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Αβακιστές εναντίον Αλγοριθμιστών: Μια …ανυπολόγιστη διαμάχη αβελτηρίας στα
χρόνια του Μεσαίωνα
Μαστρογιάννης Αλέξιος

Περίληψη
Όλοι οι γνωστοί αρχαίοι πολιτισμοί ανέπτυξαν αριθμητικά συστήματα, με σκοπό την
αποτίμηση ποσοτήτων και την επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά ήταν
προσθετικά, μη θεσιακά, δύσχρηστα και απαγορευτικά στην αναπαράσταση μεγάλων
αριθμών. Ακόμη και η εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής, αποτελούσε,
λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων αυτών, υπολογιστικό άθλο. Έτσι, οι
άνθρωποι, μέχρι πριν την Αναγέννηση, κατέφευγαν, κυρίως, στη χρήση του άβακα, ώστε
να υπερακοντίσουν αυτή τη μειονεξία των αρχαϊκών αριθμητικών συστημάτων. Τελικά,
στην Ευρώπη, τον 10ο μ.Χ. αιώνα, εισήχθηκε μέσω των Αράβων το τρέχον ινδικό θεσιακό
σύστημα. Συνηγορικό για την επικράτησή του υπήρξε και ένα βιβλίο του Φιμπονάτσι,
που εκδόθηκε στην αρχή του 13ου αιώνα. Όμως, παρά τα πολλά πλεονεκτήματά του, την
ευκολία που προσέφερε στην αναπαράσταση των αριθμών και την εκτέλεση των πράξεων
υπήρξαν πολλές αντιδράσεις στην καθιέρωση του ινδοαραβικού συστήματος στη ζωή
των Ευρωπαίων. Τελικά, η υπερίσχυση του ινδοαραβικού συστήματος συντελέστηκε
πολύ αργότερα, τον 16ο αιώνα, τερματίζοντας έτσι μια ανόητη διαμάχη πεντακοσίων και
πλέον ετών.
Λέξεις- κλειδιά: Αλγόριθμος, άβακας, αβακιστής αλγοριθμιστής, ινδοαραβικό
σύστημα
Abacists vs Algorists. An ... incalculable idiotic controversy in the Middle Ages
Abstract
All widely-known ancient civilizations developed number systems aiming at quantifying
and problem solving. However, these systems were additive, non-place-valued,
cumbersome and prohibitive for large number representation. Due to the complexity of
these systems, the performance of the four arithmetic operations was a computational feat.
So, before Renaissance, people resorted to using mainly the abacus so as to overcome
the disadvantages of the archaic number systems. Finally, in the 10th century AD, the
current place-valued Hindu number system was introduced in Europe via the Arabs. In
addition, a book by Fibonacci, published at the beginning of the 13th century, contributed
to its prevalence. But, despite the advantages of the Hindu-Arabic system and its ease of
representing numbers and performing arithmetic operations, there were many reactions
to its introduction in the life of the Europeans. Eventually, the prevalence of the HinduArabic system took place much later in the 16th century, ending an idiotic controversy of
more than 500 years.
Keywords: Algorithm, abacus, abacist, algorist, Hindu-Arabic system
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1. Εισαγωγή
Τα αριθμητικά συστήματα προσφέρεται να θεωρηθούν και να εξετασθούν ως ειδικού
τύπου γλώσσες, ό,τι ακριβώς, δηλαδή, είναι. Ειδικές γλώσσες, που αναπτύχθηκαν
παράλληλα με τις φυσικές, με σκοπό και στόχο την αποτίμηση ποσοτήτων. Όπως και
κάθε γλώσσα, τα αριθμητικά συστήματα απαρτίζονται από1: α) ένα αλφάβητο, β) ένα
σύνολο συντακτικών κανόνων (π.χ το μηδέν δεν τοποθετείται ποτέ πρώτο σε ακολουθίεςαρμαθιές συμβόλων τού αλφάβητου, παρά μόνο, αν είναι μόνο του) και γ) ένα σύνολο
σημασιολογικών κανόνων. Σε σχέση με τους συντακτικούς και τους σημασιολογικούς
κανόνες τους, τα συστήματα αυτά διαιρούνται σε: α) προσθετικά, όπου η σειρά γραφής
των συμβόλων δεν είναι δεσμευτική, απλώς τα παρατιθέμενα σύμβολα αθροίζονται και
β) θεσιακά, όπου η τάξη των ψηφίων είναι θεμελιώδους σπουδαιότητας και σημασίας,
δεδομένου ότι η αξία κάθε ψηφίου εξαρτάται από τη θέση του, κατά τον σχηματισμό
του αριθμού. Είναι τα τρέχοντα, ανώτερα αριθμητικά συστήματα, τα οποία προσφέρουν
ευλυγισία, σαφήνεια, καθαρότητα νοημάτων και εννοιών, ενώ τα σύμβολά τους
σχεδιάζονται εύκολα και συνδυαζόμενα μπορούν να παραστήσουν οποιοδήποτε αριθμό,
οσοδήποτε μεγάλο. Οι πράξεις γίνονται άνετα και γρήγορα, ενώ τα «γλωσσικά σημεία»
είναι ανά δύο ξένα μεταξύ τους Στα θεσιακά αριθμητικά συστήματα, όλοι οι αριθμοί,
δηλαδή οι ακέραιοι, οι κλασματικοί και οι μεικτοί μπορούν να αναπαρασταθούν ως
άθροισμα, όπου οι προσθετέοι είναι γινόμενα δυνάμεων, μιας κατάλληλα εκλεγμένης
βάσης, με διάφορους και προκαθορισμένους συντελεστές, οι οποίοι και αποτελούν το
αλφάβητο του αριθμητικού συστήματος, στα πλαίσια του οποίου παρίστανται οι αριθμοί.
Η βάση λειτουργεί, ταυτόχρονα, και ως ονοματοδότης του συστήματος. Σε μαθηματικήφορμαλιστική γλώσσα ο μονοσήμαντος αλγόριθμος αναπαράστασης του σημασιολογικού
κανόνα, σε κάθε σύστημα βάσης β, για έναν αριθμό α είναι ο εξής:
n

a   ai b i = αn∙βn + αn-1∙βn-1 +…+ α2∙β2 + α1∙β1 + α0∙β0, με 0 ≤ αi < β.
i 0

Η παραπάνω σχέση δηλώνει, ρητά, ότι σε κάθε σύστημα βάσης β, το πλήθος
των στοιχείων του αλφάβητου είναι πάντα β. Βέβαια, η ανάπτυξη αυτής της έννοιας της
αξίας της θέσης υπήρξε αρκετά αργή, καθώς μετήλθε πολλών σταδίων μέχρι την πλήρη,
τρέχουσα ανάπτυξή της2.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποιες περιπτώσεις αρχαϊκών προσθετικών
συστημάτων. Ένα εξ αυτών, το ρωμαϊκό, παρά τη δυσχρηστία του, εξακολουθούσε να
κρατά τα υπολογιστικά ηνία (παρέα με τον άβακα) έως και την Αναγέννηση, «αρνούμενο»
να παραδώσει τη σκυτάλη στο νέο, απλό και εύχρηστο ινδοαραβικό σύστημα. Η παρούσα
εργασία θα αναφερθεί σε αυτήν στην ανόητη διαμάχη πεντακοσίων και πλέον ετών, μέχρι,
τελικά να πρυτανεύσει η κοινή λογική, που συνηγορούσε, αβίαστα, υπέρ της επικράτησης
του τρέχοντος, εύκολου στη διαχείρισή του, θεσιακού ινδοαραβικού συστήματος.

1 Δρόσος, Κ., Καραζέρης, Π. & Παπαδοπετράκης, Ε. (2006). Εισαγωγή στη Μαθηματική Λογική. Πάτρα:
Αυτοέκδοση.
2 Sharma, M. C. (1993). Place value concept: How children learn it and how to teach it. Math Notebook, 10(12), pp. 3-26.
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2. Προσθετικά αριθμητικά συστήματα-Το αιγυπτιακό και το βαβυλωνιακό
Τα προσθετικά συστήματα αποτελούν παρελθόντων πολιτισμών κληρονομιές, αν και
σε ορισμένες, ελάχιστες περιπτώσεις είναι ακόμα σε ισχύ, όπως, για παράδειγμα, σε
απαριθμήσεις τόμων έργου ή σε αποτύπωση ημερολογιακών ετών, ειδικά σε επιγραφές
ναών. Τα συστήματα αυτά ήταν δύσχρηστα, δύσκολα στη μελέτη και την πραγμάτευσή
τους και απαγορευτικά στη γραφή μεγάλων αριθμών, επειδή απαιτούσαν ελιγμούς. Κύριο
μειονέκτημά τους ήταν και η ασάφεια και η σύγχυση που προκαλούσαν, αφού σε ένα
σημαίνον μπορούσαν να αντιστοιχιστούν πολλά σημαινόμενα.
Ένα από τα αρχαιότερα αριθμητικά συστήματα είναι το αιγυπτιακό3. Τα
αιγυπτιακά Μαθηματικά είναι γνωστό ότι είχαν, ως αριθμητικό όχημα, ένα σύστημα που
ήταν δεκαδικό και μη θεσιακό, και το ιερογλυφικό αλφάβητό του αποτελούνταν από επτά
διαφορετικά σύμβολα4,5,6,7, ένα για κάθε δύναμη του 10, μέχρι το ένα εκατομμύριο.
Το σύστημα αυτό παρίστανε τους αριθμούς, επαναλαμβάνοντας, απλώς, τα
σύμβολα, όσες φορές χρειαζόταν, διεπόμενο από μια και μόνο αρχή, την προσθετική8.
Η συνήθης γραφή απαιτούσε την τοποθέτηση των συμβόλων προς τα αριστερά (τα
μικρότερα ψηφία τοποθετούνταν αριστερά) και, όπως σε όλα τα προσθετικά συστήματα,
απουσίαζε σύμβολο για το μηδέν, αφού δεν ήταν απαραίτητο.
Για την πρόσθεση και την αφαίρεση αξιοποιούνταν ο κανόνας της ομαδοποίησης
και της ανταλλαγής, ο οποίος διέπει και το οικείο, σύγχρονο δεκαδικό σύστημα. Τα
σύμβολα των αριθμών παρατίθονταν όλα μαζί και κάθε δεκάδα, που σχηματιζόταν από
ίδια σύμβολα, ανταλλασσόταν με μια μονάδα της επόμενης τάξης.
Οι Αιγύπτιοι, μετά από την εφεύρεση του γραψίματος στον πάπυρο
χρησιμοποίησαν και ένα άλλο, ακόμη, μη θεσιακό αριθμητικό σύστημα, που αποτελούνταν
από τους λεγόμενους «ιερατικούς αριθμούς»9,10. Αυτά τα δύο αριθμητικά συστήματα των
Αιγυπτίων έτρεξαν παράλληλα για περίπου 2000 χρόνια, με τα ιερατικά σύμβολα να
χρησιμοποιούνται για γράψιμο στον πάπυρο, όπως, παραδείγματος χάρη στον πάπυρο του
Rhind και τον πάπυρο της Μόσχας, ενώ τα ιερογλυφικά συνέχισαν να χρησιμοποιούνται
και να χαράσσονται σε πέτρα11,12.
Οι Βαβυλώνιοι, με τη σειρά τους, ανέπτυξαν ένα ελλιπές, μεικτό (προσθετικό και
θεσιακό, τμηματικά), εξηνταδικό αριθμητικό σύστημα13,14, κατάλοιπο του οποίου είναι
3 Εξαρχάκος, Θ. (1988). Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
4 Imhausen, A. (2016). Mathematical Texts in Egypt. In H. Selin (Ed.), Encyclopaedia of the History of Science,
Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. Third Edition (pp. 2718-2721). Springer Reference.
5 Katz, V. J. (2013). Ιστορία των Μαθηματικών. Μια εισαγωγή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
6 Hardegree, G. (2001). Numeration systems. Department of Philosophy. University of Massachusetts. Retrieved
on 10-7-2019 from https://people.umass.edu/gmhww w /382/pdf/05-numeration.pdf.
7 Cajori, F. (1991). A History of Mathematics. American Mathematical Society.
8 Εξαρχάκος, Θ. (1988). Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
9 Aboulfotouh, H. M. K. (2012). The geometric grids of the hieratic numeral signs. Mediterranean Arhaeology
and Archaeometry, 12(1), pp. 129-138.
10 Pande, N. A. (2010). Numeral systems of great ancient human civilizations. Journal of Science and Arts,
Year 10, 2(13), pp. 209-222.
11 Bunt, L. N. H., Jones, P. S. & Bedient, J. D. (1988). The historical roots of elementary Mathematics. New
York: Dover Publications.
12 Katz, V. J. (2013). Ιστορία των Μαθηματικών. Μια εισαγωγή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
13 Hodgkin, L. (2005). A History of Mathematics. From Mesopotamia to Modernity. Oxford University Press.
14 Aaboe, A. (1998). Episodes from the early history of Mathematics. The Mathematical Association of America.
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και οι σημερινές υποδιαιρέσεις του χρόνου. Από μαρτυρίες, η επινόησή του τοποθετείται
4.000 χρόνια πριν15. Πράγματι, το 1854, στην περιοχή Σενκερέχ, κοντά στις όχθες του
Ευφράτη, ανακαλύφτηκαν, από τον Βρετανό γεωλόγο, αρχαιολόγο και εξερευνητή W. K.
Loftus μερικές πήλινες πλάκες, γραμμένες την περίοδο μεταξύ 2300 π.Χ. και 1600 π.Χ16.
Στις πλάκες αυτές απεικονιζόταν το εξηνταδικό βαβυλωνιακό σύστημα. Η δομή του
συστήματος αυτού ήταν κάπως περίπλοκη, αφού για να αναπαραστήσει τους αριθμούς
μέχρι το 59 χρησιμοποιούσε και συνδύαζε, προσθετικά, μόνο 2 σύμβολα, μια σφήνα για
τις μονάδες και μια γωνία για τις δεκάδες και, φυσικά, δεν υπήρχε σύμβολο για το μηδέν.
Στην εικόνα 1, αριστερά απεικονίζεται ο αριθμός 6 (ως 6 σφήνες), στη μέση, σύμφωνα
με την επαναληπτικότητα και την προσθετικότητα που «πρέσβευε» το βαβυλωνιακό
αριθμητικό σύστημα, αναπαριστάται ο αριθμός 50 (ως 5 γωνίες), ενώ δεξιά απεικονίζεται
ο τελευταίος αριθμός (59), που γραφόταν μ’ αυτόν τον τρόπο.
Εικόνα 1. Αριθμοί μέσα στην πρώτη εξηντάδα, σύμφωνα με το αριθμητικό σύστημα
των Βαβυλωνίων

