας και των εκροών αυτής
• Συνδυασμός εισροών, εκροών και διαδικασιών και τέλος
• Του πλαισίου μέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η επικοινωνία, των εισροών, των
διαδικασιών και των εκροών αποτελεσμάτων αυτής 5
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και στην προσπάθεια να διατυπωθεί η
έννοια της ποιοτικής επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας, με τον όρο ποιοτική
επικοινωνία πιθανόν να μπορούσαμε να θεωρήσουμε την αποτελεσματική επικοινωνία
η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα οργανωμένο και σωστά σχεδιασμένο πλαίσιο και με
συγκεκριμένες, προσδιορισμένες διαδικασίες που έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των
προσδοκιών της οικογένειας, των μαθητών, των εκπαιδευτικών ως προς την επίτευξη των
στόχων του σχολείου.
3 Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Η. (2006). Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Επικοινωνία Σχολείου,
Οικογένειας και Κοινότητας. Αθήνα: Ατραπός
4 Berry, L., Zeithaml, V. &Parasuraman, A. (1990).Five imperatives for improving service quality.
5 Ανδρεαδάκης, Ν. (2017). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων και διασφάλιση ποιότητας. [Πανεπιστημιακές
Σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, Π.Μ.Σ.: “Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων ’’, Χειμερινό Εξάμηνο
2017-2018. Ρόδος.
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4.2 Διασφάλιση της ποιότητας στην επικοινωνία σχολείου οικογένειας
Η διασφάλιση της ποιότητας της επικοινωνίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πλαίσιο
από διαδικασίες το οποίο θα ελέγχει μέσω της επαναξιολόγησης του συστήματος την
αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τις εισροές, τις εκροές και όλο
το σύστημα επικοινωνίας.5 Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα στην επικοινωνία θα
πρέπει τα δομικά της στοιχεία οι εκπαιδευτικοί και η οικογένεια να επαναξιολογούνται,
να αξιολογούν τις διαδικασίες, το πλαίσιο αλλά και τους στόχους και στη συνέχεια μέσω
της ανατροφοδότησης να στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος.
Η διασφάλιση της ποιότητας της επικοινωνίας θα μπορούσε πιθανόν να
επιτευχθεί με την εφαρμογή δεικτών απόδοσης της επικοινωνίας οι οποίοι και θα
προσδιορίζουν την ποιότητα της σχέσης της οικογένειας με το σχολείο. Ο προσδιορισμός
συγκεκριμένων στόχων και πλαισίου δράσης και ο έλεγχος επίτευξης ή απόκλισης από
τον προσδιορισμένο στόχο με σκοπό τη συνεχή βελτίωση θα συντελέσει στην επίτευξη
ποιοτικής σχέσης μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.6
4.3 Δημιουργία πλαισίου επικοινωνίας στη σχολική μονάδα
Η δημιουργία βασικού πλαισίου επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια είναι το
πρώτο βήμα προς την ποιοτική επικοινωνία. Το πλαίσιο επικοινωνίας θα περιλαμβάνει
αφενός τα είδη επικοινωνίας και αφετέρου τον τρόπο επικοινωνίας. Η πολιτεία με βάση
του Ν.1566/1985 άρθρο 53 προβλέπει τη συμμετοχή των γονέων στο σύλλογο γονέων
και κηδεμόνων και τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με την οικογένεια σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Η ελληνική νομοθεσία λοιπόν προβλέπει κατά κάποιο τρόπο τη
σχέση οικογένειας σχολείου χωρίς όμως να προσδιορίζει λεπτομερώς το πλαίσιο το οποίο
καλείται να προσδιορίσει η κάθε εκπαιδευτική μονάδα μεμονωμένα. Σύμφωνα με τον
Ματσαγγούρα σε έρευνα του σχετική με τη σχέση οικογένειας σχολείου αλλά και έρευνες
της διεθνούς βιβλιογραφίας ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι διακριτός
υπό την έννοια ότι οι γονείς θεωρούνται υπεύθυνοι για την κοινωνική, σωματική και
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών τους ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται υπεύθυνοι για
τη μαθησιακή διαδικασία.7 Ωστόσο, πέρα από αυτό το βασικό διαχωρισμό των ρόλων
βάσει της σχετικής έρευνας του Ματσαγγούρα φαίνεται ότι δεν είναι καθορισμένες
με σαφήνεια οι διαδικασίες και οι τρόποι επικοινωνίας των μερών ενώ παρουσιάζουν
αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τις μορφές συνεργασίας των δύο μερών και
συνεπώς η δημιουργία ενός βασικού πλαισίου με σαφείς στόχους θα συντελούσε στην
αποτελεσματική επικοινωνία και πιθανόν στη διασφάλιση της ποιότητάς της.
Το πλαίσιο της επικοινωνίας θα πρέπει να στηριχθεί σε επιστημονικά δεδομένα
και μελέτες που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία αλλά
παράλληλα εκφράζουν και το χαρακτήρα και τη γενικότερη πολιτική και σχολικό κλίμα
της μονάδας όπου θα εφαρμοστούν. Βασικοί άξονες του πλαισίου βάσει αντίστοιχων
μελετών θα μπορούσε να είναι οι ακόλουθοι :
6 Δούκας. (1999). Ποιότητα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση συνοπτική ερευνητική επισκόπηση. Επιθεώρηση
εκπαιδευτικών θεμάτων, σσ. 172-186.
7 Ματσαγγούρας Η., Πούλου Μ. (2009, 11). Σχέσεις σχολείου και οικογένειας συγκριτική παράθεση απόψεων
εκπαιδευτικών και γονέων. Μέντορας, σσ. 27-41.
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α) Εξατομικευμένη επικοινωνία: μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα με σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών εκατέρωθεν σχετικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα και
αδυναμίες και τη συναισθηματοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. 8
Η εξατομικευμένη επικοινωνία μπορεί να γίνεται με συγκεκριμένο
προγραμματισμό και να γίνεται σε αυτή μέτρηση δεικτών αποτελεσματικότητάς με
σκοπό τη δυνατότητα ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων που θα συντελέσουν
στη συνεχή βελτίωση και εν τέλει στη διασφάλιση της ποιότητας της.
Ενδεικτικά θα μπορούσαν να προσδιοριστούν στόχοι για την επικοινωνία όπως
τα ποσοστά συμμετοχής των γονέων στην ενημέρωση, τα ποσοστά των γονέων που
παρουσίασαν σύγκλιση απόψεων με τους εκπαιδευτικούς, ποσοστό γονέων που δίνουν
επαρκής πληροφόρηση σε εκπαιδευτικούς. Οι δείκτες θα μπορούν να αξιοποιηθούν
συγκριτικά με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.
Μέσο επικοινωνίας στην εξατομικευμένη επικοινωνία: θα μπορούσε να είναι
είτε η δια ζώσης επαφή, είτε διαδικτυακή συγχρονισμένη επικοινωνία αλλά και
ασύγχρονή. Η επιλογή του μέσου επικοινωνίας θα μπορούσε να γίνει έπειτα από
διερεύνηση αποδοτικότητας της επικοινωνίας με όλα τα μέσα και επιλογής αυτής
ανάλογα με τα αποτελέσματα της διερεύνησης.
β) Συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του σχολείου και στη λήψη αποφάσεων σχετικών
με τη σχολική ζωή :η συμμετοχή επιτυγχάνεται μέσα από την ήδη θεσμοθετημένη
δράση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Στη συγκεκριμένη εμπλοκή είναι
προσδιορισμένες κατά κύριο λόγο οι δραστηριότητες του συλλόγου και συνεπώς ο
προσδιορισμός στόχων και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να
συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας της συγκεκριμένης γονεϊκής συμμετοχής.
γ) Συμμετοχή γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία: με διοργάνωση εργαστηρίων,
επίσκεψη στην τάξη.9
Η πρόσκληση των γονέων για συμμετοχή θα μπορούσε να ενσωματωθεί
στο πρόγραμμα διδασκαλίας ώστε να γίνει συστηματικά και οργανωμένα. Η
παρακολούθηση δεικτών όπως ποσοστά συμμετοχής γονέων, αλληλεπίδραση
γονέων με τα παιδιά αλλά και μαθησιακά επιτεύγματα παιδιών από αυτή την επαφή
είναι μερικοί δείκτες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε να μετρηθεί και να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του είδους γονεϊκής εμπλοκής.