Η γραφή μεγαλύτερων από το 59 αριθμών επιτυγχανόταν μέσω ενός θεσιακού
συστήματος17. Μάλιστα, το Βαβυλωνιακό σύστημα αποτελεί το πρώτο παράδειγμα
θεσιακού αριθμητικού συστήματος18. Τον αριθμό 60 συμβόλιζαν με το ίδιο σύμβολο
των μονάδων (σφήνα), τον 2∙60 με 2 σφήνες, τις 10 εξηντάδες με το ίδιο σύμβολο των
δεκάδων (γωνία), ενώ τις 8 εξηντάδες με 8 γωνίες. Έναν πολύ μεγαλύτερο π.χ. τον
2700 τον συμβόλιζαν ως 45∙60, δηλαδή με τέσσερις γωνίες και 5 σφήνες. Βέβαια, η
αναπαράσταση αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί και ως ο αριθμός 45. Αυτό είναι ένα από τα
μειονεκτήματα του βαβυλωνιακού συστήματος. Επίσης, και κάθε μονάδα οποιασδήποτε
τάξης, όπως 60, 602, 603, 604 κ.λπ. συμβολιζόταν με τη σφήνα… και η σύγχυση, φυσικά,
επιδεινωνόταν. Οι 6 σφήνες μπορούσε να παριστάνουν τον αριθμό 6 ή τον 65 ή τον 5∙603
αλλά και πολλούς άλλους. Αυτή η πολυσημία του βαβυλωνιακού συστήματος αρίθμησης
ήταν το μεγάλο μειονέκτημά του, αφού σε ένα σημαίνον του αντιστοιχίζονταν πολλά
σημαινόμενα.
Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στο βαβυλωνιακό αριθμητικό
σύστημα πραγματοποιούνταν μέσω ομαδοποίησης και ανταλλαγής, όπου 60 μονάδες
15 Katz, V. J. (2013). Ιστορία των Μαθηματικών. Μια εισαγωγή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
16 Heath, T. (1921). A History of Greek Mathematics. Volume Ι. Oxford: At the Clarendon Press.
17 Zhang, J. & Norman, D. A. (1995). A representational analysis of numeration systems. Cognition, 57(3), pp.
271-295.
18 Hardegree, G. (2001). Numeration systems. Department of Philosophy. University of Massachusetts.
Retrieved on 10-7-2019 from https://people.umass.edu/gmhww w /382/pdf/05-numeration.pdf.
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μιας τάξης ανταλλάσσονταν με 1 της αμέσως ανώτερης τάξης. Στον πολλαπλασιασμό,
οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν έτοιμους πίνακες με καταχωρισμένα τα πάρα πολλά
στοιχειώδη αριθμητικά δεδομένα (από 1∙1 μέχρι 59∙59), ενώ, κατά την εκτέλεση των
διαιρέσεων, κατέφευγαν σε πίνακες με αντίστροφους αριθμούς, κάνοντας, τελικά,
πολλαπλασιασμό [π.χ. 54:6 = 54∙(1/6)].
3. Ελληνικά αριθμητικά συστήματα
Πέραν των αριθμητικών συστημάτων που είχαν αναπτυχθεί στην Μινωική Κρήτη,
μεταξύ του 2000 π.Χ. και 1600 π.Χ. (π.χ. η ιερογλυφική αλλά και η Γραμμική Α΄ και
Β΄ γραφή19), ένα άλλο αριθμητικό σύστημα, το ακροφωνικό, ήταν σε χρήση την πρώτη
χιλιετία π.Χ στην Ελλάδα. «Ακροφωνικό» σημαίνει ότι τα σύμβολα για τους αριθμούς
προέρχονται από το αρχικό γράμμα τού ονόματος του αριθμού (όταν είναι γραμμένος
ολογράφως, δηλαδή). Υπήρχαν έξι σύμβολα: το για το πέντε, το Δ για το Δέκα, το Η
για το (Η)εκατό, το Χ για τους χίλιους και το Μ για τους Μύριους (ως τα αρχικά γράμματα
των δηλωτικών αριθμών δηλαδή, εκτός του 1), που αποτελούσαν και το αλφάβητο τού
ακροφωνικού συστήματος20,21. Φυσικά, καθώς δεν υφίστατο καμία θεσιακή θεώρηση στο
σύστημα, δεν υπήρχε καμία ανάγκη για ύπαρξη του μηδενός.
Στο ακροφωνικό σύστημα, ο αριθμός 10.243, για παράδειγμα, γραφόταν
ως ΜΗΗΔΔΔΔΙΙΙ. Για μεγαλύτερους αριθμούς, προς… αποφυγή σιδηροδρομικών
καταστάσεων και επιπλοκών επινοούνταν διάφοροι συνδυασμοί. Όπως προκύπτει, μετά
την ανακάλυψη ενός αρχαίου άβακα22, της «πλάκας της Σαλαμίνας» (ανακαλύφθηκε το
1846 στο ομώνυμο ελληνικό νησί), όταν τα σύμβολα περικλείονταν από το σύμβολο του
5, πολλαπλασιάζονταν επί 5.
Το ακροφωνικό σύστημα συμπόρευσε με το ιωνικό, για 120 χρόνια περίπου, από
το 470 μέχρι 350 π.Χ. Το ιωνικό δημιουργήθηκε, από τους Έλληνες της Ιωνίας, στις αρχές
και στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα, περίπου23. Επειδή για την παράσταση των αριθμών,
χρησιμοποιούνται γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, ονομάστηκε και αλφαβητικό
σύστημα αρίθμησης. Ονομάζεται, επίσης, λόγω της αρχαίας ελληνικής πόλης Μιλήτου
της Ιωνίας, και «μιλήσιο»24. Θεωρείται και ως προάγγελος του Ινδοαραβικού συστήματος,
που χρησιμοποιείται σήμερα, αφού ήταν και το πλέον τελειοποιημένο σύστημα γραφής
αριθμών, πριν από την επικράτηση του σημερινού25.
Το δεκαδικό αυτό σύστημα χρησιμοποιήθηκε σε ολόκληρο τον ελληνόφωνο
κόσμο, μέχρι και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον 15ο αιώνα μ.Χ. Ως
αλφάβητο χρησιμοποιεί τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου και 3 ακόμα
παλαιότερα, που είχαν πέσει σε αχρηστία (ή και επινοήθηκαν για να καλύψουν το κενό).
19 Karnava A. (2014). Cretan Hieroglyphic Script. In G. K. Giannakis (Ed.), Encyclopedia of Ancient Greek
Language and Linguistics. Vol. I (pp. 398-400). Leiden/Boston: Brill Publishers.
20 Παπαδοπετράκης, Ε. (2013). Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών,
Τμήμα Μαθηματικών.
21 Heath, T. L. (2003). A Manual of Greek Mathematics. Mineola, New York: Dover Publications.
22 Cajori, F. (2007). A History of Mathematical Notations: Vol. I and II. New York: Cosimo Classics.
23 Eves, H. (1990). An introduction to the History of Mathematics with Cultural Connections. Sixth Edition.
Saunders College Publishing.
24 Chrisomalis S. (2010). Numerical Notation: A Comparative History. Cambridge University Press.
25 Εξαρχάκος, Θ. (1988). Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
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Τα τρία επιπρόσθετα γράμματα26,27 ήταν το στίγμα – δίγαμμα (ϛ) για το 6, το κόππα (
) για το 90 και το σαμπί ( ) για το 900. Για να ξεχωρίζουν τα γράμματα ως σύμβολα
αριθμών από τα γράμματα λέξεων, πάνω δεξιά από κάθε γράμμα, που παρίστανε κάποιον
αριθμό, ζωγραφιζόταν μια οξεία, π.χ. το γράμμα ε΄ παρίστανε το 5, το γράμμα ς΄ (ή και
στ΄) το 6, τα γράμματα κδ’ το 24, τα φοϛ΄ το 576΄ τα χνβ΄ το 652 κ.ο.κ. Για το μηδέν
δε χρειαζόταν και δεν απαιτούνταν σύμβολο. Για τη γραφή αριθμών, έως το 9999,
χρησιμοποιούνταν ένα τέχνασμα, το οποίο στηριζόταν σε μια πολλαπλασιαστική αρχή.
Μια μικρή γραμμή, κάτω αριστερά ή μια πλάγια γραμμή αριστερά, από κάποιο γράμμα
της πρώτης εννιάδας συμβόλων (από α μέχρι θ), σήμαινε ότι ο αριθμός, που συμβόλιζε
το γράμμα αυτό, πολλαπλασιαζόταν28 επί 1.000. Για παράδειγμα, ο ,ηυνγ΄ είναι ο αριθμός
8.453.
4. Το ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα
Οι Ρωμαίοι είχαν αναπτύξει ένα απλό μεν αλλά δύσχρηστο προσθετικό, δεκαδικό
αριθμητικό σύστημα, με γραφή από αριστερά προς τα δεξιά. Το αλφάβητο των Ρωμαίων
αποτελούνταν από 7 μόνο, σύμβολα-ψηφία. Υπήρξαν διαφορετικά σύμβολα για τη
μονάδα (I), το πέντε (V), το δέκα (X), το πενήντα (L), το εκατό (C), το πεντακόσια (D)
και το χίλια (M).
Σταδιακά, για την αναπαράσταση των αριθμών στο ρωμαϊκό σύστημα
επινοήθηκαν τρόποι και τεχνάσματα, αλλά και προτάθηκαν κανόνες, οι οποίοι συνέβαλλαν
στην απλοποίηση και την ευχρηστία του. Για παράδειγμα29, ο αριθμός 2.944, αρχικά,
γραφόταν ως ΜΜΜDCCCCXXXXIIII. Στην πορεία, όμως, με την επικράτηση του
νόμου της αφαίρεσης, που εισήχθηκε πολύ αργότερα στα χρόνια του Μεσαίωνα, η γραφή
του αριθμού απλοποιήθηκε στη μορφή ΜMCMXLIV. Σημειωτέον ότι απαγορευόταν η
παράθεση παραπάνω από τριών ίδιων ψηφίων στη σειρά.
Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι Ρωμαίοι συνδύαζαν τα σύμβολά τους. Έτσι VII
σήμαινε 5+1+1, δηλαδή, επτά. Εντούτοις, καθώς το VIIII π.χ. δημιουργούσε σύγχυση
συμβολίζοντας το 9 εισήχθηκε, πολύ αργότερα, όπως τονίσθηκε, η μέθοδος της αφαίρεσης,
που πρόσφερε κομψότητα στη γραφή των αριθμών. Εάν το Ι βρίσκεται δεξιά του V ή του
Χ κ.λπ. προστίθεται (π.χ. το VI είναι το 6, ενώ το ΧI είναι το 11 ). Εάν το Ι βρίσκεται
αριστερά του V, αφαιρείται (το IV είναι το 4). Ο κανόνας επιτρέπει, όπως αναφέρθηκε,
να προστίθενται μέχρι τρεις μονάδες (VIII είναι το 8), αλλά να αφαιρείται μόνο μία (π.χ.
το ΙΧ είναι το 9). Έτσι MMCCXXXVII = 2237, MMMI = 3001 και MMMDCCCXLVII
= 3847. Για αριθμούς μεγαλύτερους από το 3999, οι Ρωμαίοι μεταχειρίζονταν διάφορα
τεχνάσματα, αλλά, γενικά, το ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης ήταν αρκετά δύσχρηστο και
26 Thompson, E. M. (1912). An introduction to Greek and Latin palaeography. Oxford: At the Clarendon
Press.
27 Jannaris, A. N. (1907). The Digamma, Koppa, and Sampi as Numerals in Greek. The Classical Quarterly,
1(1), pp. 37-40.
28 Haralambous, Y. (1999). From Unicode to Typography, a Case Study: the Greek Script. In Proceedings of
Fourteenth International Unicode Conference (pp. b.10.1- b.10.36). Unicode Consortium, Mar 1998, Boston,
United States. ffhal-02101618f.
29 Eves, H. (1990). An introduction to the History of Mathematics with Cultural Connections. Sixth Edition.
Saunders College Publishing.
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στρυφνό, ειδικά στην πραγμάτευση ακόμα και μεσαίου μεγέθους αριθμών. Ας σημειωθεί
ότι και η εκτέλεση πράξεων ήταν σχεδόν αδύνατη, από τους Ρωμαίους30,31.
Αυτή, λοιπόν, η δυσκολία κατά την πραγμάτευση και μικρών σχετικά αριθμών
εξανάγκαζε τους Ρωμαίους να καταφεύγουν, για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων,
στον άβακα, το αριθμητήριο, δηλαδή, της εποχής τους. Κατά πάσα πιθανότητα, με τα
ρωμαϊκά σύμβολα αποτυπώνονταν μόνο οι αριθμοί των δεδομένων των προβλημάτων
και των παραγόμενων αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι οι πράξεις εκτελούνταν με τον
άβακα32, μια συνήθεια που άργησε πολύ να ξεριζωθεί, προβάλλοντας, μάλιστα, και
πολλά εμπόδια, κατά την εισαγωγή και επικράτηση, τελικά, του τρέχοντος ινδοαραβικού
αριθμητικού συστήματος, όπως θα φανεί παρακάτω.
5. Το ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα
Κύριος σκοπός του Fibonacci, μέσω του κλασικού βιβλίου του «Liber Abaci», ήταν να
κάμψει τις αντιστάσεις των συγχρόνων του, ώστε να αποδεχθούν το (τρέχον) ινδοαραβικό
σύστημα αρίθμησης, όπως, επίσης, και την εκτέλεση των (εύκολων) αριθμητικών
πράξεων και των αλγόριθμων που επέτρεπε η χρήση του33. Τα ινδοαραβικά ψηφία,
αδιαμφισβήτητα, είναι αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα από τα ρωμαϊκά αλλά και
από πολλά άλλα συστήματα αρίθμησης. Πράγματι, η εκτέλεση του πολλαπλασιασμού
186∙64 είναι ευκολότερη από τον αντίστοιχη «ρωμαϊκή» (δηλαδή την CLXXΧVI∙LXIV),
μολονότι οι αριθμοί είναι ίδιοι αλλά αναπαριστώμενοι διαφορετικά.
Μάλιστα, ο Fibonacci, ακριβώς στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου
του, χωρίς καμιά σχετική εισαγωγή και δίχως χρονοτριβή, παρουσιάζει τα καινούργια
σύμβολα, γράφοντας34: «Τα εννέα ινδικά σύμβολα είναι τα: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Με
αυτά τα εννέα στοιχεία και με το σύμβολο 0, το οποίο οι Άραβες καλούν zephir/um,
γράφεται οποιοσδήποτε αριθμός, όπως αποδεικνύεται παρακάτω».
Η εισαγωγή του σύγχρονου, ινδοαραβικού αριθμητικού συστήματος στην
Ευρώπη αποτέλεσε μεγάλη στιγμή των Μαθηματικών35, και ένα καθοριστικό ορόσημο
στην ιστορία της εξέλιξης των μαθηματικών συστημάτων, αφού συνέβαλε σημαντικά και
καθοριστικά στη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών. Η
υπεροχή αυτού του, μοναδικού σε κοινή χρήση σε όλο τον κόσμο, συστήματος αρίθμησης
και των εφαρμογών του, στην κατανόηση και την οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού
αλλά και στην επίλυση προβλημάτων, είναι αδιαπραγμάτευτη36.
Το ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα προήλθε από την Ινδία και ήταν θεσιακό,
30 Anderson, W. F. (1956). Arithmetical Computations in Roman Numerals. Classical Philology, 51(3), pp.
145-150.
31 Cajori, F. (1930). A history of elementary mathematics with hints on methods of teaching. London: The
Macmillan Company.
32 Katz, V. J. (2013). Ιστορία των Μαθηματικών. Μια εισαγωγή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης.
33 Kak, S. (2011). The Golden Mean and the Physics of Aesthetics. In B. S. Yadav & M. Mohan (Eds.), Ancient
Indian Leaps into Mathematics (pp. 111-119). Birkhauser.
34 Sigler, L. E (2002). Fibonacci’s Liber Abaci. A Translation into Modern English of Leonardo Pisano’s Book
of Calculation. Springer.
35 Eves, H. (1989). Μεγάλες στιγμές των Μαθηματικών - ως το 1650. Αθήνα: Τροχαλία.
36 Sharma, M. C. (1993). Place value concept: How children learn it and how to teach it. Math Notebook, 10(12), pp. 3-26.
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καθώς η αξία κάθε ψηφίου εξαρτάται από τη θέση του, κατά τον σχηματισμό του αριθμού.
Η θεμελιώδης ιδέα της αξίας της θέσης είχε επινοηθεί, οπωσδήποτε, πριν το 800 μ.Χ.
Αυτό συμπεραίνεται, βέβαια, και από το περίφημο βιβλίο του Al- Khwarizmi Al-kitâb
al-mukhtaṣar fî Hisab aljabr w΄almuqabala», που κυκλοφόρησε τον 9ο μ. Χ. αιώνα, στο
οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το ινδικό αριθμητικό σύστημα. Ο Struik37 γράφει ότι η
πρώτη γνωστή εμφάνιση της θεσιακότητας είναι σε μια ινδική πλάκα περί το έτος 595
μ.Χ. Το οικείο αριθμητικό σύστημα, πέραν της υπεροχής του ως θεσιακού, είναι, επίσης,
εύχρηστο, λειτουργικό και αποτελεσματικό λόγω της βάσης του 10. Επιπλέον, έχει
και ειδικό σύμβολο για το 0. Αυτά τα τουλάχιστον 3 χαρακτηριστικά (ειδικά η ύπαρξη
του συμβόλου «0») τού προσέδωσαν ισχυρό και δυναμικό πλεονέκτημα, ως προς την
επιτελεσθείσα επικράτησή του. Μάλιστα, το δεκαδικό αναδείχθηκε νικητής στην κούρσα
της υιοθέτησης αριθμητικού συστήματος από τις ανθρώπινες κοινωνίες, εξαιτίας και της
θεμελιώδους ανθρώπινης εμπειρίας38, του μετρήματος, δηλαδή, με τα 10 δάχτυλα.
Η ανεκτίμητη σημασία και η σπουδαιότητα της ανάπτυξης του ινδοαραβικού
θεσιακού συστήματος αναδεικνύεται και καταξιώνεται με τον καλύτερο τρόπο, μέσα
από το παρακάτω παρατιθέμενο απόσπασμα του Pierre Simon Laplace (1749 - 1827),
ο οποίος, εύστοχα και αφοπλιστικά, παρατήρησε39: «Ήταν η Ινδία που μας έδωσε την
αφελή μέθοδο παράστασης όλων των αριθμών, μέσω δέκα συμβόλων, με κάθε σύμβολο
να λαμβάνει μιαν αξία ανάλογα με τη θέση του, καθώς επίσης και μιαν απόλυτη αξία. Η
ιδέα αυτή ήταν βαθιά και σημαντική, αν και εμφανίζεται τόσο απλή σε μας τώρα, αφού
μάλλον αγνοούμε την αληθινή της αξία. Αυτή η απλότητά της και η μεγάλη ευκολία, που
έχει επιφέρει σε όλους τους υπολογισμούς, τοποθετεί την αριθμητική μας στην πρώτη
τάξη των χρήσιμων εφευρέσεων. Οπωσδήποτε, θα εκτιμήσουμε το μεγαλείο αυτού του
επιτεύγματος, αν αναλογιστούμε ότι δραπέτευσε της μεγαλοφυΐας του Αρχιμήδη και του
Απολλώνιου, δύο από τα μεγαλύτερα μυαλά, με τα οποία προικίστηκε η αρχαιότητα».
Εκείνη την εποχή του Fibonacci μαινόταν μια διαμάχη 200 και πλέον χρόνων,
όπως συμβαίνει συχνά πριν την υιοθέτηση κάθε τι καινούργιου. Οι συντηρητικοί, που
χρησιμοποιούσαν τον άβακα και τα αρχαϊκά αριθμητικά συστήματα (π.χ. το ρωμαϊκό),
αρνούνταν να ευθυγραμμιστούν με τις επιβεβαιωμένες επιταγές της κοινής λογικής,
η οποία συνηγορούσε αταλάντευτα υπέρ της υπερίσχυσης του νέου αριθμητικού
συστήματος. Ήδη, προς το τέλος του 10ου αιώνα μ.Χ., ο Γάλλος μαθηματικός Ζερμπέρ
(μετέπειτα πάπας Συλβέστρος ΙΙ) είχε επισκεφθεί την αραβοκρατούμενη τότε Ισπανία
(το 980 μ.Χ.) και είχε βεβαιωθεί για την υπεροχή και τα πλεονεκτήματα, που περιέκλειαν
αυτά τα σύμβολα και το εν γένει αριθμητικό σύστημα, που δομούσαν και εξέφραζαν40.
Μια δεκαετία αργότερα, o Ζερμπέρ, «o επιστήμονας πάπας»41, αφού είχε ήδη
μελετήσει το ινδοαραβικό θεσιακό αριθμητικό σύστημα, εισήγαγε τα σύμβολά του στη
Ρενς της Γαλλίας. Τα σύμβολα αυτά ήταν μια αραβική παραλλαγή των αρχικών ινδικών
και ονομάζονταν Δυτικά Αραβικά ή Gobar (ή Gubar) ψηφία. Υπήρχε και μια δεύτερη
παραλλαγή, που καλούνταν Ανατολικά Αραβικά ψηφία, που είναι τα σημερινά (τρέχοντα
37 Struik, D. J. (1987). Concise History of Mathematics. Courier Corporation.
38 Livio, M. (2005). Ο χρυσός λόγος. Αθήνα: Εκδόσεις Ενάλιος.
39 Eves, H. (1988). Return to Mathematical Circles. Boston: Prindle, Weber and Schmidt.
40 Kurlansky, M. (2016). Paper: Paging Through History. New York, London: W. W. Norton & Company.
41 Brown, Ν.-Μ. (2012). The Abacus and the Cross: The Story of the Pope Who Brought the Light of Science
to the Dark Ages. New York: Basic Books.
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αριθμητικά σύμβολα των αραβικών περιοχών42,43.
Σήμερα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το τρέχον δεκαδικό αριθμητικό
σύστημα επινοήθηκε από τους Ινδούς, και, αργότερα, μεταφέρθηκε, μέσω των Αράβων,
στη Δυτική Ευρώπη44,45. Τα σύμβολα αυτά (χωρίς το μηδέν) είχαν επινοηθεί στην Ινδία,
ήδη από τον 3ο αιώνα π. Χ., και συνεχώς τελειοποιούμενα έφτασαν, 11 αιώνες μετά (μαζί
με το μηδέν), στη Βαγδάτη. Λόγω αυτής της μεσολάβησης των Αράβων για τη μεταφορά
των συμβόλων στη Γηραιά Ήπειρο, το σύστημα ονομάστηκε ινδοαραβικό.
6. Ο άβακας
Ο Gardner46 θεωρεί πως με τη λέξη «άβακας» προσδιορίζονται τρείς διαφορετικές
μεταξύ τους υπολογιστικές συσκευές. Η πρώτη είναι αυτή η απλή συσκευή των αρχαίων
πολιτισμών, ως μια ειδική αμμοδόχος στην οποία αποτυπώνονταν (χαράσσονταν) ψηφία
(αλλά και γεωμετρικά σχήματα). Σημειωτέον, ότι η επινόηση, του άβακα όπως και του
ινδοαραβικού συστήματος αποτέλεσε μεγάλη στιγμή των Μαθηματικών47.
Ένας άλλος νεότερος τύπος άβακα, το αριθμητήριο (αβάκιον), υπήρξε
υπολογιστικό βοήθημα, σαν ένας πρώιμος «ψηφιακός» υπολογιστής, από τον 4ο π.Χ.
αιώνα μέχρι και την Αναγέννηση (15ος-17ος αιώνας μ.Χ.). Ο πίνακας του αβάκιου περιείχε
παράλληλες γραμμές, που σχεδιάζονταν σε περγαμηνή, σε μάρμαρο, σε ξύλο, ή ακόμη
ράβονταν και σε ύφασμα, και κατέδειχναν τη θεσιακότητα ενός, συνήθως, δεκαδικού
συστήματος. Κινητές ψηφίδες (χαλίκια, στρογγυλά πετραδάκια) μετακινούνταν κατά
μήκος αυτών των γραμμών (ραβδώσεων) για να εκτελούνται απλοί υπολογισμοί. Φυσικά,
η αριθμητική τιμή της ψηφίδας εξαρτιόταν από τη θέση, που καταλάμβανε, μεταξύ των
παράλληλων γραμμών48.
Ο τρίτος τύπος του άβακα είναι ο υπολογιστικός πίνακας, που είναι, περίπου, σαν
τον σημερινό στον οποίο οι ψηφίδες (μπαλάκια) μετακινούνται πάνω σε αυλακώσεις ή κατά
μήκος καλωδίων, ράβδων ή συρμάτων. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν διάφορες εκδοχές του
υπολογιστικού πίνακα. Η γενική λειτουργία του ήταν η εξής: Ας υποτεθεί ότι χρειάζεται να
εκτελεστεί η πρόσθεση 3.806+594. Οι αριθμοί τοποθετούνταν στον υπολογιστικό πίνακα,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 2. Αριστερά είναι ο αριθμός 3.806 και δεξιά ο 594.
Κάθε παράλληλη γραμμή (μπάρα) συμβολίζει και μια δύναμη του 10.
Δεν επιτρεπόταν σε μια μπάρα να υπάρχουν παραπάνω από τέσσερις ψηφίδες.
Μια ψηφίδα (μπαλάκι) ανάμεσα σε δυο μπάρες (συνήθως, τοποθετούνταν σε μια
αυλάκωση) σήμαινε το πενταπλάσιο του δηλωτικού της κάτω μπάρας. Π.χ. στο μπαλάκι
που βρίσκεται μεταξύ εκατοντάδων και χιλιάδων στον αριθμό 3.806, αποδίδεται η τιμή
42 Shell-Gellasch, A. & Thoo, J. (2015). Algebra in Context: Introductory Algebra from Origins to Applications.
Johns Hopkins University Press.
43 Ore, O. (1988). Number Theory and Its History. New York: Dover Publications.
44 Smith, D. E. (2007). Rara Arithmetica: A Catalogue of the Arithmetics Written Before the Year 1601.
Cosimo.
45 Ifrah, G. (2001). The Universal History of Computing from the Abacus to the Quantum Computer. John
Wiley & Sons.
46 Gardner, M. (1997). Το τσίρκο των μαθηματικών. Αθήνα: Τροχαλία.
47 Eves, H. (1989). Μεγάλες στιγμές των Μαθηματικών - ως το 1650. Αθήνα: Τροχαλία.
48 Σταμάτης, Ε. Σ. (1976). Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών (Αριθμητικά – Αι Αρχαί της Ελληνικής
Γεωμετρίας). Εν Αθήναις.
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500 και σε συνδυασμό με τα τρία αποκάτω μπαλάκια δηλώνονται οι 8 εκατοντάδες του
αριθμού. Μπάρα χωρίς ψηφίδα δήλωνε το μηδέν, όπως η κενή μπάρα των δεκάδων στην
αναπαράσταση-τοποθέτηση του αριθμού 3.806 στον παραπάνω άβακα.
Εικόνα 2. Μια απλή πρόσθεση στον άβακα

Στη συνέχεια, για πραγματοποιηθεί η πρόσθεση, μεταφέρονται όλες οι ψηφίδες
(και των δυο αριθμών) της κάθε γραμμής αριστερά, αρχής γενομένης από τις μονάδες.
Οι πέντε (4+1) ψηφίδες της κάτω γραμμής θα αντικατασταθούν από μια (οι υπόλοιπες
τέσσερις θα αποσυρθούν από τον άβακα), η οποία θα τοποθετηθεί δίπλα σε αυτή που
υπάρχει μεταξύ των μονάδων και δεκάδων, ώστε να δηλωθούν οι δυο πεντάδες. Ακολούθως,
θα συγκεντρωθούν οι δεκάδες αριστερά. Θα υπάρχουν 4+1 ψηφίδες στη γραμμή των
δεκάδων (η 1 είναι αυτή που προέκυψε από τις δυο προηγούμενες πεντάδες). Οπότε, θα
γίνουν μία ψηφίδα, η οποία θα τοποθετηθεί παραπάνω στην αυλάκωση μεταξύ δεκάδων
και μονάδων. Οι δυο αυτές πεντάδες δεκάδων θα ανταλλαχτούν με μια εκατοντάδα. Στο
τέλος αυτής της διαδικασίας (της πρόσθεσης) θα έχουν απομείνει τέσσερις ψηφίδες στη
γραμμή των χιλιάδων και άλλες τόσες στη γραμμή των εκατοντάδων (εικόνα 3). Ώστε,
τελικά, μέσω του άβακα, βρέθηκε ότι 3.806+594 = 4.400.
Εικόνα 3. Το τελικό άθροισμα 3.806+594 = 4.400
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Ανάλογα, μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι υπολογισμοί που συνδέονται
με τις υπόλοιπες τρεις πράξεις της Αριθμητικής. Μάλιστα, οι διαδικασίες για τον
πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση είναι παρόμοιες με αυτές που ακολουθούνται στους
συνήθεις τυπικούς αλγόριθμους με μολύβι και χαρτί49. Ωστόσο, ως κρίσιμο μειονέκτημα
των υπολογισμών σε άβακα μπορεί να καταχωριστεί η αδυναμία αναίρεσης σε περίπτωση
λάθους, με αποτέλεσμα την επανάληψη από την αρχή της υπολογιστικής διαδικασίας.
Επίσης, ένας αβακιστής (ένθερμος οπαδός της χρήσης του παραδοσιακού άβακα) ήταν
μηχανικά εξαρτώμενος, αφού απαιτούνταν να μεταφέρει μαζί του, ανά πάσα στιγμή,
όχι μόνο τον άβακα αλλά και το σακουλάκι με τις ψηφίδες50, ώστε να προβαίνει στην
απρόσκοπτη εκτέλεση υπολογισμών. Απεναντίας οι αλγοριστές (ή αλγοριθμιστές ή
αλγοριθμικοί) υιοθετούσαν τις αρχές και τις μεθοδολογίες του ινδοαραβικού συστήματος
και εκτελούσαν τις αριθμητικές πράξεις, μέσω των ινδοαραβικών και όχι των ρωμαϊκών
ή των ελληνικών ψηφίων. Για τους αλγοριστές ο άβακας ήταν, φυσικά, αχρείαστος. Το
μόνο που χρειάζονταν ήταν χαρτί και μολύβι.
7. Η κατατρόπωση των αβακιστών
Μέσω του Ζερμπέρ, λοιπόν, τα ινδοαραβικά ψηφία-σύμβολα (που περιείχαν και το
μηδέν) με ενδιάμεσο σταθμό την Ισπανία άρχισαν σιγά σιγά τη δειλή παρουσία τους στην
καθημερινότητα της Ευρώπης. Τελικά, το Liber Abaci, που άσκησε μεγάλη επίδραση
σε επιστήμονες και εμπόρους στην εποχή του51, ήταν εκείνο που, κυρίως, καθιέρωσε το
δεκαδικό σύστημα και τους αραβικούς αριθμούς στην Ευρώπη, αφού με το περιεχόμενό
του θρυμμάτισε σταδιακά κάθε θύλακα αντίστασης των πολέμιων του αριθμητικού αυτού
νεωτερισμού. Πράγματι, από τον 14ο αιώνα μ. Χ., το ινδοαραβικό σύστημα των αριθμών
άρχισε να χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα στο εμπόριο αλλά και ως αντικείμενο
μελέτης στα σχολεία. Βέβαια, υπήρχαν και αντιρρήσεις και εναντιώσεις από εμπόρους52,
οι οποίοι ανησυχούσαν ότι μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, εξαιτίας των άγνωστων
και «περίεργων» νέων αριθμών. Η σημερινή συνήθεια, να γράφονται ολογράφως τα
ποσά στις επιταγές, χρονολογείται από εκείνη την εποχή του φόβου ότι οι νεοφερμένοι
ινδοαραβικοί αριθμοί εύκολα μπορούν να παραποιηθούν53.
Ως πολύ παράξενη, πάντως, μπορεί να χαρακτηρισθεί η στρεβλή πραγματικότητα
που τυραννούσε για, τουλάχιστον, 15 αιώνες τους Έλληνες, τους Ρωμαίους αλλά και
τους Ευρωπαίους του Μεσαίωνα (αλλά και της Αναγέννησης). Οι αβακιστές (maestri
d’abbaco) εκτελούσαν υπολογισμούς στον άβακα, αξιοποιώντας θεσιακά συστήματα,
όπου το μηδέν δηλωνόταν μέσω μιας κενής από ψηφίδες γραμμής (μπάρας). Ωστόσο,
όταν υπολόγιζαν χωρίς άβακα, χρησιμοποιούσαν στρυφνά σύμβολα και δύσχρηστα
49 Brueckler, F. M. & Matic, I. (2011). The power and the limits of the abacus. Mathematica Pannonica, 22(1),
pp. 25–48.
50 Katz, V. J. (2013). Ιστορία των Μαθηματικών. Μια εισαγωγή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης.
51 Swetz, F. J. (2005). Commercial Arithmetic. In T. F. Glick, S. J. Livesey & F. Wallis (Eds.), Medieval
Science, Technology, and Medicine: An Encyclopedia (pp. 133-135). London: Routledge.
52 Hobart, M. E. & Schiffman, S. Z. (2000). Information Ages: Literacy, Numeracy, and the Computer
Revolution. Johns Hopkins University Press.
53 Katz, V. J. (2013). Ιστορία των Μαθηματικών. Μια εισαγωγή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης.
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προσθετικά συστήματα, από τα οποία απουσίαζε το μηδέν. Γενικά, όπως αναφέρθηκε,
οι αβακιστές χρησιμοποιούσαν μεν τα ρωμαϊκά σύμβολα για να αναπαραστήσουν τους
αριθμούς, αλλά εκτελούσαν τους υπολογισμούς στον άβακα54.
Μολαταύτα, και παρά τα πολλά μειονεκτήματα, τους περιορισμούς και τις
αγκυλώσεις, που κόμιζαν το ρωμαϊκό σύστημα και η εκτέλεση πράξεων στον άβακα, η τελική,
πλήρης επικράτηση του ινδοαραβικού συστήματος και η κατατρόπωση των λεγόμενων
αβακιστών επιτεύχθηκε πολύ αργότερα55,56 τον 16ο αιώνα μ.Χ., τερματίζοντας, έτσι, μια
άγονη, ανόητη αντιπαράθεση 500 και πλέον ετών. Βέβαια, ο απλός λαός57 δυσκολευόταν
στην κατανόηση των ινδοαραβικών συμβόλων ακόμη και μέχρι τα χρόνια του Σαίξπηρ
(1564-1616) και ίσως και κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του 17ου αιώνα. Την
εποχή αυτή (17ο αιώνα) η περιθωριοποίηση του άβακα είχε κατά πολύ συντελεστεί58.
Είναι καταγραμμένες στα χρόνια του ύστερου Μεσαίωνα οι έντονες διαμάχες
των αβακιστών, των οπαδών του παραδοσιακού άβακα, με τους αλγοριστές, τους οπαδούς
του ινδοαραβικού συστήματος. Μάλιστα, οι φιλονικίες μεταξύ αβακιστών και αλγοριστών
αποτυπώνονταν και σε διάφορα ιπποτικά ειδύλλια αλλά και σε πίνακες και ξυλογραφίες
της εποχής59. Ένα χαρακτηριστικό ενδεικτικό απόσπασμα από τη γερμανική μυθιστορία
του 1272 «Jόngere Titurel», του Albrecht von Scharfenberg, ακολουθεί. Η παρακάτω
μετάφραση βασίστηκε στο αντίστοιχο αγγλικό κείμενο60, που αποτελεί μετάφραση του
πρωτότυπου από τα γερμανικά:
«Και να, εδώ, πάλι εμφανίζεται
ο Lot, ο πρίγκιπας της Νορβηγίας
μα δεν ξέρω με πόσες εκατοντάδες.
Μακάρι ο Αλγοριστής να ήταν ακόμα ζωντανός
και ο Αβακιστής να έμαθε τη Γεωμετρία.
Θα είχαν πολλά να κάνουν
για να βρουν, κατόπιν, το πλήθος όλων αυτών».
Στην παρακάτω εικόνα 3, εικονίζονται ο Ρωμαίος φιλόσοφος Βοήθιος, ως
αλγοριστής, και ο Πυθαγόρας, ως αβακιστής, να συμμετέχουν σε διαγωνισμό εκτέλεσης
υπολογισμών. Η αποτυπωμένη θλίψη-δυσφορία του Πυθαγόρα (δεξιά) προδίδει τον
νικητή της (άνισης) μάχης. Η κεντρική γυναικεία φιγούρα, που μάλλον εποπτεύει τον
διαγωνισμό, αναπαριστάνει το πνεύμα της Αριθμητικής. Η επιχρωματισμένη αυτή
εικόνα προέρχεται από το γενικού ενδιαφέροντος βιβλίο του Gregor Reisch (1467- 1525)
«Margarita Philosophica», που εκδόθηκε στα λατινικά, το 1504, στη Χαϊδελβέργη61.
54 Gardner, M. (1997). Το τσίρκο των μαθηματικών. Αθήνα: Τροχαλία.
55 Clawson, C. C. (2013). The Mathematical Traveler: Exploring the Grand History of Numbers Language of
science. Springer.
56 Kilpatrick, J (2012). Foreword. In Ellerton, N. & Clements M. A. (Eds.), Rewriting the History of School
Mathematics in North America 1607–1861. The Central Role of Cyphering Books (pp. v-vi). Springer.
57 Pullan, J. M. (1968). The history of the abacus. Hutchinson of London.
58 Groza, V. S. (1968). Survey of Mathematics: Elementary Concepts and their Historical Development. Holt,
Rinehart and Winston.
59 Swetz, F. J. (1987). Capitalism and Arithmetic: The New Math of the 15th Century. La Salle, IL: Open Court.
60 Swetz, F. J. (1987). Capitalism and Arithmetic: The New Math of the 15th Century. La Salle, IL: Open Court.
61 Reisch, G. (1504). Margarita Philosophica. Heyldeberga: Schott.
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Εικόνα 3. Τα ινδοαραβικά σύμβολα πρόσφεραν ταχύτητα και ευελιξία στους
υπολογισμούς