δ) Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων: σχετικών με την κοινωνικόσυναισθηματική
και μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών από θα πραγματοποιούνται από ειδικούς.10
Τα συγκεκριμένα σεμινάρια θα πρέπει να παρακολουθούν από κοινού τόσο οι
εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς με σκοπό την κοινή επιμόρφωσή τους.
Τα σεμινάρια θα πρέπει να ενταχθούν στο γενικό προγραμματισμό της σχολικής
μονάδας και να πραγματοποιούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για τα οποία
θα γίνεται προγραμματισμός σε ετήσια βάση. Τα ποσοστά συμμετοχής αλλά και
η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών και των γονέων πριν και μετά την
πραγματοποίηση των δράσεων είναι δείκτες οι οποίοι σε συγκριτική ανάλυση θα
8 Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Η. (2009) Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, Εκδ. Παπαζήσης
9 Ramsey, M. E., & Bayless, K. M. (1980). Kindergarden. Programs and Practises. St.Louis: Δhe C.V. Mosby
Company.
10 Γκλιάου-Χριστοδούλου. (2005, 10). Η ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση ανάπτυξης
αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Επιθεωρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, σσ. 74-83.
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δώσουν σημαντική πληροφόρηση στη διεύθυνση για τη λήψη ορθών αποφάσεων με
σκοπό τη βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.
ε) Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία
οικογένειας – σχολείου: η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα επικοινωνίας
αποτελεί ζωτικό στοιχείο της αποτελεσματικής επικοινωνίας του σχολείου με την
οικογένεια. Οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά υποστηρίζουν
ότι η σχέση οικογένειας – σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντική, θεωρούν ότι απειλείται
η επαγγελματική τους ιδιότητα λόγω της γονεϊκής εμπλοκής.11 Η προγραμματισμένη
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα συνεργασίας με την οικογένεια θα
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη συνεργασία αφού οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε
θέση να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που θα αποκομίσουν από αυτή τη συνεργασία ενώ
παράλληλα θα έχουν την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορούν να διαχειριστούν
όλες τις καταστάσεις. Στη συνέχεια η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε θέματα
επιμόρφωσης θα συντελέσει αφενός στη βελτίωση των ίδιων των προγραμμάτων
επιμόρφωσης και αφετέρου στη βελτίωση της γενικότερης αποτελεσματικότητας στην
επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε
θέση να αξιολογούν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσα από
τις επιμορφώσεις και να μπορούν να διακρίνουν και να αξιολογούν συνεχή βελτίωση
στη σχέσεις σχολείου οικογένειας. Οι Hoover – Dempsey σχεδίασαν το πρόγραμμα
Teachers Involving Parents (TIP) το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σε θέματα επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας και με βάση το οποίο
ενισχύονται οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική επικοινωνία.12
στ) Πρόγραμμα συνεχούς ενημέρωσης των γονέων για λειτουργικά και διοικητικά
θέματα : Η διοίκηση του σχολείου θα πρέπει στον προγραμματισμό του σχολείου
για ενημέρωση των γονέων να ένταξη και πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων για
λειτουργικά θέματα του σχολείου. Αυτού του είδους ενημέρωσης μπορεί να γίνει είτε
με τη χρήση ιστοσελίδας, είτε με ηλεκτρονική επικοινωνία (email), είτε με έγγραφη
ενημέρωση με τη μορφή επιστολής που θα κοινοποιείται στους γονείς. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να γίνεται
προγραμματισμένη αξιολόγηση της διάδρασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
4.4. Αξιολόγηση πλαισίου επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας
Ο προσδιορισμός των επιδιωκόμενων στόχων έπεται του προσδιορισμού του πλαισίου.
Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι στόχοι και να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της
αποδοτικότητας της κάθε διαδικασίας του πλαισίου ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική
ανάλυση και η αξιολόγηση του προγράμματος επικοινωνίας. Η αξιολόγηση είναι
δυνατόν να είναι τόσο κριτηριακή, ως προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων
αλλά και αυθεντική η οποία θα ελέγχει τη γενική πρόοδο της εκπαιδευτικής μονάδας.
Ως προς το χρόνο της αξιολόγησης πιθανόν θα εξυπηρετούσε ιδιαίτερα ο συνδυασμός
11 Λιούτα, Χ. (2013). Απόψεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επικοινωνία και
συνεργασία σχολείου-οικογένειας και για την επίδρασή της στη σχολική επίδοση των παιδιών (Master’s
thesis).
12 Hoover-Dempsey, K.V., Battiato, A.C., Walker, J.M.T., Reed, R.P., DeJong, J.M.
& Jones, K.P. (2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36, 195-209.
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της αρχικής, της διαμορφωτικής, τελικής αξιολόγησης και μετά-παρακολούθησης. Ως
μοντέλο αξιολόγησης της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί το μοντέλο του Fettermann σύμφωνα με το οποίο γίνεται αξιολόγηση της
υπάρχουσας κατάστασης, μετά προσδιορίζονται οι στόχοι οι πολιτικές και τα κριτήρια.
Μέσω της αρχικής λοιπόν αξιολόγησης θα προσδιοριστεί η κατάσταση του οργανισμού
και στη συνέχεια με τη διαμορφωτική θα είναι δυνατός ο έλεγχος της αποδοτικότητας
της πολιτικής που έχει επιλεγεί και τέλος με την τελική αξιολόγηση θα είναι δυνατή
η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί. Η μετά
–αξιολόγηση προσδίδει δεδομένα ανατροφοδότησης τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν
για τη διασφάλιση της ποιότητας. 5
5. Συμπεράσματα
Στις Η.Π.Α. τόσο το πρόγραμμα “No child left behind” όσο και το πρόγραμμα “Parents as
teacher” είναι προσανατολισμένα προς την επικοινωνία σχολείου – οικογένειας και τη ροή
πληροφοριών από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Στην Ελλάδα δεν είναι θεσμοθετημένη
κεντρικά αυτή η δυνατότητα και οι προσπάθειες που γίνονται για επικοινωνία γίνονται
είτε από τη σχολική μονάδα ως σύνολο είτε από τους εκπαιδευτικούς μεμονωμένα.
Σύμφωνα με τον Epstein2, το κλειδί για την αποτελεσματική επικοινωνία είναι
ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διασφαλίζει αυθεντική, αμφίδρομη
επικοινωνία υπερπηδώντας τα επίπεδα της πολυπλοκότητας που διαπνέει τις ανθρωπινες
σχέσεις και γεφυρώντας αυτά τα δύο περιβάλλοντα το σχολείο και την οικογένεια να
επιδιώκει και να πετυχαίνει αποτελεσματική επικοινωνία. Η αποτελεσματική επικοινωνία
μπορεί να επιτευχθεί εφόσον ο εκπαιδευτικός με την κατάλληλη κατάρτιση – επιμόρφωση
συμπεράνει ότι “δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσεις τα παιδιά, από το να
ενισχύσεις τις ικανότητες των παιδιών να τα εκπαιδεύουν οι ίδιοι”.13
Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τα πρώτα κοινωνικά συστήματα που
διαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού. Διαπλάθουν χαρακτήρες, ορίζουν κανόνες
συμπεριφοράς, μεταδίδουν γνώσεις, διαμορφώνουν στάσεις, καθορίζουν πεποιθήσεις. Η
οικογένεια με τρυφερότητα, αγάπη, σεβασμό για τα μέλη της και το σχολείο με κανόνες,
ωριμότητα και σχεδιασμό οδηγούν τα παιδιά στην κοινωνικοποίηση τους. Επιβάλλεται
λοιπόν η άμεση συνεργασία των δύο αυτών συστημάτων. Γιατί και τα δύο έχουν ως
αφετηρία τους το παιδί!