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικός συγκυριακός λόγος62, που ενέτεινε
τις προστριβές αβακιστών και αλγοριστών, ήταν η ισχυρή δημοφιλία που αποκτούσε
ο άβακας, ως υπολογιστικό εργαλείο, ακριβώς τη στιγμή που τα ινδοαραβικά σύμβολα
εισάγονταν στην Ευρώπη, όπως, επίσης, και οι πολλές πραγματείες που δημοσιεύονταν
τότε και προπαγάνδιζαν τη χρήση του. Εξάλλου, ανά τους αιώνες υφίσταται (στην
αρχή, τουλάχιστον) μια αντίσταση σε οποιαδήποτε αλλαγή. Ένας άλλος λόγος μπορεί
να αναζητηθεί στη μάλλον δεδομένη, διαχρονική αρχή, που διέπει την εκπαιδευτική
και επιστημονική κοινότητα63, σύμφωνα με την οποία αγνοείται ή απορρίπτεται
(αρχικά) κάθε τι νεοφερμένο ή, έστω, περιβάλλεται με καχυποψία. Αντίστοιχο ιστορικό
παράδειγμα αποτελεί και η καθυστερημένη υιοθέτηση και αποδοχή του σημερινού
(εύχρηστου) τρόπου γραφής των δεκαδικών αριθμών (αριθμών με δεκαδικό μέρος),
η οποία πραγματοποιήθηκε την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης64, διακόσια χρόνια
μετά από την επινόηση της δεκαδικής αναπαράστασης από τον Φλαμανδό Simon Stevin
(1548-1620).
8. Συζήτηση, Προτάσεις
Μάλλον, αποτελεί νομοτελειακή αρχή στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα
62 Sarton, G. (1931). Introduction to the History of Science. Volume II. From Rabbi Ben Ezra to Roger Bacon.
Carnegie Institution of Washington.
63 Thornburg, D. (1992). Edutrends 2010: Restructuring, Technology and the Future of Education. Starsong
Publications.
64 Devreese, J. & Vanden Berghe, G. (2008). Magic is No Magic. The Wonderful World of Simon Stevin. WIT
Press.
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και δε θα πρέπει ουδόλως να αγνοείται, η διαχρονικότητα αποδόμησης, απόρριψης και
απαξίας κάθε τι νεοφερμένου, καθώς τα νέα έργα πολλοί τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία,
αρνητισμό και σκεπτικισμό. Ένα χαρακτηριστικό, τρανταχτό παράδειγμα, αποτελεί και η
πολύ καθυστερημένη υιοθέτηση και αποδοχή του σημερινού ινδοαραβικού συστήματος
αρίθμησης. Μολονότι, τα αρχαία αριθμητικά συστήματα (και ειδικότερα το ρωμαϊκό) ήταν
δύσχρηστα, πολυσημικά, απαγορευτικά για τη γραφή μεγάλων αριθμών αλλά και για την
εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, εξακολουθούσαν να έχουν ένθερμους οπαδούς, ακόμη
και μέχρι την Αναγέννηση. Ο άβακας, επίσης, παρά την ολοφάνερη χρονική υστέρησή του
στους υπολογισμούς αρνούνταν να παραδώσει τα σκήπτρα στο πολύ εύκολο και ευέλικτο
ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα, καθώς πολλοί (λογιστές κ.λπ.), εκείνα τα χρόνια του
Μεσαίωνα, για κάποιους λόγους, που δεν αντέχουν στην κοινή λογική, αβαντάριζαν τη
χρήση του. Είναι, μάλλον, σίγουρο ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες ανθίστανται στις αλλαγές,
ακόμη και αν είναι πολύ ορατά τα πλεονεκτήματα μιας «καινοτομίας». Για παράδειγμα,
οι δάσκαλοι αντιδρούσαν σθεναρά το 1703, στην εισαγωγή των πλακών στο σχολείο,
προβάλλοντας το επιχείρημα: «Τι θα κάνουν οι μαθητές όταν πέσει η πλάκα και σπάσει;
Θα είναι αδύνατον να γράψουν». Επίσης, 250 χρόνια αργότερα, στηλίτευαν τη φιλικότητα
και την ευκολία των στυλό «μπικ», αφού έλεγαν: «Οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτά τα
εργαλεία και τα ρίχνουν έπειτα στα σκουπίδια. Οι αρετές της λιτότητας και της οικονομίας
εγκαταλείπονται65». Κατά τον Αϊνστάιν66, «το μέτρο της νοημοσύνης είναι η ικανότητα
για αλλαγή». Μάλιστα, και ο ορισμός της μάθησης εμπεριέχει την αλλαγή, καθώς μάθηση
είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς. Συμπερασματικά, λοιπόν, με την απαραίτητη υιοθέτηση
κριτηρίων και πλήρωση ορθολογικών σταθερών και προϋποθέσεων, το αγκάλιασμα
μιας καινοτομίας και ενός νεωτερισμού πρέπει να αποτελεί σκοπό και επιδίωξη, για την
ανθρώπινη ύπαρξη και συνέχεια.
Σε σχολικό πλαίσιο, η πλούσια ιστορία των 4.000 και πλέον χρόνων των
αριθμητικών συστημάτων μπορεί να αποτελέσει ένα σχετικό πρότζεκτ, ακόμη και για
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του σχεδίου εργασίας θα είναι η γνωριμία με
την αέναη ανθρώπινη προσπάθεια για αποκωδικοποίηση του κόσμου, και των μυστικών
του σύμπαντος, μέσω της επινόησης εργαλείων για την καταμέτρηση και την αποτίμηση
ποσοτήτων. Επίσης, και η σημαντικότητα της άρσης των θωρακίσεων και κελυφώσεων,
απέναντι σε κάτι καινούργιο, και η ενδελεχής εξέτασή του πριν από την αποδοχή ή την
απόρριψή του μπορεί να αποτελέσει δυναμική παιδαγωγική παράμετρο της στοχοθεσίας
αυτού του πρότζεκτ.
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Η συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής
παιδαγωγικής
Φραγκούλης Ιωσήφ