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Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική εκπαίδευση
Τσόδουλος Κυριάκος

Περίληψη
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να αφήσουν
ανεπηρέαστο και τον τομέα της εκπαίδευσης. Σχεδόν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης
πάσχουν από την έλλειψη εκπαιδευτικών, υποδομών και μέσων που απαιτούνται για τη
διεξαγωγή της εκπαίδευσης λόγω της έλλειψης πόρων. Τα κενά στην εκπαίδευση και
ειδικά στην στελέχωση της γίνεται απόπειρα να καλυφθούν μέσω των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών με τρόπο όμως που δεν διασφαλίζονται οι εργασιακές συνθήκες και τα
δικαιώματα τους προκαλώντας την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων τους.
Και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς όμως ισχύει αυτό που πλέον καλούνται να
ανταπεξέρθουν μόνοι τους, χωρίς κρατική υποστήριξη, στις σύγχρονες προκλήσεις της
κοινωνίας τηρώντας με κάθε δυνατό μέσο τον εκπαιδευτικό, αλλά και τον κοινωνικό
και ανθρωπιστικό ρόλο τους. Οι εκπαιδευτικοί πλέον είναι αντιμέτωποι όχι μόνο με τα
διαχρονικά εργασιακά τους προβλήματα που επιδεινώθηκαν αλλά και με την προσπάθεια
να επιλύσουν τα κοινωνικά προβλήματα των μαθητών τους που έχει επιφέρει η οικονομική
κρίση. Χωρίς εφόδια και μέσα, καλούνται να διαχειριστούν ακόμα και θέματα επιβίωσης
των μαθητών τους την ίδια στιγμή που καλούνται να επιτελέσουν το εκπαιδευτικό τους
έργο και τους οδηγήσουν στην μάθηση.
Λέξεις- κλειδιά: οικονομική κρίση, επιπτώσεις, εκπαίδευση
The consequences of the economic crisis on education in Greece.
Summary
The consequences of the economic crisis in Greece could not leave unaffected the
educational sector. Almost all levels of education suffer from the lack of teachers, facilities
and means that are required for the educational process because there is a shortage of
financial resources. Any teaching need in education, especially as far as staff is concerned
is covered by temporary teachers but in such a way that the working conditions and their
rights are not guaranteed, causing the reaction of their trade unions. And as for the other
teachers, what is mostly applied is that they have to cope on their own, without any state
support, with the contemporary challenges of society in order to maintain, by any possible
means, their teaching but also their social and humanitarian role. Teachers, nowadays,
confront not only the usual over the time working problems that are deteriorated but also
they make the effort to solve the social problems of their students that the economic crisis
has caused. Without supplies and means they are supposed to manage survival issues of
their students while at the same time they are called to perform their educational work and
lead their students to learning.
Key words: economic crisis, impacts, education
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1. Εισαγωγή
Η οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία και κοινωνία τα τελευταία χρόνια,
συνεπάγεται την αυξανόμενη όξυνση των κοινωνικών και των οικονομικών προβλημάτων
με σοβαρότατες επιπτώσεις που πλήττουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπρεπή διαβίωση ενός
μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δεν
θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και τον τομέα της εκπαίδευσης. Σχεδόν όλες οι
βαθμίδες της εκπαίδευσης πάσχουν από την έλλειψη εκπαιδευτικών, υποδομών και μέσων
που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης λόγω της έλλειψης πόρων. Τα κενά
στην εκπαίδευση και ειδικά στην στελέχωση της γίνεται απόπειρα να καλυφθούν μέσω
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρόπο όμως που δεν διασφαλίζονται οι εργασιακές
συνθήκες και τα δικαιώματα τους προκαλώντας την αντίδραση των συνδικαλιστικών
οργάνων τους. Και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς όμως ισχύει αυτό που πλέον
καλούνται να ανταπεξέρθουν μόνοι τους, χωρίς κρατική υποστήριξη, στις σύγχρονες
προκλήσεις της κοινωνίας τηρώντας με κάθε δυνατό μέσο τον εκπαιδευτικό, αλλά και
τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό ρόλο τους. Οι εκπαιδευτικοί πλέον είναι αντιμέτωποι
όχι μόνο με τα διαχρονικά εργασιακά τους προβλήματα που επιδεινώθηκαν αλλά και
με την προσπάθεια να επιλύσουν τα κοινωνικά προβλήματα των μαθητών τους που έχει
επιφέρει η οικονομική κρίση. Χωρίς εφόδια και μέσα, καλούνται να διαχειριστούν ακόμα
και θέματα επιβίωσης των μαθητών τους την ίδια στιγμή που καλούνται να επιτελέσουν
το εκπαιδευτικό τους έργο και τους οδηγήσουν στην μάθηση. Η παρούσα μελέτη καλείται
να εξετάσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. Η εργασία ξεκινά με
μια αποσαφήνιση των βασικών όρων της, ακολουθεί η ανάλυση των επιπτώσεων της
οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση, όπως έχουν διαπιστωθεί από πρότερες μελέτες,
και καταλήγει στα συμπεράσματα.
2. Αποσαφήνιση όρων
2.1 Ορισμός οικονομικής κρίσης
Είναι πολλές και συχνά αντιπαραβαλλόμενες οι ερμηνείες που έχουν προταθεί σχετικά με
τη φύση και τα αίτια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Ο Μαυρουδέας1, σχολιάζοντας
την τρέχουσα οικονομική κρίση, αναφέρει κάποιες κύριες ομάδες ερμηνειών. Το πρώτο
αποτελείται από το θεωρητικό ρεύμα της Ορθοδοξίας, το οποίο υποστηρίζεται από την
κυρίαρχη αφήγηση και θεωρεί την κρίση ως αποτέλεσμα κακών πολιτικών επιλογών.
Το δεύτερο είναι το λεγόμενο ρεύμα της Ετεροδοξίας, το οποίο αποδίδει την κρίση στην
ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όλο και
λιγότερο στον μαρξικό νόμο της πτώσης του ποσοστού κέρδους, δηλαδή σε βαθύτερες
δομικές αιτίες του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής, σύμφωνα με τις μαρξιστικές
θεωρήσεις. Οι Maniatis και Passas2 υποστηρίζουν ότι “η ελλιπής κερδοφορία παραμένει η
1 Μαυρουδέας, Σ. (2015) Εναλλακτικά σενάρια δομικής προσαρμογής στην Ελλάδα και το πρόβλημα
της παραγωγικής ανασυγκρότησης, Εισήγηση στο Συνέδριο Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας:
Μελετώντας το Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον (27‐28 Νοεμβρίου), Διοργάνωση: Τμήμα Οικονομικών
ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Παν. 81 Μακεδονίας, ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης
2 Maniatis, Th. & Passas, C. (2015) The Law of the Falling Rate of Profit in the Post war Greek Economy. In
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υποκείμενη αιτία της κρίσης, ανεξάρτητα από την άμεση αιτία κάθε φορά, και αυτό ισχύει
για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας”. Γενικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε
την οικονομική κρίση ως την αυξανόμενη δυσκολία των ατόμων να ανταποκριθούν στις
οικονομικές ανάγκες και των δομών να προσφέρουν τις υπηρεσίες που προσέφεραν
παλαιότερα λόγω περικοπών και θεσμικών αλλαγών, που επιβάλλονται από την κρίση
ως «αυτονόητες» (Agelopoulos, 2016).
2.2 Ορισμός επιπτώσεων οικονομικής κρίσης
Όσον αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, έρευνες συσχετίζουν τις δομικές
ελλείψεις που παρατηρούνται την εποχή της κρίσης με συνέπειες στην καθημερινή
διαβίωση των παιδιών και των οικογενειών τους, στη συναισθηματική, κοινωνική και
γνωστική τους ανάπτυξη. Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι δομικοί παράγοντες όπως η
ανεργία, η μείωση των εισοδημάτων, η αύξηση της φορολογίας, οι άνισες ευκαιρίες
πρόσβασης στο εισόδημα οδηγούν σε μια σειρά από υλικές και συναισθηματικές ελλείψεις
στο επίπεδο παιδιών και γονέων. Οι υλικές ελλείψεις αφορούν στον υποσιτισμό, την
ανεπαρκή ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη, ελλείψεις στα καθημερινά είδη ένδυσης
και στα σχολικά είδη και στην αποχή από δραστηριότητες3. Οι συναισθηματικές
ελλείψεις αφορούν στην ανασφάλεια και στην αγωνία που νοιώθουν τα παιδιά λόγω των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γονείς τους και βιώνουν τα ίδια στην καθημερινότητά
τους. Σύγχρονες έρευνες κάνουν εμφανές το γεγονός ότι τα οικονομικά προβλήματα
δημιουργούν πρόσθετο άγχος και κατάθλιψη στους μαθητές, κάτι που επηρεάζει έντονα
τις επιδόσεις τους στο σχολείο4. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η οικονομική κρίση
και οι πολιτικές λιτότητας έχουν επιβαρύνει συνολικά το δημόσιο σχολείο και τον
εκπαιδευτικό ειδικότερα. Η έλλειψη διορισμών τα τελευταία χρόνια, οι αποχωρήσεις
19000 περίπου εκπαιδευτικών, η αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας αποτελούν
κάποιες μόνο πτυχές του προβλήματος που επιβαρύνουν σημαντικά τα εργασιακά
δικαιώματα των εκπαιδευτικών5.
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ελληνική
εκπαίδευση.
Αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ήταν η επιβολή μέτρων στην Ελλάδα, ευρέως
γνωστά ως μνημόνια, τα οποία είχαν αντίκτυπο σε όλους τους τομείς ανεξαιρέτως και
κατά συνέπεια, και στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αποτέλεσε ένα από τους τομείς του
δημοσίου που δέχτηκε σημαντική μείωση των δαπανών της και υπεβλήθηκε σε δραστικές
αλλαγές.

Mavroudeas, S. (eds.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses. London, Routledge, p.p. 105 129
3 Griggs, J. & Walker, R. (2008). The Costs of Child Poverty for Individuals and Society. Report. Joseph
Rowntree Foundation
4 Andrews, B. & Wilding, JM. (2004). The Relation of Depression and Anxiety to Life-stress and Achievement
in Students. British Journal of Psychology,95(4), 509-21
5 Agelopoulos, G. 2016. “Ex Nihilo Nihil Fit: On the Greek Crisis”. Ιn Theorizing the Contemporary. Cultural
Anthropology online
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3.1 Κοινωνικά προβλήματα
Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τα δικά τους προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα
τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης,
καλούνται να διαχειριστούν και σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν.
Το προσφυγικό κύμα που δέχτηκε η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, οδήγησε
στην απόφαση της συμμετοχής τους στα ελληνικά σχολεία τη σχολική περίοδο 2015-2016.
Η αρχική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δημιούργησε σωρεία προβληματισμών.
Οι πιο βασικοί ήταν πώς θα μπορούσε λειτουργικά να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πώς θα
προσλάμβαναν τα παιδιά πρόσφυγες την ελληνική εκπαίδευση και κατά πόσο θα
μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από τα άλλα παιδιά. Αναμφισβήτητα, η απόφαση αυτή
ήταν ορθή αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά ενδεχομένως να παραμείνουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει για το
μέλλον τους και σαφώς δεν θα μπορούσαν να στερηθούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση.
Επίσης, θεωρήθηκε ότι η εκπαίδευση θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της
αποδοχής τους και της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Ο βασικός προβληματισμός
και κίνδυνος που διατυπώθηκε από την εκπαιδευτική ηγεσία ήταν κατά πόσο μπορεί να
αποφευχθεί το φαινόμενο «γκετοποίησης» αυτών των παιδιών.6
Αυτό που δεν προβλέφθηκε ήταν η έντονη αντίδραση από τμήμα της
ελληνικής κοινωνίας για την ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία. Η
αντίδραση αυτή δεν οφειλόταν σε ζητήματα λειτουργικότητας που θα μπορούσαν να
προκύψουν αλλά σε αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την άγνοια και τη ξενοφοβία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η Αλεξάνδρεια Ημαθίας όπου αποφασίστηκε 60
παιδιά πρόσφυγες που διαμένουν σε κέντρο φιλοξενίας της περιοχής να ενταχθούν στα
εκεί δημοτικά σχολεία μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν. Ημαθίας. Οι έξι από τους επτά συλλόγους γονέων αντέδρασαν αρνητικά σε αυτή την
προοπτική. Οι αντιρρήσεις που υπήρχαν στην αρχή έφεραν την πρόφαση του φόβου και
χρησιμοποιήθηκαν επιχειρήματα όπως ο μη εμβολιασμός των παιδιών προσφύγων, η
μετάδοση ασθενειών, κ.ά. Ήταν όμως προφανές ότι επρόκειτο για ξενοφοβική αντίδραση
αφού οι αντιρρήσεις των γονέων δεν κάμφθηκαν ούτε μετά από σχετική ενημέρωση για
τις απορίες που είχαν, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις.78
Και όντως τέτοια φαινόμενα εκδηλώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα των
παιδιών αυτών στα σχολεία. Πόρτες κλειδώθηκαν, ελληνικές σημαίες υψώθηκαν και
παρατηρήθηκαν συμπεριφορές που αναδείκνυαν ότι οι αντιδράσεις αυτές υποκινούνταν
από ρατσιστικά κίνητρα. Υπήρχαν όμως και σχολεία που υποδέχτηκαν τα παιδιά αυτά με
χαμόγελο προσπαθώντας να τα κάνουν να νιώσουν οικειότητα και ασφάλεια9.
Το θέμα της γλώσσας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ένταξη αυτών των
6 Λακασάς, Α. (2016). Ένταξη παιδιών προσφύγων στα σχολεία. Η Καθημερινή, 21/07/2016. Στο http://www.
kathimerini.gr/868229/article/epikairothta/ellada/enta3h-paidiwn-prosfygwn-sta-sxoleia
7 ΣΚΑΙ (2016). Οι 6 από τους 7 συλλόγους γονέων Ημαθίας αρνούνται παιδιά προσφύγων στα σχολεία.
27/09/2016. Στο http://www.skai.gr/news/greece/article/325811/oi-6-apo-tous-7-sullogous-goneon-imathiasarnoudai-paidia-prosfugon-sta-sholeia-/
8 Νέο κρούσμα ρατσισμού για τα προσφυγόπουλα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Το Βήμα, 27/09/2016. Στο
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=831967
9 Protagon (2016). Προσφυγόπουλα στα σχολεία με χαμόγελα αλλά και .......φάλτσα. 11/10/2016. Στο http://
www.protagon.gr/epikairotita/den-agkaliase-ta-prosfygopoula-olokliri-koinwnia-44341248311
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παιδιών. Αυτό συμβαίνει γιατί εκτός από το ότι επιτρέπει την επικοινωνία των παιδιών
αυτών με τα υπόλοιπα παιδιά, η μη γνώση της γλώσσας θα καθορίσει αρνητικά και
την πορεία του παιδιού καταδικάζοντας σε αποκλεισμό και στην περιθωροποίηση με
σημαντικές επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
επίσης, δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι υπάρχει η διάθεση να του μεταφερθούν τα
χαρακτηριστικά της κοινωνίας που το υποδέχτηκε, ότι υπάρχει η επιθυμία να γίνει μέλος
της κοινωνίας και φυσικά η αποδοχή της εκμάθησής της από αυτό και την οικογένειά του,
σημαίνει την συναίνεσή τους προς αυτή την κατεύθυνση.10
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να
εστιάσει στην αφομοίωση αυτών των παιδιών πολιτισμικά. Η εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας είναι σημαντική αλλά δεν πρέπει η εκπαίδευση των παιδιών αυτών να βασίζεται
αποκλειστικά εκεί αλλά και να περιλαμβάνει και τις μητρικές τους γλώσσες στο πλαίσιο
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση που θα παρέχεται στο παιδί, θα πρέπει
να διέπεται από την ισότιμη αντιμετώπιση του συγκριτικά με τους άλλους μαθητές αλλά
και από το σεβασμό ότι φέρει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται
εξειδικευμένα προγράμματα προσέγγισης τους, ειδάλλως η ελληνική εκπαίδευση δεν θα
είναι ποτέ οικεία γι’ αυτά, δεν θα τα αποδέχεται πραγματικά και σταδιακά θα οδηγηθούν
στο να την εγκαταλείψουν μεγαλώνοντας το ενδεχόμενο της περιθωριοποίησης τους.
Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει η εκπαίδευση αυτών των παιδιών να
επικεντρωθεί στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με επίκεντρο μία σχολική
μονάδα που όλες οι κουλτούρες και οι πολιτισμοί είναι αποδεκτοί και έχουν να
προσφέρουν ο ένας στον άλλο11. Να γίνει κατανοητό δηλαδή σε εκπαιδευτικούς, γονείς
και μαθητές ότι η συνεργασία επί ίσοις όροις και η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε παιδιά
διαφορετικής εθνικότητας, φυλής, θρησκείας και πολιτισμού μπορεί να επιφέρει θετικές
και μόνο επιπτώσεις.12
Στο παρελθόν οι τάξεις σχολικής ένταξης δεν λειτούργησαν με αποτελεσματικότητα
και η συνύπαρξη απλώς στο ίδιο σχολείο μαθητών όχι μόνο δεν εξασφάλισε την ένταξη αλλά
αντίθετα μετέτρεψε πολλά σχολεία σε εστίες παραβατικότητας και συγκρούσεων13.
Τέτοιου είδους ζητήματα καλούνται να τα επιλύσουν στην ουσία οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί. Σήμερα, λόγων των έντονων κοινωνικών προβλημάτων, ο ρόλος του
καθηγητή στο σχολείο θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε
να έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην ανάπτυξη άριστων σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων
και των αλλοδαπών μαθητών. Ο ρόλος του θα πρέπει να είναι διαμεσολαβητικός, να βοηθά
τους αλλοδαπούς μαθητές να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους κατά τον καλύτερο τρόπο
θέτοντας στόχους μέσα στην κοινωνία που ζουν, να νοιώσουν κομμάτι της ελληνικής
πραγματικότητας και να αγαπήσουν τη χώρα υποδοχής ως δική τους χώρα.14
Τα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν βοηθώντας στη
10 Πουλοπούλου, Η.Ε. (2007). Η μεταναστευτική πρόκληση. Αθήνα: Παπαζήσης
11 Μάρκου, Γ. (1995). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Αθήνα
12 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (2004). Σχέδιο δράσης: Καινούρια αρχή. Οδηγός διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Αθήνα. Στο http://www.gcr.gr/index.php/en/
13 Τζιούμπας, Θ. (2009). Μετανάστες και κοινωνική ένταξη. Ardin, 77. Στο www.ardin.gr
14 Παπαχρήστος, Κ. (2015). Διαπολιτισμική Αγωγή και προβλήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής,
δεύτερης και ξένης γλώσσας σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Στο http://users.sch.gr/skrassas/download/Pap_Diap1.
pdf
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βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης είναι τα ακόλουθα15:
1. Διαθεματικά προγράμματα Project, με θέμα την τοπική ιστορία των μαθητών. Το
συγκεκριμένο Project μπορεί να υλοποιηθεί με τη βοήθεια των γονιών των μαθητών,
δίνοντας συνεντεύξεις, με μελέτες πεδίου, με προφορικές ιστορίες.
2. Δημιουργία σχολικών εφημερίδων σε διάφορες γλώσσες
3. Σενάρια υπόδυσης ρόλων στην τάξη για βελτίωση των σχέσεων.
4. Θεατρικές παραστάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν
τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών αλλά και το πώς νοιώθουν όταν αναγκάζονται να
φύγουν από τη χώρα τους.
5. Καλλιέργεια θετικού συναισθηματικού κλίματοςστην τάξη
6. Προγράμματα ισότιμης αλληλεπίδρασης πολιτισμών και συγκρότηση υπερπολιτισμικής
ταυτότητας.
7. Ανάδειξη κοινών συναισθημάτων κοινών χαρακτηριστικών σε σχέση με την
εκπαίδευση, την ειρήνη.
8. Αναδιαμόρφωση των παιδαγωγικών πρακτικών μέσα από την ευκαιρία εκμάθησης
της μητρικής γλώσσας, ισορροπημένη αντιπροσώπευση πολιτισμικών ομάδων στα
σχολικά εγχειρίδια, βιωματική μάθηση για καταπολέμηση στερεοτύπων.
9. Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων με την τοπική κοινωνία.
Το θεσμικό πλαίσιο, όπως λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα, δεν προάγει όμως
όλα τα παραπάνω. Υπάρχουν παραδείγματα δασκάλων που έκαναν προσπάθειες να
επιφέρουν αλλαγές και όχι μόνο δεν τους στήριξαν αλλά είχαν και πολλά προβλήματα
ακόμα και με την ελληνική νομοθεσία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να
αναφερθεί η διευθύντρια του 132ου Δημοτικού Σχολείου Γκράβας που απομακρύνθηκε
από τη θέση της, επειδή θέλησε να εφαρμόσει ένα διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης
και μάθησης, προκειμένου να μπορέσουν οι αλλοδαποί μαθητές να νοιώσουν καλύτερα
στο σχολείο, να εγκλιματιστούν στις νέες συνθήκες και με αυτό τον τρόπο να μειωθούν
οι ρατσιστικές δράσεις αλλά και οι εσωτερικές εντάσεις16.
Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί είναι οι
ανισότητες που δημιουργεί η φτώχεια που οδηγούν σε ακρότητες τους μαθητές όπως
παραβατικές πράξεις. Ο Durkheim αναφέρει ότι ο τρόπος ανάπτυξης της σύγχρονης
κοινωνίας οδηγεί σταδιακά στην αποσάθρωση της ενότητας και της συνοχής της
κοινωνίας αλλά και των επιμέρους σχέσεων που την συνιστούν όπως οι διαπροσωπικές
σχέσεις. Άλλος ένας παράγοντας είναι η κοινωνική οργάνωση που υπάρχει και το κατά
πόσο αυτή παρέχει ισότιμες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. Εάν οι χαμηλότερες
κοινωνικά τάξεις δεν έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες που έχουν οι υπόλοιπες λόγω της
κοινωνικής τους θέσης, τότε θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο να στραφούν προς την
ανομία και την εμφάνιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς διεκδικώντας τις ευκαιρίες που δεν
τους παρέχονται. Ιδιαίτερα σημασία θα πρέπει να δοθεί στα άτομα που έχουν παραιτηθεί,

15 Λαγουδάκος, Μ.Γ. (2011). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο http://
blogs.sch.gr/mlagoudakos/files/2013/01/
16 Παμπουκίδης, Χ. (2010). Η περίπτωση του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας. Μια ανάλυση με όρους της
Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη: ΕΑΠ
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δηλαδή σε αυτούς που θεωρούν ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχουν τους στόχους τους
γιατί δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν με νόμιμο τρόπο τις ευκαιρίες που οι άλλοι
έχουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αποκλίνουσες συμπεριφορές.17
Ο κοινωνιολόγος E. Durkheim ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την έννοια της
ανομίας σε σχέση με την αποκλίνουσα συμπεριφορά18. H ανομία προκύπτει σύμφωνα με
τον κοινωνιολόγο ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της κοινωνίας η οποία οδηγεί σταδιακά στην
χαλάρωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, τόσο διαπροσωπικά, όσο και συλλογικά.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κοινωνικός ιστός να μην πλέον απόλυτα συνεκτικός με τις
αρνητικές συνέπειες που αυτό μπορεί να επιφέρει19.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Durkheim, η ανομία αυξάνεται σε περιόδους κοινωνικής
αστάθειας αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά.
Αυτή είναι μία εύλογη εξέλιξη αφού οι κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν ευνοούν
την ανομία. Το γεγονός ότι σε συνθήκες δυστυχίας και ένδειας αυξάνεται η ύπαρξη
ανομίας και αποκλίνουσων συμπεριφορών, οφείλεται στην οργάνωση της εκάστοτε
κοινωνίας. Κάθε κοινωνία θέτει τους δικούς τους κανόνες και στόχους για τα μέλη της.