Περίληψη
Η αποστολή των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν περιορίζεται μόνο στην
παραγωγή επιστημονικής γνώσης, αλλά και στην παροχή διδασκαλίας υψηλού επιπέδου.
Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται συστηματικά στον διεθνή χώρο ως
κλάδος της παιδαγωγικής επιστήμης η πανεπιστημιακή παιδαγωγική. Σημαντική σε αυτό
το εγχείρημα είναι η συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία ως θεωρία και πρακτική
βοηθά τους διδάσκοντες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν το θεωρητικό
και μεθοδολογικό της πλαίσιο, με στόχο τη βελτίωση τόσο του περιεχομένου, τόσο των
εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας όσο και του κλίματος επικοινωνίας με
τους φοιτητές τους.
Λέξεις – Κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, παιδαγωγική, τριτοβάθμια εκπαίδευση,
Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική
The contribution of adult education to university pedagogy
Abstract
The mission of tertiary educational institutions is not limited to the production of
scientific knowledge, but also to the provision of high-level teaching. In order to ensure
quality in the field of higher education, university education has recentlυ started to grow
systematically in the international sphere of pedagogical science. An important aspect of
this undertaking is the contribution of adult education which, as a theory and practice,
helps higher education teachers to use their theoretical and methodological frameworks
to improve the content of teaching methods and techniques, as well as the communication
climate with their students.
Key – Words: Adult education, Pedagogy, Higher Education, University Education
1. Εισαγωγή
Η αποστολή των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν περιορίζεται μόνο στην
παραγωγή επιστημονικής γνώσης, αλλά και στην παροχή διδασκαλίας υψηλού επιπέδου1.
Σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης2.
σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις
1 Γιώτη, Λ. (2018), Η διαμόρφωση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πολιτικές, Παιδαγωγικές Θεωρίες και
πρακτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
2 European Commission. (2011), Directorate General For Research & Innovation, Directorate B-European
Research Area Skills. From : http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies (retrieved 26/05/ 2019)
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και μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει ότι η ποιότητα της
διδασκαλίας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα και στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τονίζεται ότι τόσο η έρευνα όσο και η διδασκαλία θα πρέπει να υποστηρίζονται,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού χώρου3.
Ως απόρροια των προαναφερόμενων με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στον
χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται
συστηματικά στον διεθνή χώρο η πανεπιστημιακή παιδαγωγική4.
Μέχρι σήμερα στη χώρα μας ελάχιστα βήματα έχουν γίνει σχετικά με την
ανάπτυξη της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής5. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου
επιστημονικού πεδίου εδράζεται στην αντίληψη πως οι θεωρητικές γνώσεις και τα
εφόδια των πανεπιστημιακών δασκάλων δεν επαρκούν για την αποτελεσματική εκτέλεση
του έργου τους. Χρειάζεται να διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες
θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους φοιτητές στην απόκτηση γνώσεων καθώς και στην
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συμβολή του πεδίου της
εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην υποστήριξη
του διδακτικού και ερευνητικού έργου των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν τόσο το περιεχόμενο της διδασκαλίας,
τόσο τις μεθόδους και τεχνικές όσο και το κλίμα επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ
φοιτητών και διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της παιδαγωγικής
επιστήμης τόσο στη χώρα μας όσο και στις άλλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες. Το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι απομονωμένο από την κοινωνική και
εκπαιδευτική πραγματικότητα την οποία εκφράζει. Η εκπαίδευση ενηλίκων υλοποιείται
σε εκπαιδευτικούς θεσμούς και ιδρύματα, η λειτουργία των οποίων σχετίζεται άμεσα με
τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές6. Ως ριζοσπαστική εκπαιδευτική θεωρία
μελετά τις εκπαιδευτικές δομές τόσο εντός του ιστορικού τους πλαισίου όσο και ως
τμήμα του υπάρχοντος κοινωνικού και πολιτικού ιστού που χαρακτηρίζει την κυρίαρχη
κοινωνία7.
3 Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2016), Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των Καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ
Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Στο : Κ. Κεδράκα (επιμ.) Πρακτικά
Συμποσίου Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra
incognita, Αλεξανδρούπολη 1, σ.σ. 163-169.
4 Σταμέλος, Γ. (2016), Η αξιολόγηση της αποτελεσματικής διδασκαλίας Μελέτη 18. Πάτρα: Hep Net.
5 Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2016), Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των Καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ
Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Στο : Κ. Κεδράκα (επιμ.) Πρακτικά
Συμποσίου Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra
incognita, Αλεξανδρούπολη 1, σ.σ. 163-169.
6 Γιώτη, Λ. (2018), Η διαμόρφωση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πολιτικές, Παιδαγωγικές Θεωρίες και
πρακτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
7 Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010), Κριτική Παιδαγωγική: Μια Συλλογή Κειμένων. Αθήνα: Gutenberg.
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Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αντίληψης η εκπαίδευση ενηλίκων ως
θεωρία έφερε στο προσκήνιο την αμφισβήτηση των κοινωνικών δομών εξουσίας και
δημιούργησε ένα ολόκληρο κίνημα, τόσο στις κοινωνικές επιστήμες, όσο και στον χώρο
της παιδαγωγικής8. Ως εκπαιδευτική θεωρία σκοπεύει στην απελευθέρωση του ατόμου
από κοινωνικές συνθήκες, που το θέλουν προσαρμοσμένο και καθοδηγούμενο. Έχει ως
σκοπό της την διατύπωση κριτικής στάσης και αμφισβήτησης απέναντι στην κοινωνία με
απώτερο σκοπό την αλλαγή των δομών που εμποδίζουν την ανθρώπινη χειραφέτηση. Το
τελευταίο δεν το αντιμετωπίζει σαν κάτι διαφορετικό από τη γνώση, αλλά ως συστατικό
στοιχείο της γνωστικής διαδικασίας, ώστε αυτή να έχει ουσιαστικό νόημα και πραγματικά
αποτελέσματα9.
O χειραφετικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί το βασικό
δομικό της στοιχείο, το οποίο της δίνει την αξία που έχει ως θεωρία στον μετασχηματισμό
της παιδαγωγικής πρακτικής10. Σύμφωνα με την κριτική παιδαγωγική η εκπαίδευση
ενηλίκων μπορεί να λειτουργεί είτε με στόχο την υποταγή του ανθρώπου είτε με στόχο
την απελευθέρωσή του11.
Ως κριτική θεωρία και πράξη, αναλύει τις πολιτιστικές και κοινωνικές βάσεις
των γνωστικών τομέων και ως στόχο της έχει να κάνει την κοινωνία πιο δημοκρατική.
Προσπαθεί ταυτόχρονα να είναι θεωρητική και πρακτική12. Οι αξίες στις οποίες στοχεύει
η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ισότητα,
η κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων η ανάλυση και
αντιμετώπιση των παιδαγωγικών φαινομένων δεν αποτελεί ατομική, αλλά συλλογική
διαδικασία. Ως χειραφετική παιδαγωγική πράξη επιχειρεί να εμπλέξει στην κριτική
ανάλυση των προσωπικών και παιδαγωγικών τους πεποιθήσεων όλους όσους συμμετέχουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί η εκπαίδευση ενηλίκων να
συμβάλλει στη χειραφέτηση του ατόμου και στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας13.
Σημαντική παράμετρος του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων αναδεικνύεται η
έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης, η οποία προωθεί μια κριτική αντίληψη για την
παιδεία και την εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία στην όλη διαδικασία έχει ο διάλογος, ο
οποίος γίνεται κατανοητός ως μία οριζόντια σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο διάλογος
δημιουργεί μια σχέση στην οποία κυριαρχούν η αγάπη, η προσμονή, η εμπιστοσύνη και
η κριτική γνώμη14. Στο πλαίσιο του διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτών και
εκπαιδευόμενων προσφέρονται ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία, συνεργασία και
εκδημοκρατισμό των εκπαιδευτικών δομών15.
Η εκπαίδευση ενηλίκων προσπαθεί να ενδυναμώσει τα άτομα, ώστε να είναι
σε θέση να ελέγξουν δημοκρατικά τόσο τις ίδιες τις ζωές τους όσο και την κοινωνία.
Στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες θα πρέπει
να επανεξεταστεί16. Αυτό έχει ως συνέπεια η εκπαίδευση ενηλίκων ως ριζοσπαστική
8 Κρίβας, Σ. (2002), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg.
9 Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010), Κριτική Παιδαγωγική: Μια Συλλογή Κειμένων. Αθήνα: Gutenberg.
10 Κρίβας, Σ. (2002), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg.
11 Φραγκούλης, Ι. (2004), Προσωπογραφία Paulo Freire. Στο : Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. 3, σ.σ. 29-30.
12 Bertrand, Y. (1999), Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
13 Carr, W. & Kemmis, S. 1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία, Αθήνα: εκδ. Κώδικας.
14 Bertrand, Y. (1999), Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
15 Κρίβας, Σ. (2002), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg.
16 Hirst, P. & Thompson, G. (1996), Globalization in Question. Cambridge England: Polity Press.
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παιδαγωγική θεωρία να χρειάζεται να αναπτύξει νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές και
να ενδυναμώσει τα άτομα, ώστε να κατανοήσουν και να δράσουν αποτελεσματικά σ’
έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αυτό προϋποθέτει τη διδασκαλία νέων γνωστικών
αντικειμένων και επίσης την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης17.
Στόχος των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων δεν είναι μόνο η μεταφορά γνώσεων
προς τους φοιτητές τους, αλλά και η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου και των
ανάλογων προϋποθέσεων, ώστε οι φοιτητές να οδηγηθούν στην κατάκτηση της νέας
γνώσης. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές και οι δεξιότητες που αναπτύσσουν έχουν
απελευθερωτικό και όχι προσαρμοστικό χαρακτήρα. Η εκπαίδευση στον χώρο των
πανεπιστημίων θα πρέπει να προβληματίζει και να οδηγεί στην ελευθερία των φοιτητών.
Η ελευθερία κατακτάται μέσω του διαλόγου και της κριτικής συνειδητοποίησης18. Ο
διάλογος που αναπτύσσεται ανάμεσα στους φοιτητές και στους δασκάλους τους αποτελεί
μια διανθρώπινη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η διαλογική ενότητα «εγώ-εσύ»
μεταβάλλει τους συμμετέχοντες σε συνυπεύθυνους συνδιαμορφωτές μιας εξέλιξης, στο
πλαίσιο της οποίας και οι δύο αναπτύσσονται.
3. Η πανεπιστημιακή παιδαγωγική
Μέχρι πρόσφατα ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής στον χώρο της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης αντιμετωπίζονταν ως θέματα ήσσονος σημασίας, καθώς η τριτοβάθμια
εκπαίδευση διακρίνονταν παραδοσιακά από τον καθηγητοκεντρικό χαρακτήρα της καθώς
και από την από καθέδρας διδασκαλία19.
Τα τελευταία χρόνια έμφαση δίνεται όχι μόνο στο περιεχόμενο της διδασκαλίας,
αλλά και στις μεθόδους και στις τεχνικές εκπαίδευσης των φοιτητών. Σημαντική
συνιστώσα της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής είναι η διδακτική η οποία δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των
διδακτικών παρεμβάσεων στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας20.
Το θέμα της διδακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης άρχισε τα τελευταία χρόνια να έρχεται στο προσκήνιο καθώς ο άνεμος της
διεθνοποίησης, του ανταγωνισμού, της συγκρισιμότητας των προγραμμάτων σπουδών
και του ελέγχου της ποιότητας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης πνέει πλέον και στη χώρα μας, μοχλεύοντας τη συζήτηση για τις παιδαγωγικές
μεθόδους και τις διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Η υποστήριξη και η ανάπτυξη των νέων καθηγητών ποικίλει από χώρα σε
χώρα και από ίδρυμα σε ίδρυμα21. Συνδέεται άμεσα με θέματα σχετικά με τις μεθόδους
17 Κellner, D. (1999), Social Theory Education &Cultural Change. New York – London: Routledge.
18 Κρίβας, Σ. (2002), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg.
19 Γουγουλάκης, Π. & Οικονόμου, Α. (2014), Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικός Κύκλος, τ.2, σ.
9-282.
20 Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2016), Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των Καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ
Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Στο : Κ. Κεδράκα (επιμ.) Πρακτικά
Συμποσίου Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra
incognita, Αλεξανδρούπολη 1, σ.σ. 163-169.
21 Φραγκούλης, Ι. & Αρμακόλας, Σ. (2019), Η συμβολή της εξΑΕ στο πεδίο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής
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διδασκαλίας, τη διδακτέα ύλη, την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και μάθησης,
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης
καθηγητών.
Οι διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρούν ότι η πανεπιστημιακή
παιδαγωγική αποτελεί ένα νέο, εξειδικευμένο πεδίο θεωρίας και πράξης της παιδαγωγικής,
σε επίπεδο έρευνας και εφαρμογής, με επίκεντρο την «επαγγελματική» κατάρτιση των
πανεπιστημιακών δασκάλων σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας κατά
την εκπαίδευση και διδασκαλία στα πανεπιστήμια. Θεωρούν ότι ο όρος πανεπιστημιακή
παιδαγωγική αναφέρεται, κυρίως, στη διδακτική διάσταση της πανεπιστημιακής
διδασκαλίας. Έτσι, αναφέρουν ότι ο όρος πανεπιστημιακή παιδαγωγική παραπέμπει
στην ακαδημαϊκή διάσταση της έννοιας της παιδαγωγικής, για να χαρακτηρίσει, αφενός,
διάφορες επιστημονικές θεωρίες και μελέτες, που αφορούν διαδικασίες επηρεασμού
και μόρφωσης σε επίπεδο ατόμου, ομάδας, κοινότητας και κοινωνίας σε διαφορετικά
περιβάλλοντα, και, αφετέρου, συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές και προσεγγίσεις των
διδασκόντων κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των μαθησιακών
διαδικασιών που ενεργοποιούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής αποστολής τους22.
4. Η ανάγκη επιμόρφωσης των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Οι σημαντικές αλλαγές που συντελούνται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας
επιβάλλουν αναπροσαρμογές τόσο στα περιεχόμενα και τις μεθόδους όσο και στους
τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Η επιλογή και συγκρότηση ενός ελάχιστου κορμού
πολύ απαραίτητων γνώσεων και κυρίως η εκμάθηση μεθόδων προσέγγισης της φυσικής,
κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και
η δημιουργία κινήτρων συνεχούς μάθησης (συνεχιζόμενη εκπαίδευση) είναι σήμερα
περισσότερο από ποτέ αναγκαία23.
Στις νέες αυτές συνθήκες απαιτείται αλλαγή στον ρόλο των διδασκόντων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κύριο άξονα τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη
διδακτική διαδικασία παροχής γνώσεων, στην οργάνωση κατάλληλων περιβαλλόντων
και διαδικασιών μάθησης καθώς επίσης και στην καλλιέργεια της αυτενέργειας και
των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών. Η
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων βασίζεται στην αποτελεσματικότητα
των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και των εκπαιδευτικών που τις υλοποιούν.
Η αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι
δυνατό να καλύψει σε όλη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία όλο το φάσμα των
ενδιαφερόντων, των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για
την άσκηση του έργου τους. Πολύ συχνά έχουμε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα
αναλυτικά προγράμματα, τα συγγράμματα και την ύλη που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας. Στο : Α. Λιοναράκης (επιμ). Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για την
Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (υπό έκδοση).
22 Γουγουλάκης, Π. & Οικονόμου, Α. (2014), Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικός Κύκλος, τ.2, σ.
9-282.
23 Παπαδάκης, Σ., Βελισσάριος, Α. & Φραγκούλης, Ι. (2003), Η Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των
Εκπαιδευτικών στην Κοινωνία της Πληροφορίας με αξιοποίηση των μεθόδων της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης Στο : Α. Λιοναράκης (επιμ). Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα, σ.σ. 558-571.
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διδάξουν. Νέες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, νέες τεχνολογίες, αποτελούν
αντικείμενα και νέους θεσμούς που οι διδάσκοντες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
καλούνται να αποδεχθούν και να προωθήσουν στο έργο τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση24.
Οι εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία, η μεγάλη αύξηση, αλλά και
η γρήγορη παλαίωση των γνώσεων επηρεάζουν άμεσα τα αναλυτικά προγράμματα, τις
μεθόδους διδασκαλίας, τις παιδαγωγικές σχέσεις και το γενικότερο κλίμα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η ανάγκη για ανάπτυξη και προώθηση επαγγελματικής νοοτροπίας και
ήθους θέτει ως στόχους την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παιδαγωγικής και
διδακτικής διαδικασίας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εργασίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κοινή πεποίθηση είναι ότι η επιμόρφωση των διδασκόντων όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης: α) προσφέρει ανανέωση των γνώσεων σε εκείνους τους διδάσκοντες οι οποίοι
μέχρι τώρα είχαν περιορισμένης έκτασης ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, με αποτέλεσμα
να μη γνωρίζουν ή να γνωρίζουν σε περιορισμένο βαθμό τις νέες εξελίξεις στον χώρο της
παιδαγωγικής και της διδακτικής, β) με δεδομένο το γεγονός πως η ημιζωή των γνώσεων
σε αρκετούς επιστημονικούς χώρους δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 2-3 έτη προβάλλεται
απαραίτητη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή ή συνεχής επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, γ) η διδασκαλία αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλευρη δραστηριότητα
για την οποία υπάρχουν πιο πολλά να μάθουν από αυτά που ήδη γνωρίζουν, προκειμένου
να είναι αποτελεσματικοί κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου και να το επιτελούν
με λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη σιγουριά, δ) τα εκπαιδευτικά συστήματα των
χωρών χρειάζεται να προσαρμόζονται στις συντελούμενες κοινωνικές, οικονομικές και
τεχνολογικές αλλαγές. Αυτό προϋποθέτει ανάλογη προσαρμογή και των εκπαιδευτικών
που υπηρετούν σε αυτά. Η τελευταία θα επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες συστηματικής
επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, και ε) τα ποικίλα
προβλήματα που καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί στον χώρο
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προϋποθέτουν την ύπαρξη των εκπαιδευτικών με υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης όχι μόνο στο γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά και
σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικού, διδακτικού, οργανωτικού και διοικητικού ενδιαφέροντος.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επιμόρφωση των διδασκόντων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζεται διαρκής αποτίμηση των παρακάτω παραγόντων:
α) του περιεχομένου της διδασκαλίας (διδακτέας ύλης, εκπαιδευτικών μεθόδων,
ανάπτυξης ικανοτήτων και ιδιαίτερα της κριτικής σκέψης), β) της υποκίνησης και του
συναισθηματικού κλίματος που διαμορφώνεται μεταξύ διδασκόντων-διδασκομένων
και γ) της σχέσης του εκπαιδευτικού οργανισμού με το κοινωνικό πλαίσιο25. Σημαντική
σε αυτό το σημείο είναι η συμβολή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η οποία μπορεί
να συμβάλλει αποφασιστικά στην επιμόρφωση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των
24 Φραγκούλης, Ι., & Βαλκάνος, Ε. (2016), Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των Καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ
Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Στο : Κ. Κεδράκα (επιμ.) Πρακτικά
Συμποσίου Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra
incognita, Αλεξανδρούπολη 1, σ.σ. 163-169.
25 Κόκκος, Α. (2016), Προς ένα πολυδιάστατο τρόπο μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο : Κ. Κεδράκα
(επιμ.) Πρακτικά Συμποσίου Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, μια terra incognita, Αλεξανδρούπολη 1, σ.σ. 40-54.
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εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να υποστηρίξει αποτελεσματικά το
έργο τους, διασφαλίζοντας ποιότητα και αποτελεσματικότητα στον τρόπο υλοποίησής
της επιμόρφωσής τους.
5. Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής
αιδαγωγικής
Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για μάθηση και ανταλλαγή
καλών πρακτικών μεταξύ των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλήματα
όπως, ο χώρος και ο χρόνος που αποτελούν εμπόδιο στη συμβατική μάθηση,
μπορούν να αντιμετωπιστούν στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η αναγκαιότητα της
φυσικής παρουσίας δεν υφίσταται26. Τα πλεονεκτήματα της δια ζώσης εκπαίδευσης
εξακολουθούν να ισχύουν και στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, καθώς προσφέρει
κοινωνική αλληλεπίδραση, και εξοικείωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Η έννοια της
επικοινωνίας και της ανταλλαγής εμπειριών ενισχύεται και παίρνει μία νέα δυναμική,
από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη σύνδεση
των ατόμων με αυτά27.
Σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συμβολή των διαδικτυακών
μαθημάτων. Τα διαδικτυακά μαθήματα επιτρέπουν σε μεγάλο αριθμό πανεπιστημιακών
δάσκαλων να τα παρακολουθούν από απόσταση. Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση παρέχει
αξιόπιστα και ευέλικτα προγράμματα σπουδών, αφού οι συμμετέχοντες σε αυτά μπορούν
να συμμετέχουν στο μάθημα σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό και πρόγραμμα28. Αυτή
η ευελιξία, διευκολύνει τους πανεπιστημιακούς δασκάλους στην παρακολούθηση
μαθημάτων αυτής της μορφής, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη
συμμετοχή τους σε αυτά σύμφωνα με τις επαγγελματικές, ακαδημαϊκές και προσωπικές
τους υποχρεώσεις29.
Οι διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναπτύσσουν τις διδακτικές και
παιδαγωγικές τους δεξιότητες και αναπτύσσονται επαγγελματικά επιλέγοντας οι ίδιοι τον
τόπο, τον χρόνο και τον ρυθμό επιμόρφωσής τους. Για παράδειγμα, μπορούν να ξαναδούν
τις καταγεγραμμένες διδασκαλίες τους, να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά στοιχεία σε
αυτές, να αναστοχαστούν και να υιοθετήσουν καλές πρακτικές30. Τα πλεονεκτήματα
από την αξιοποίηση αυτής της μορφής εκπαίδευσης είναι πολλά, αφού η μάθηση σε
περιβάλλον Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αμβλύνει τις υφιστάμενες διαφορές και
προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα προσωπικά
και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά31. Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα θα πρέπει να είναι
26 Egan, M. W. & Gibb, G. S. (1997), Student centered instruction for the design of telecourses. In : New
directions for teaching and learning, (71), p.p. 33-39.
27 Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2018), Η ηθική στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση.
28 Carnevale, D. (2005), Run a class like a game show:‘Clickers’ keep students involved. In : Chronicle of
Higher Education, 51(42), p.p. 1-10.
29 Αρμακόλας, Σ. (2018), Διερεύνηση, ανάλυση και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν σε περιβάλλον
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με αξιοποίηση συμμετοχικών-βιωματικών τεχνικών. Διδακτορική διατριβή.
Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα: Αυτοέκδοση.
30 Arbaugh, J. B. (2000), An exploratory study of the effects of gender on student learning and class participation
in an internet-based MBA course. In : Management Learning, 31(4), p.p. 503–519.
31 Λιοναράκης, Α. (2006), Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Στοιχεία Θεωρίας και Πράξης. Αθήνα:
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τέτοια, ώστε να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες της σημερινής «γενιάς του
διαδικτύου» και να αξιοποιούν τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης του ανθρώπου32.
Για να είναι αποτελεσματική η συνεισφορά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής, θα πρέπει οι νέες τεχνολογίες να
χρησιμοποιούνται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται
η ενίσχυση της ανοικτής και δια βίου μάθησης στο πλαίσιο μιας συλλογικής και
υποβοηθούμενης αυτομόρφωσης33. Για την επιτυχή υλοποίηση των online μαθημάτων
στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής απαραίτητο είναι να πληρούνται
κατάλληλες παιδαγωγικές, κοινωνικές, διοικητικές και τεχνικές προϋποθέσεις34.
6. Συμπεράσματα
Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας για την ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου και της σημασίας της διδασκαλίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των συντελούμενων κοινωνικο-οικονομικών
και εκπαιδευτικών αλλαγών διαπιστώνουμε την ανάγκη διαφοροποίησης της
πανεπιστημιακής διδασκαλίας, των τρόπων μάθησης και της αναθεώρησης του διδακτικού
προφίλ των διδασκόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση35. Η διδακτική ικανότητα του
πανεπιστημιακού δασκάλου δεν μπορεί να στηρίζεται στο έμφυτο ταλέντο του, αλλά σε
εστιασμένη κατάρτιση, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας πανεπιστημιακής κουλτούρας
που αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια παιδαγωγικά κατάλληλη διαδικασία που προωθεί
την ενεργό μάθηση36.
Ειδικότερα αναγνωρίζεται η ανάγκη για συστηματική επιμόρφωση και
υποστήριξη των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με το
περιεχόμενο της διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς και το
κλίμα της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων37.
Προπομπός.
32 Λιγούτσικου, Ε., Κουτσούμπα, Μ., Κουστουράκης, Γ. & Λιοναράκης, Α. (2015), Η Θεωρία της Πολλαπλής
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Ειδικότερα αναγκαία κρίνεται η επιμόρφωση των διδασκόντων της τριτοβάθμιας
εκπάιδευσης σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης ενηλίκων, καθώς
οι φοιτητές/τριες είναι ενήλικες και διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευόμενων. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι
διδάσκοντες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
και της αποτελεσματικότητας του έργου τους38.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας μέσα από αξιοποίηση κατάλληλων
εργαλείων και διαδικασιών θα καταστεί εφικτή η υποστήριξη τόσο των νεότερων
διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και των παλαιότερων. Με αυτόν τον
τρόπο θα επιτευχθεί τόσο η επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και η βελτίωση της
ποιότητας της παρεχόμενης από αυτούς εκπαίδευσης. Παράλληλα θα τους δοθεί η
ευκαιρία να βελτιώσουν ή και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες και δεξιότητες
που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου τους.
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων τα τριτοβάθμια ιδρύματα πρέπει να
επενδύσουν σε ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης, προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα,
καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, έτσι ώστε οι συνεχείς
εξελίξεις στο πεδίο της διδακτικής μεθοδολογίας να θέτουν σε συνεχή εγρήγορση τους
διδάσκοντες και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.39 Σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση
είναι η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και των σύγχρονων εργαλείων
μάθησης, όπως της τηλεκπαίδευσης. Η όλη διαδικασία αν οργανωθεί σωστά και
υποστηριχθεί κατάλληλα, μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας διαρκούς
εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία θα προσεγγίζει τη μάθηση ως μια συνεχή διαδικασία
απόκτησης γνώσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων40.
Προς επίρρωση των προαναφερόμενων απαραίτητη είναι η ανάληψη σχετικών
πρωτοβουλιών όχι μόνο από τους διδάσκοντες, αλλά και από τα τριτοβάθμια ιδρύματα με
στόχο την αναβάθμιση της παιδαγωγικής διάστασης του ρόλου των καθηγητών και την
κατάρτισή τους σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης. Η συστηματική επιμόρφωση των
διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συμβάλλει στην εσωτερική μεταρρύθμιση
των δομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς θα μεταβληθεί σημαντικά το
περιεχόμενο της διδασκαλίας, ο τρόπος και οι μέθοδοι διδασκαλίας, καθώς και οι σχέσεις
μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων41.
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Εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σαμαράς Βασίλης - Σταυροπούλου Μαργαρίτα

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια ανάδειξης των εξωσχολικών
αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών / μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Διερευνήθηκε η ανάγκη των μαθητών
του Γυμνασίου και του Λυκείου για ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες εκτός
σχολείου, καθώς επίσης και η σταδιακή διαφοροποίηση που διακρίνεται στις απόψεις
των μαθητών κατά την μετάβασή τους στις διάφορες τάξεις από το Γυμνάσιο προς το
Λύκειο.
Λέξεις – Κλειδιά: εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
απόψεις μαθητών
Secondary school pupils’ out-of-school sports activities
Abstract
The present work is a research effort to highlight the out-of-school sports activities of
secondary school pupils in today’s educational reality. The need for high school and
Lyceum students to engage in out-of-school sport activities was explored, as well as the
gradual differentiation of pupils’ views during their transition to the different grades from
high school to Lyceum.
Key – Words: out-of-school sports activities, secondary school, pupils’ views
1. Εισαγωγή
Τόσο κατά τη διάρκεια του γόνιμου-παραγωγικού χρόνου της ημέρας, όσο και κατά
τη διάρκεια της σχόλης, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από βαθμιαία
αυξανόμενη υποκινητικότητα1. Το αρνητικό αυτό διαρκώς αυξανόμενο, κυρίως λόγω
του τρόπου ζωής, φαινόμενο βρίσκει ακραία έκφραση στους μαθητές-τριες και ιδιαίτερα
στους εφήβους. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι επιτακτική η ανάγκη για αντιμετώπιση της
υποκινητικότητας. Οι έφηβοι εκτός από τις αλλαγές στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά
τους, έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της εκπλήρωσης της συναισθηματικής τους
ωριμότητας. Αποκτούν ταυτότητα, αρχίζουν να γίνονται ανεξάρτητοι, να έχουν αξίες και
να αποκτούν ενδόμυχα συνήθειες ενηλίκων. Η γρήγορη ανάπτυξη, οι μεγάλες ορμονικές
αλλαγές και η συναισθηματική πάλη για προσδιορισμό ταυτότητας, ανεξαρτησία και
ελευθερία χαρακτηρίζουν την εφηβεία ως μια χρονική περίοδο πάλης και αβεβαιότητας.
1 Godbey, G. (1997). Leisure and leisure services in the 21st century. Chicago, US: Venture Publishing.
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Το άγχος βρίσκεται επίσης σε έξαρση. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ποικιλία
εξωτερικών και εσωτερικών γνωρισμάτων2. Αυτές οι μεγάλες φυσιολογικές και
ψυχολογικές αλλαγές επιδρούν πάρα πολύ στις προτιμήσεις αυτής της ηλικιακής ομάδας
κατά τον ελεύθερο χρόνο. Οι επιλογές λοιπόν κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου
είναι σημαντικές, γιατί οι τρόποι και οι συνήθειες σε αυτή την ηλικία είναι προάγγελοι για
ισόβιες στάσεις και συμπεριφορές. Η ενεργός λοιπόν συμμετοχή των μαθητών-τριών σε
εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής κρίνεται σήμερα ιδιαίτερα αναγκαία.
Μόνο τέτοιου τύπου δραστηριότητες συνδυάζουν τη σωματική κίνηση-άσκηση με την
ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, γεγονός ζητούμενο για μια κοινωνία που επιδιώκει τη
σωματική ψυχοπνευματική και συναισθηματική ευρωστία.
Ο αθλητισμός αναψυχής προέκυψε από τις παραπάνω ανάγκες. Αρκετοί
ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημαντική μερίδα εφήβων μαθητών-τριών γυμνασίου/λυκείου
επιλέγει την ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής κατά τον ελεύθερο
χρόνο. Φαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι τα σπορ σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
εξακολουθούν να είναι από τις δημοφιλέστερες επιλογές των εφήβων κατά τον ελεύθερο
χρόνο τους3.
Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια για διεύρυνση της συμμετοχής των εφήβων
μαθητών-τριών γυμνασίου/λυκείου σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής,
αν αναζητηθούν, διερευνηθούν και όπου είναι δυνατόν αναιρεθούν οι λόγοι, οι οποίοι
αναστέλλουν, εμποδίζουν ή τροποποιούν τελικά την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν. Η
πληθώρα των ερευνών διεθνώς, καταδεικνύει το ενδιαφέρον για τα παραπάνω4.
Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση των όρων που μπορεί να δημιουργούν ερωτηματικά
και γίνεται αναφορά τόσο στην έννοια του ελεύθερου χρόνου όσο και στις έννοιες
των εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και των ανασταλτικών παραγόντων για
συμμετοχή σε αυτές. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, όπου διατυπώνονται οι υποθέσεις
της έρευνας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε πίνακες
τους οποίους συνοδεύει σχολιασμός. Τέλος διατυπώνονται τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την έρευνα.
2. Θεωρία
2.1 Αποσαφήνιση Όρων
2.1.1 Ο όρος «ελεύθερος χρόνος»
Τον 20ο αιώνα οι σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επηρέασαν την εργασία, το
παιχνίδι, τη δομή της οικογένειας και την ψυχοσωματική υγεία., είχαν ως συνέπεια την
μεγάλη αύξηση του ελεύθερου χρόνου. Ο ελεύθερος χρόνος είναι κομμάτι χρόνου από
τη ζωή του ανθρώπου, κατά το οποίο αυτός έχει την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Είναι
ο χρόνος που περισσεύει μετά την εκπλήρωση των απαραίτητων υποχρεώσεων της ζωής
2 Cordes, Α.,Κ. & Ibrahim. Μ.,Η. (2003). Applications in recreation and leisure. (3rd edition). In A.K. Cordes &.
M.H. Ibrahim (Eds.), Recreation, leisure and the life course. Adolescents, (p. 77). Boston: McGraw - Hill.
3 Larson, R. & Verna, S. (1999). How Children and Adolescents spent Time Across the World: Work, Play, and
Developmental Opportunities. Psychological Bulletin, 125, 6, p. 701.
4 Crawford. D.W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9, p. 119.
- 40 -