Η κοινωνία είναι αυτή που καθορίζει τι είναι θεμιτό και τι όχι, καθώς επίσης και ποια
κατάσταση και συμπεριφορά είναι αποδεκτή και ποιες όχι. Για να μπορέσει όμως κάποιος
να επιτύχει τους στόχους που η ίδια κοινωνία θέτει, έχει ανάγκη και τα απαραίτητα
μέσα και ευκαιρίες για πρόσβαση σε αυτά. Η ίδια η κοινωνία καθορίζει και πάλι ποια
μέσα θεωρούνται νόμιμα και ποια όχι για την επίτευξη των στόχων. Σε αυτά όμως που
η κοινωνία καθορίζει ως νόμιμα δεν έχουν πρόσβαση όλοι όπως θα έπρεπε. Αντίθετα,
υπάρχουν κοινωνικές τάξεις που στερούνται των ευκαιριών που έχουν οι υπόλοιπες, και
αυτές είναι οι χαμηλότερες στην κοινωνική ιεραρχία, με αποτέλεσμα τα μέλη τους να
μην μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να μην μπορούν να ευημερήσουν,
υλικά, πνευματικά και κοινωνικά. Για να μπορέσουν συνεπώς, οι κοινωνικές αυτές
τάξεις να αποκτήσουν τα αγαθά που στην ουσία η κοινωνική οργάνωση τους στερεί,
καταφεύγουν σε άλλες μεθόδους και συμπεριφορές, που θεωρούνται αποκλίνουσες και
μη κοινωνικά αποδεκτές, μην λαμβάνοντας υπόψη και υπολογίζοντας τους κοινωνικούς
κώδικες και περιορισμούς.20
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με καθημερινά και αυξανόμενα
περιστατικά προσπάθειας καθημερινής επιβίωσης των μαθητών λόγω της οικονομικής
κρίσης της οποίας τα παιδιά αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα. Έτσι, πλέον στα σχολεία
εντοπίζονται περιπτώσεις υποσιτισμού, έντονου άγχους και κοινωνικών προβλημάτων με
τα οποία έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι οι μαθητές.21

17 Δήμου, Γ. (2003), Απόκλιση-Στιγματισμός. Αφομοιωτική θεωρητική προσέγγιση των αποκλίσεων στο
σχολείο, Αθήνα: Gutenberg
18 Blackledge, D., Hunt, B.(2004), Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. (μετάφραση Δεληγιάννη Μ.). Αθήνα:
Μεταίχμιο [Sociological Interpretations of Education. Roultedge, London-New York, 1985].
19 Δήμου, Γ. (2003), Απόκλιση-Στιγματισμός. Αφομοιωτική θεωρητική προσέγγιση των αποκλίσεων στο
σχολείο, Αθήνα: Gutenberg
20 Φαρσεδάκης, Ι. (1985). Παραβατικότητα και κοινωνικός έλεγχος ανηλίκων. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
21 Μαγαλιού, Μ. (2014). Οικονομική κρίση και σχολείο. Κριτική- Προτάσεις. Στο http://tocsin.uth.gr/el/
node/257
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3.2 Προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα εκπαιδευτικών
3.2.1 Μείωση μισθών
Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους τομείς που οι κρατικές δαπάνες μειώνονται συνεχώς
και ένα μεγάλο τμήμα αυτών αφορά και την μισθοδοσία των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Από τον τακτικό προϋπολογισμό του 2017 διαφαίνεται ότι η μισθοδοσία για το σύνολο
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται
σημαντικά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι η μισθολογική αυτή μείωση θα
συνεχιστεί μέχρι και το 2019. Παράλληλα, το γεγονός ότι συνδέεται με το ποσοστό
του ΑΕΠ και δεδομένη τη συνέχιση της οικονομικής ύφεσης, αναμένεται οι μισθοί των
εκπαιδευτικών να δεχτούν ακόμα μεγαλύτερες περικοπές.22
3.2.2 Έλλειψη προσωπικού
Εκτός όμως την περικοπή των μισθών τους, οι εκπαιδευτικοί είναι αντιμέτωποι και με
την έλλειψη προσωπικού ενώ την ίδια στιγμή αναμένεται να καλύψουν περισσότερες
ανάγκες. Ο φόβος των αλλαγών στην ασφάλιση αλλά και τις περαιτέρω μισθολογικές
περικοπές έχει οδηγήσει πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ αυτών και των
εκπαιδευτικών, σε συνταξιοδότηση.23 Αυτό έχει οδηγήσει στην ουσία ότι οι σχολικές
τάξεις έχουν «αδειάσει» από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ την ίδια στιγμή δεν
γίνονται προσλήψεις. Τα κενά που δημιουργούνται γίνεται απόπειρα να καλυφθούν
με την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που και αυτών ο
αριθμός μειώνεται, οι οποίοι όμως δεν έχουν τα εργασιακά δικαιώματα των μονίμων
εκπαιδευτικών.
Παρά το γεγονός ότι ακόμα και με την πρόσληψη των αναπληρωτών, υπάρχουν
σημαντικά κενά στα σχολεία, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν
περισσότερες υποχρεώσεις. Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι μικρότερες σχολικές
μονάδες είτε θα συγχωνευθούν, είτε θα καταργηθούν και κάθε δημοτικό σχολείο θα
πρέπει να έχει το λιγότερο 75 μαθητές, κάθε γυμνάσιο το λιγότερο 150 μαθητές και κάθε
λύκειο 250 μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα φτάσουν τους 30 σε κάθε τάξη καi
ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αυξήσουν και άλλο τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
τους.24
Είναι σαφές ότι μία τέτοια εξέλιξη θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις
συνθήκες εργασίας τους και την απόδοση τους που έχει ήδη πληγεί από τις προσωπικές
επιπτώσεις που έχει σε αυτούς η οικονομική κρίση.

22 Κάτσικας, Χ. & Θεριανός, Ν.Κ. (2007). Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους μέχρι το 2004. Αθήνα: Σαββάλας
23 Σαλούρου, Ρ. (2016). Στις 40.000 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης μόνο στο πρώτο τετράμηνο. Καθημερινή.
Στο
http://www.kathimerini.gr/861586/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/stis-40000-oi-aithseis-synta3iodothshs-mono-sto-prwto-tetramhno
24 Κάτσικας, Χ. & Θεριανός, Ν.Κ. (2007). Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους μέχρι το 2004. Αθήνα: Σαββάλας
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3.2.3 Έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης
Σύμφωνα με την έρευνα των Τσούνη &Παπάζη25, τόσο οι αναπληρωτές όσο και οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν πλέον έντονα βιοποριστικά
προβλήματα που επηρεάζει και την επαγγελματική τους απόδοση. Η πλειοψηφία αυτών
έχει περικόψει κάθε δαπάνη για την προσωπική τους ψυχαγωγία και τις κοινωνικές τους
υποχρεώσεις αλλά και στις βασικές τους ανάγκες λόγω των περικοπών των μισθών τους.
Αυτό τους κάνει να νιώθουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον τους και δεν
έχουν κίνητρα για να προσπαθήσουν περισσότερο.
Αυτό καταδεικνύει ότι πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι
πολλοί εκπαιδευτικοί και τα μεγάλα προβλήματα τους, δεν τους επιτρέπουν να
αντλούν ικανοποίηση πλέον από το επάγγελμα τους. Η επαγγελματική ικανοποίηση
είναι απαραίτητη στον άνθρωπο γιατί η εργασία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν την ύπαρξη του.26
Οι Granny et al27, υποστηρίζουν με τη σειρά τους ότι η επαγγελματική
ικανοποίηση έχει σχέση με την άποψη και τη στάση που κάποιος έχει για την εργασία του
και στα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτή. Για τους Παπάνης &Ρόντος28 όμως
η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μία έννοια ταυτόσημη με αυτή της συμπεριφοράς
στην εργασία.
Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί ότι η σχολική κουλτούρα στην πραγματικότητα
αποτελεί την αντανάκλαση της εικόνας και της πεποίθησης που έχουν οι εκπαιδευτικοί
για τον εαυτό τους αλλά και για το επάγγελμα τους.29
Η σχολική κουλτούρα έχει εξωτερική και εσωτερική διάσταση. Στον τομέα
της εξωτερικής, δηλαδή της υλικοτεχνικής υποδομής, είναι σαφές ότι οι ελλείψεις
που υπάρχουν και που είναι τεράστιες λόγω της οικονομικής κρίσης, δημιουργούν
απογοήτευση αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να επιλυθεί από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς. Η εσωτερική διάσταση αποτελείται από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων
που περιλαμβάνονται στη σχολική μονάδα, από τη στήριξη των εκπαιδευτικών, από
την αίσθηση ικανοποίησης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί και προέκταση αυτής είναι η
αίσθηση της υπερηφάνειας για τον τρόπο λειτουργίας και τα επιτεύγματα του οργανισμού
καθώς και η επιμόρφωση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και τους κάνει να νιώθουν
μεγαλύτερη ικανοποίηση λόγω της αύξησης της αποτελεσματικότητας τους.30 Και η
25 Τσούνη, Α. & Παπάζης, Φ. (2013). Στο: Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνέδριου για την Κριτική Εκπαίδευση με
θέμα: «Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης». Ανακτήθηκε στις 18/4/2016 από http://www.eled.auth.
gr/
26 Haldane, B. (2001). Career satisfaction and success: How to know and manage your strengths. New York:
Anacom
27 Granny, C., Smith, P. & Stone, E. (1992). Job satisfaction: advances in research and application. Lexington,
MA: Lexington Books
28 Παπάνης, Ε. & Ρόντος, Κ. (2005). Ψυχολογία-Κοινωνιολογία της εργασίας και διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού: Θεωρία και εμπειρική έρευνα. Αθήνα: Σιδέρης
29 Ανθοπούλου, Σ.Σ. (1999). Στο Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Ανθοπούλου, Σ.Σ., Γέωργας, Δ. (1995). Κοινωνική
ψυχολογία: στάσεις, αντίληψη του προσώπου, στερεότυπα, επιθετικότητα, δυαδικές σχέσεις και επικοινωνία.
Τόμος Α, Αθήνα: Γέωργα
30 Ανθοπούλου, Σ.Σ. (1999). Στο Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Ανθοπούλου, Σ.Σ., Γέωργας, Δ. (1995). Κοινωνική
ψυχολογία: στάσεις, αντίληψη του προσώπου, στερεότυπα, επιθετικότητα, δυαδικές σχέσεις και επικοινωνία.
Τόμος Α, Αθήνα: Γέωργα
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επιμόρφωση όμως είναι ένας τομέας που έχει περικοπεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
3.2.4 Έλλειψη επαγγελματικής ανάπτυξης
Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μία έννοια που τα τελευταία είκοσι χρόνια χρησιμοποιείται
μεν πιο συχνά αλλά με διαφορετικό και αρκετά ευρύ τρόπο. Τους ορισμός τους είναι τους
που δίνεται από τους Fullan και Hargreaves31 σύμφωνα με τους οποίους η επαγγελματική
ανάπτυξη είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κάποιος αποκτά σε θέματα που δεν
γνώριζε πριν καθώς τους και τους επιπλέον γνώσεις που κάποιος μπορεί να αποκτήσει σε
ένα θέμα που οι γνώσεις του ήταν παλαιότερες ή περιορισμένες.
Στην Ελλάδα τρόποι που συνδυάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη με τη
μισθολογική αύξηση δεν είναι εφικτοί λόγω τους οικονομικής κρίσης. Εντούτοις, η
προαγωγή αλλά και η καλύτερη βαθμολόγηση στην αξιολόγηση καθώς τους και η ευχέρεια
των προσωπικών επιλογών στο ζήτημα τους επιμόρφωσης και κατά συνέπεια, και τους
επαγγελματικής ανάπτυξης, είναι τρόποι που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά και να
αποτελέσουν κίνητρα για την επιδίωξη τους επαγγελματικής ανάπτυξης εκ μέρους των
εκπαιδευτικών.32
Εκτός τους από τη μείωση των δαπανών, ο τομέας τους εκπαίδευσης υπέστη
σημαντικές αλλαγές και στον εργασιακό τομέα λόγω τους σειράς νόμων που υποβλήθηκαν
με αφορμή την οικονομική κρίση. Με τον νόμο 4024/2011, οι εκπαιδευτικοί τους
και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, δέχτηκαν σημαντικές μισθολογικές μειώσεις
και εντάχθηκαν σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς τους η πρόωρη σύνταξη, η εφεδρεία, κ.ά.
Με τον νόμο αυτό τους εισήχθη η κατάργηση τους βαθμολογικής εξέλιξης βάσει των
ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών μέσω τους εισαγωγής τους αξιολόγησης τους
επαγγελματικής τους αξιολόγησης.33
Ο νόμος τους προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο για τα κριτήρια που θέτει
όσο και για τη διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή στελεχών34. Είναι προφανές
ότι η μυστικότητα τους ψηφοφορίας στοχεύει στο να μην υπάρχουν συγκρούσεις και
αντεγκλήσεις εντός τους σχολικής μονάδας από τους εκπαιδευτικούς που δεν επιλέχτηκαν
από τους συναδέλφους τους. Η σχολική μονάδα τους αποτελεί ένα μικρόκοσμο τους
κοινωνίας και των σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτή και η μυστικότητα τους ψήφου
καθώς και η έλλειψη τους αιτιολόγησης μπορεί να αποτελέσει μοχλό προσωπικών
αντιπαραθέσεων με ψήφους που δεν εστιάζουν στην αξιολόγηση τους εκπαιδευτικού
αλλά σε προσωπικούς λόγους. Στην ουσία, με αυτό το κριτήριο αποδίδεται στο σύλλογο
διδασκόντων η πλήρης ευθύνη επιλογής του διευθυντή τους σχολικής μονάδας,
επιτρέποντας του να λειτουργήσει στο πλαίσιο τους πλήρους αυτονομίας, τους αυτονομίας
31 Fullan, M., Hargreaves, A. (1992). Teacher development and educational change. In Fullan M., Hargreaves
A. (eds) Teacher development and educational change. London: Falmer
32 Eurydice (2008). Επίπεδα αυτονομίας και ευθύνες εκπαιδευτικών στην ευρώπη. Κύπρος: Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
33 Ν. 4024/2011. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. ΦΕΚ Α 226/2710-2011
34 Χαραλαμποπούλου Ι. (2015). Αντιδράσεις για το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών σχολείων. Το Πρώτο
Θέμα. Στο www.protothema.gr/greece/article/473355/adidraseis-gia-to-neo-sustima-epilogis-dieuthudonsholeion/
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τους που ενδεχομένως να επεκταθεί στη συνέχεια και στον τρόπο επιβίωσης τους35.
Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει από αυτά τα κριτήρια είναι οι τους μονάδες
που αποδίδονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και εμπειρία, ένα κριτήριο που ευνοεί
τους εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Οι συνολικές μονάδες αυτού του
κριτηρίου είναι περισσότερες συγκριτικά με τα άλλα κριτήρια (14 έναντι 11 & 12)
προσδίδοντας του καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής.36
Το γεγονός τους, ότι τα μεταπτυχιακά τους έτους δεν μοριοδοτούνται αποτελεί
μία σαφής διάκριση λόγω τους γενίκευσης του κριτηρίου. Δεν λαμβάνεται καθόλου
υπόψη το περιεχόμενο σπουδών του μεταπτυχιακού. Σαφώς και υπάρχουν μεταπτυχιακά
τέτοιου είδους που είναι πολύ εύκολο να αποκτηθούν και συνεπώς δεν διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο αλλά υπάρχουν και μεταπτυχιακά τέτοιου είδους που προέρχονται από
έγκυρα ευρωπαϊκά ιδρύματα τα οποία αποκλείονται και αποτελούν ουσιαστικό κριτήριο
για την επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους εκπαιδευτικού.
Στην προσπάθεια δηλαδή να μην υπολογιστούν κάποια μεταπτυχιακά που αμφισβητείται
ο τρόπος απόκτησης τους, παρασύρονται όλοι οι τίτλοι σπουδών αυτού του είδους.37
3.2.5 Αξιολόγηση
Παράλληλα, παρά τα προβλήματα τους οι εκπαιδευτικοί είναι αντιμέτωποι και με την
αξιολόγηση τους. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν σχετίζεται μόνο με ένα τομέα
της αλλά με όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και τον τρόπο που αυτό λειτουργεί38. Αυτό
σημαίνει ότι μέρος της αξιολόγησης περιλαμβάνει και τους εκπαιδευτικούς αλλά δεν
λαμβάνει υπόψη της τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Οι Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου39, επισημαίνουν «πως η αξιολόγηση
ως αντίληψη και πρακτική υπηρετεί την ενίσχυση ενός ομοιόμορφου εκπαιδευτικού
συστήματος και συμβάλλει στην άσκηση του απόλυτου ελέγχου. Ελέγχου της
εκπαιδευτικής πράξης, που τελικά αποσκοπεί στην αποδοχή του υπάρχοντος συστήματος
από τους εκπαιδευτικούς». Η πεποίθηση ότι η αξιολόγηση αποτελεί ελεγκτικό κυρίως
μηχανισμό προέρχεται από το παρελθόν και τις μεθόδους που η επίσημη εκπαιδευτική
ηγεσία χρησιμοποιούσε το μέσο αυτό. Κατά την περίοδο της αντιπολίτευσης, τον
επιθεωρητή αντικατέστησε ο Σχολικός ή αλλιώς Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Μεταξύ των
καθηκόντων του περιλαμβάνονταν και η αξιολόγηση των συναδέλφων του. Εντούτοις,
η επιτέλεση αυτού του καθήκοντος έγινε με περιορισμούς και δυσκολίες λόγω των
συνδικαλιστικών πιέσεων προς το Υπουργείο Παιδείας.
Το 1987, επανήλθε το ζήτημα της αξιολόγησης μέσω Προεδρικού διατάγματος
αλλά με εστίαση στο εκπαιδευτικό έργο και όχι αμιγώς στη λειτουργία του εκπαιδευτικού.

35 Ανδριτσάκη Α. (2015). Εύλογες ενστάσεις για το πολυνομοσχέδιο. Εφημερίδα των Συντακτών. Στο http://
www.efsyn.gr/arthro/eyloges-enstaseis-gia-polynomoshedio
36 Παπαματθαίου Μ. (2015). Θα έχουμε πρωθυπουργό 40άρη και διευθυντές σχολείων 60άρηδες. Το Βήμα,
Στο http://www.tovima.gr/society/article/?aid=700118
37 Ανδριτσάκη Α. (2015). Εύλογες ενστάσεις για το πολυνομοσχέδιο. Εφημερίδα των Συντακτών. Στο http://
www.efsyn.gr/arthro/eyloges-enstaseis-gia-polynomoshedio
38 MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Ουτοπία και πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
39 Ανδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994). Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος. Αθήνα: Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη
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Στο ίδιο διάταγμα διατυπώνεται για πρώτη φορά ο όρος «αυτοαξιολόγηση» και
προβλέπεται και η συμμετοχή των συνδικαλιστικών φορέων, προφανώς για να καμφθούν
οι αντιδράσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπήρχε
έντονη συνδικαλιστική αντίδραση και ένα χρόνο μετά, ένα νέο σχέδιο εκπονείται για
την αξιολόγηση το οποίο διέπεται από παιδαγωγικά στοιχεία και διευρύνει τους τομείς
εφαρμογής της αξιολόγησης σε διάφορες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών. Παρά
τα προοδευτικά χαρακτηριστικά του σχεδίου και αυτό συνάντησε την αντίδραση των
συνδικαλιστών.Το τέλος της δεκαετίας του ’90 βρίσκει ολοκληρωμένο το θεσμικό
πλαίσιο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση αλλά η εφαρμογή του δεν έγινε εφικτή λόγω
της αντίδραση των εκπαιδευτικών και πάλι. Το 2002 ψηφίστηκε ο Ν. 2886/2002 που
αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κ.Ε.Ε.
μέσω πρότυπων δεικτών και κριτηρίων.40
Ο σκοπός, οι στόχοι, ο χαρακτήρας της αξιολόγησης καθώς και τα υπηρεσιακά
όργανα που είναι αρμόδια για αυτά καθορίστηκαν με τον Ν.2986/2002«Οργάνωση
των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Με
την εγκύκλιο Γ1/37100/31-03-2010 εισήχθη η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
πιλοτικά εστιάζοντας στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων δράσης. Στο
πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού και την εδραίωση της αξιοκρατίας
στην αξιολόγηση, ο Ν. 3848/2010 ορίζει την αξιολόγηση των σχεδίων δράσεων των
σχολικών μονάδων. Με Υπουργική απόφαση και προεδρικό διάταγμα το 2013 καθορίζεται
ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αλλά και το σύνολο της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου καθώς επίσης ορίζεται η δημιουργία του Παρατηρητηρίου της
Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ), μίας υποστηρικτικής δομής. Εντούτοις,
η αξιολόγηση και σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο των
δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός για την επιτέλεση του έργου του.
4. Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μία από τις επαγγελματικές ομάδες που η οικονομική κρίση
έχει πλήξει περισσότερο. Οι επιπτώσεις που έχουν δεχτεί είναι οικονομικές αλλά και
κοινωνικές.
Η περικοπών των μισθών τους έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πολλοί από αυτοί
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα οικονομικά προβλήματα που τους μειώνουν τα
κίνητρα και την κινητοποίηση που απαιτείται για να επιτελέσουν το εκπαιδευτικό τους
έργο. Στην περίπτωση δε των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων υπάρχει κατάφορη
παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και η κατάσταση αυτή ενδέχεται να γίνει
πιο έντονη.
Αυτό μειώνει σημαντικά την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών η
οποία επιδεινώνεται και από προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία τους. Μεγάλος
αριθμός μαθητών, ανεπαρκείς υποδομές, έλλειψη εξοπλισμού και άλλα προβλήματα που
προκύπτουν από τις περικοπές της χρηματοδότησης τους και δυσχεραίνουν το έργο τους
40 Κάτσικας, Χ. & Θεριανός, Ν.Κ. (2007). Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους μέχρι το 2004. Αθήνα: Σαββάλας
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ακόμα περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον στις περισσότερες σχολικές μονάδες
της χώρας δεν υπάρχει καν χαρτί για φωτοτυπίες ώστε να μπορούν να δώσουν ασκήσεις
στους μαθητές τους αντισταθμίζοντας τις ελλείψεις που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό
υλικό.
Ο εκπαιδευτικός όμως είναι και ένα λειτούργημα με έντονη κοινωνική διάσταση.
Παρά τα προσωπικά τους προβλήματα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν
τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική κρίση και έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στους μαθητές τους. Καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά φαινόμενα
παραβατικότητας, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, βίας, υποσιτισμού και άλλα που η
οικονομική ανέχεια και ένδεια δημιουργεί στους μαθητές και στις οικογένειες τους.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να υπηρετήσουν όχι τις ανάγκες του σχολείου
αλλά τις ανάγκες των μαθητών πλέον που βιώνουν ακραία και αρνητικά συναισθήματα.
Και καλούνταν να τα υπηρετήσουν μόνοι τους όχι μόνο μην έχοντας το αίσθημα
ασφάλειας για το αν θα συνεχίσουν την εργασία τους αλλά έχοντας και την ανασφάλεια
του αν μπορούν πλέον να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και να διαχειριστούν τα δικά
τους αδιέξοδα.
Η οικονομική κρίση συνεπώς έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους
εκπαιδευτικούς σε οικονομικό, εργασιακό, επαγγελματικό αλλά κυρίως σε κοινωνικό
και ψυχολογικό επίπεδο. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει ως επίκεντρο αυτά που
προσφέρει στους μαθητές και όσες προσπάθειες και αν κάνει κάποιος, ακόμα και αν ο ίδιος
δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει απερίσπαστα
όταν καθημερινά βλέπει τους μαθητές να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και να
μην μπορεί να τους βοηθήσει.
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