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό

του. Ως δραστηριότητα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που χρησιμοποιεί αυτοπροαίρετα ο
άνθρωπος για να τέρψει τον εαυτό του, να αυξήσει τις γνώσεις του ή να βελτιωθεί χωρίς
να επιδιώκει σε πρώτο επίπεδο οφέλη. Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση ο ελεύθερος
χρόνος ως αυτοσκοπός είναι το αποτέλεσμα μιας πνευματικής κατάστασης κι όχι το
αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων. Είναι μια κατάσταση του μυαλού και της ψυχής5.
Ανεξαρτήτως προσέγγισης είναι κοινά παραδεκτό ότι ο ελεύθερος χρόνος έχει αυξηθεί
περισσότερο από ποτέ στη σημερινή εποχή. Όμως έχει κυριαρχηθεί από τη λεγόμενη
βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μεταβάλλεται σε
παθητικό και άκριτο δέκτη απολαύσεων6. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με σωστές
επιλογές από τον ίδιο τον άνθρωπο πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές με μεγάλη
δυσκολία, εξαιτίας των επιδράσεων από μηχανισμούς που αποσκοπούν στο οικονομικό και
πολιτικό-κοινωνικό κέρδος. Το πώς καταναλώνει τον χρόνο ανάπαυσής του το καθορίζει
η βιομηχανία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που καθορίζονται τα εμπορεύματα που αγοράζει.
Ο αλλοτριωμένος άνθρωπος έχει προκαθορισμένο γούστο. Επιθυμεί να δει και να ακούσει
αυτό που υποτίθεται πως πρέπει να δει και να ακούσει. Ο διαθέσιμος χρόνος θα έπρεπε να
βοηθά στην πραγματοποίηση μιας «εσωτερικής απογραφής κι ενός ευρύτερου πλουτισμού
του εσωτερικού βίου μέσα σε κλίμα ελεύθερης εκλογής». Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο
χρόνος είναι χαμένος7. Σε γενικές γραμμές οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ελεύθερο
χρόνο είναι πολλές και διαφορετικές. Επιγραμματικά αναφέρονται οι παρακάτω θεωρίες.
Η θεωρία της ξεκούρασης: Η ξεκούραση ως κεντρική λειτουργία του ελεύθερου χρόνου.
Η θεωρία της ισορροπίας: Ο ελεύθερος χρόνος ως αντιστάθμισμα των στερήσεων και
των αρνήσεων. Η θεωρία της κάθαρσης: ο ελεύθερος χρόνος ως στοιχείο ελευθερίας για
καταπιεσμένα αισθήματα. Η θεωρία της διοχέτευσης ο χρόνος ως διοχέτευση της περίσσειας
ενέργειας. Η θεωρία της κατανάλωσης: ο ελεύθερος χρόνος ως μέσο κατανάλωσης και
φθοράς. Η θεωρία της αντίθεσης: ο ελεύθερος χρόνος ως φανερή αντίθεση στην εργασία.
Η θεωρία της σύμπτωσης: ο ελεύθερος χρόνος ως όμοιο με την εργασία μέρος της ζωής. Η
θεωρία της απορρόφησης: ο ελεύθερος χρόνος ως μέσο απορρόφησης και παροχέτευσης
της δυσαρέσκειας από την εργασία. Η θεωρία της επιλογής: ο ελεύθερος χρόνος ως προϊόν
της βιογραφικής εξέλιξης και της ανθρώπινης ιστορίας. Η θεωρία της κοινωνικοποίησης:
ο ελεύθερος χρόνος γίνεται εξαρτώμενος παράγοντας της διαδικασίας της μόρφωσης και
της αγωγής8. Οι παραπάνω προσεγγίσεις αλληλοσυμπληρούμενες κάνουν φανερό ότι μια
ολοκληρωμένη θεώρηση του ελεύθερου χρόνου πρέπει να έχει ως κύρια αφετηρία τη ζωή
του ατόμου ως ολότητα, προκειμένου η θεωρία να μετουσιωθεί σε πράξη για το άτομο,
την κοινωνία, την παιδαγωγική και την αθλητική πολιτική.
2.1.2. Ο όρος «Εξωσχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες»
Η αναψυχή και ο αθλητισμός αναψυχής συνδέονται με το φαινόμενο του ελεύθερου
5 Χαραχούσου, Y. (1993). Σημειώσεις για το αντικείμενο του ελεύθερου χρόνου και της μαζικής άθλησης .ΑθήναΚομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα.
6 Κιτσάκης, A.. Κ. (1987). Η σύγχρονη κοινωνία. Αθήνα: Γρηγόρη.
7 Παναγιωτόπουλος, L, M. (1974). Αντιλεγόμενα. Αθήνα: Ον εκδόσεις των φίλων.
8 Τοσουνίδης, Α. (2005α). Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις του Ελεύθερου Χρόνου, Χρονικό Ισοζύγιο και
Συστήματα του Χρόνου. Πρακτικά από το Ιο πανελλήνιο συνέδριο αναψυχής-ελεύθερου χρόνου & αθλητικού
τουρισμού. Τρίκαλα:. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
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χρόνου και συσχετίζονται εννοιολογικά9. Η αναψυχή είναι σωματική, ψυχική, πνευματική
και συναισθηματική ευεξία που βιώνει το άτομο, όταν συμμετέχει σε δραστηριότητες
«σχόλης», εποικοδομητικού ελεύθερου χρόνου κατόπιν προσωπικής του επιλογής.
Σύμφωνα με το μοντέλο «Διαδικασία Προσέγγισης της Αναψυχής» του ίδιου ερευνητή,
ο αθλητισμός αναψυχής, είναι μια δραστηριότητα σχόλης, που στοχεύει στην αναψυχή
του ατόμου, η οποία προσεγγίζεται με τρόπους διασκέδασης ή ψυχαγωγίας. Σε γενικές
γραμμές ο αθλητισμός αναψυχής είναι διαφορετικός από τον πρωταθλητισμό. Η νίκη δεν
είναι πρωτεύων στόχος. Εκτός από την ικανότητα της αθλητικής απόδοσης, η διαχείριση
του καθημερινού στρες, η ρύθμιση βάρους, η βελτίωση της διάθεσης, η βελτίωση των
σωματικών λειτουργιών, η αντίσταση στη φυσιολογική φθορά, η δημιουργία και σύναψη
κοινωνικών σχέσεων είναι βασικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού αναψυχής10. Μορφή
του αθλητισμού αναψυχής είναι και οι εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Πρόκειται
για αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές-τριες κατά τον
ελεύθερο χρόνο και περιλαμβάνουν δομημένα (οργανωμένα με παρέμβαση ενηλίκων) ή
ελεύθερα (αυτόβουλα, αυθόρμητα, αυτοσχέδια) προγράμματα αθλητισμού αναψυχής.
2.1.3. Ο όρος «Ανασταλτικοί λόγοι και παράγοντες»
Ανασταλτικοί λόγοι είναι αυτοί που αναγνωρίζονται από τους ερευνητές και έχουν γίνει
αντιληπτοί από τα ίδια τα άτομα. Είναι περιορισμοί που αναστέλλουν ή αποτρέπουν την
τελική συμμετοχή των ατόμων σε δραστηριότητες αναψυχής11. Έχουν γίνει διάφορες
προτάσεις κατηγοριοποίησης των ανασταλτικών λόγων. Συγκεκριμένα η κατηγοριοποίηση
σε εξωτερικούς και εσωτερικούς12. Εσωτερικοί νοούνται όσοι αφορούν στις προσωπικές
ικανότητες και δεξιότητες, στη γνώση μίας συγκεκριμένης δραστηριότητας και τα
προσωπικά ενδιαφέροντα, ενώ εξωτερικοί είναι η έλλειψη χρόνου, τα οικονομικά
προβλήματα, η γεωγραφική απόσταση και η έλλειψη εγκαταστάσεων. Άλλοι ερευνητές
χωρίζουν εννοιολογικά τους ανασταλτικούς λόγους σε τρεις κατηγορίες εστιάζοντας στα
εμπόδια που αντιμετωπίζει το άτομο κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για συμμετοχή13.
Συγκεκριμένα είναι οι εξής: α) οι ενδοπροσωπικοί ανασταλτικοί λόγοι. Περιλαμβάνουν
αρνητικές ατομικές/ψυχολογικές καταστάσεις ή ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά
που αλληλεπιδρούν με τις προσωπικές προτιμήσεις του ατόμου παρά μεσολαβούν
μεταξύ των προτιμήσεων και της συμμετοχής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων
εσωτερικών/ατομικών ανασταλτικών λόγων είναι αρνητική προγενέστερη επαφή
με συγκεκριμένες δραστηριότητες αναψυχής, η αντιλαμβανόμενη αυτοεκτίμηση, η
αυτοεπιδεξιότητα, η αίσθηση της κόπωσης, του άγχους, της ντροπής, η κατάθλιψη, ο
φόβος, οι ενδοιασμοί που προκύπτουν από ενδεχόμενο θρησκευτικό δογματισμό και
γενικότερα η υποκειμενική αξιολόγηση των διαφόρων δραστηριοτήτων αναψυχής, β)
9 Κουθούρης, X., (2006). «Σχόλη», «Αναψυχή», & «Αθλητισμός»: Εννοιολογική συσχέτιση των όρων.
Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4, 1, Σ. 68. www.hape.gr
10 Χρόνη, Σ. (2001). Δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής στην Ελλάδα: Αντιλήψεις φοιτητών φυσικής
αγωγής. Φυσική Δραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής, ειδ. Τεύχος 1, σ.20.
11 Jackson. E. (1993). Recognizing patterns of leisure constraints: results from alternative analysis. Journal of
Leisure Research, 25, p. 129.
12 Franken, D & Van Raiij, M. (1981). Satisfaction with leisure time activities. Journal of Leisure Research,
13, p. 337.
13 Crawford. D.W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9, p. 119.
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οι διαπροσωπικοί ανασταλτικοί λόγοι (παρτενέρ, παρέα, φίλοι, οικογένεια, συντροφιά)
είναι το αποτέλεσμα διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης ή της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ
των συμμετεχόντων ατόμων. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές υποστήριξαν ότι η έλλειψη
παρέας μπορεί να οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων, στη διαφορετικότητα
των προτιμήσεων, στο διαφορετικό καθημερινό προσωπικό πρόγραμμα και σε πολλές
άλλες αιτίες, γ) οι δομικοί ανασταλτικοί λόγοι είναι τα εμπόδια εκείνα που μπορούν
να εκληφθούν «ως παρέμβαση ανάμεσα στην προτίμηση του ατόμου για συμμετοχή σε
δραστηριότητες αναψυχής και την τελική ή μη συμμετοχή του». Οι ενδοπροσωπικοί
ανασταλτικοί λόγοι παρουσιάζονται ως οι πιο ισχυροί και αποτρεπτικοί από τους τρεις
τύπους ανασταλτικών λόγων. Από την άλλη μικρή αποτρεπτική ισχύ παρουσιάζουν οι
δομικοί λόγοι.. Συνεπώς σύμφωνα με αυτό το μοντέλο για να αποφασίσει κάποιος να
λάβει μέρος σε δραστηριότητες αναψυχής πρέπει να αποβάλει αρχικά τις αναστολές του,
ειδικά τις ενδοπροσωπικές που είναι και οι πιο ισχυρές, για να φτάσει στο επόμενο στάδιο
περιορισμών, τις διαπροσωπικές αναστολές και να καταλήξει στις δομικές που έχουν την
μικρότερη αποτρεπτική ισχύ.
2.2. Η σχέση των ανασταλτικών παραγόντων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
των συμμετεχόντων
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από ένα δείγμα των τριών τάξεων του Γυμνασίου και των τριών
τάξεων του Γενικού Λυκείου ενός δημόσιου σχολείου μιας μεγάλης επαρχιακής πόλης.
Διερευνήθηκαν θέματα όπως: το φύλο, η ηλικία, η διαμονή, οι γραμματικές γνώσεις
και τα επαγγέλματα των γονέων και η παρακολούθηση φροντιστηρίου και η επίδραση /
σχέση τους με τις εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών. Ως αποτέλεσμα
της εργασίας προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα ισχυρής στατιστικής συσχέτισης
πολλών εξ αυτών των δεδομένων / χαρακτηριστικών.
3. Η έρευνα
3.1. Σκοπός της Έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η ενασχόληση των μαθητών με τις
εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία, η τάξη, ο
τόπος διαμονής, το επάγγελμα και οι γνώσεις του πατέρα, το επάγγελμα και οι γνώσεις
της μητέρας και η παρακολούθηση φροντιστηρίου θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητο να
εξεταστούν κατά πόσο επηρεάζουν τη σχέση των μαθητών με τις εξωσχολικές αθλητικές
δραστηριότητες.
3.2. Υποθέσεις της Έρευνας
3.2.1 Γενική Υπόθεση
Η εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ένταση και την αγωνία με την
οποία βιώνεται η μαθησιακή διαδικασία από τον μαθητικό πληθυσμό. Η είσοδος στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αποτελεί το όνειρο γονέων και μαθητών. Οι
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εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών / μαθητριών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης αποτελούν μία σημαντική παράμετρο της ζωής τους στη σημερινή
εκπαιδευτική πραγματικότητα .
3.2.2. Επιμέρους Υποθέσεις
Υποθέτουμε ότι: το φύλο, η ηλικία, η τάξη, ο τόπος διαμονής, το επάγγελμα και οι
γνώσεις του πατέρα, το επάγγελμα και οι γνώσεις της μητέρας και η παρακολούθηση
φροντιστηρίου επηρεάζουν τις στάσεις και απόψεις των μαθητών για τις εξωσχολικές
αθλητικές δραστηριότητες, την απασχόλησή τους με κάποιο άθλημα, τη συχνότητα
άθλησής τους, τα συναισθήματά τους γι αυτό, την οικονομική τους επιβάρυνση, τις
μελλοντικές τους σκέψεις.
3.3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.3.1. Δείγμα της έρευνας
Στους ακόλουθους πίνακες με την ένδειξη ‘‘Ελλείπει’’ σημειώνονται τα μη συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια στο συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα. Στον πίνακα 1 παρατηρούμε την
αναλογία του φύλου στο υπό εξέταση δείγμα της έρευνας.
Πίνακας 1:Φύλο
Φύλο
ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ
Σύνολο

Συχνότητα
59
70
129

%
45,7
54,3
100,0

Παρατηρούμε ότι στο δείγμα της έρευνας το ποσοστό των κοριτσιών υπερτερεί
(54,3%) έναντι των αγοριών (45,7%).
Στον πίνακα 2 παρατηρούμε την αναλογία των ηλικιών στο υπό εξέταση δείγμα
της έρευνας
Πίνακας 2: Ηλικία
Ηλικία
12
13
14
15
16
17
18
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα
12
21
25
23
25
20
2
128
1
129
- 44 -

%
9,3
16,3
19,4
17,8
19,4
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Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αρκετά καλή κατανομή στις ηλικίες από 12 έως και
18 ετών που περιλαμβάνει όλη τη γκάμα των ηλικιών των μαθητών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο).
Στον πίνακα 3 παρατηρούμε την τάξη που παρακολουθούν οι μαθητές του
δείγματος
Πίνακας 3: Τάξη
Τάξη

Συχνότητα
18
24
19
25
19
23
128
1
129

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Σύνολο
Åëëåßðåé
Θεωρ. Σύνολο

%
14,0
18,6
14,7
19,4
14,7
17,8
99,2
,8
100,0

Παρατηρούμε επίσης και στον πίνακα αυτό ότι υπάρχει μια αρκετά καλή
κατανομή στις τάξεις από την Α΄ Γυμνασίου έως και την Γ΄ Λυκείου, που περιλαμβάνει
όλη τη γκάμα των ηλικιών των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και
Λύκειο).
Στον πίνακα 4 παρατηρούμε τον τόπο διαμονής των μαθητών, δηλαδή αν μένουν
σε πόλη ή σε χωριό.
Πίνακας 4: Διαμονή
Διαμονή
ΠΟΛΗ
ΧΩΡΙΟ
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα
3
122
125
4
129

%
2,3
94,6
96,9
3,1
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών
κατοικεί σε χωριό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ο μελλοντικός μελετητής που θα
επαναλάβει μια τέτοια έρευνα θα πρέπει να λάβει υπόψη ώστε τα αποτελέσματά του να
είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα με την παρούσα έρευνα.
Στον πίνακα 5 παρατηρούμε το επάγγελμα του πατέρα των μαθητών. Κάναμε
διάκριση σε πέντε περιπτώσεις, εκείνες του δημοσίου υπαλλήλου, του ιδιωτικού
υπαλλήλου, του αγρότη, του ανέργου και της άλλης περίπτωσης.
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Πίνακας 5: Επάγγελμα πατέρα
Επάγγελμα πατέρα
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Αγρότης
Άνεργος
Άλλο
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα
28
26
38
3
31
126
3
129

%
21,7
20,2
29,5
2,3
24,0
97,7
2,3
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επαγγέλματος του πατέρα
των μαθητών του δείγματος ανήκει στους αγρότες με ποσοστό 29,5%. Ακολουθούν
οι δημόσιοι υπάλληλοι (21,7%) και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (20,2%). Ένα σημαντικό
ποσοστό (24%) δήλωσε άλλη περίπτωση επαγγέλματος. Αξίζει να σημειωθεί το πολύ
χαμηλό ποσοστό που δήλωσε άνεργος (2,3%).
Στον πίνακα 6 παρατηρούμε το επάγγελμα της μητέρας των μαθητών. Κάναμε
διάκριση σε τέσσερις περιπτώσεις, εκείνες του δημοσίου υπαλλήλου, του ιδιωτικού
υπαλλήλου, των οικιακών και της άλλης περίπτωσης.
Πίνακας 6: Επάγγελμα μητέρας
Επάγγελμα μητέρας
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Οικιακά
Άλλο
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα
30
28
38
29
125
4
129

%
23,3
21,7
29,5
22,5
96,9
3,1
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επαγγέλματος της μητέρας
των μαθητών του δείγματος ανήκει στα οικιακά με ποσοστό 29,5%. Ακολουθούν οι
δημόσιοι υπάλληλοι (23,3%) και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (21,7%). Ένα σημαντικό
ποσοστό (22,5%) δήλωσε άλλη περίπτωση επαγγέλματος.
Στον πίνακα 7 παρατηρούμε το επίπεδο των γραμματικών γνώσεων του πατέρα
των μαθητών. Κάναμε διάκριση σε πέντε περιπτώσεις, εκείνες του δημοτικού, γυμνασίου,
λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακού.
Πίνακας 7: Γνώσεις πατέρα
Γνώσεις πατέρα
Δημοτικό
Γυμνάσιο

Συχνότητα
8
17
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%
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Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
Σύνολο

44
39
17
125
4
129

Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

34,1
30,2
13,2
96,9
3,1
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επιπέδου των γραμματικών
γνώσεων του πατέρα των μαθητών του δείγματος ανήκει στο λύκειο με ποσοστό 34,1%.
Ακολουθούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (30,2%),οι κάτοχοι μεταπτυχιακού (13,2%), οι
απόφοιτοι γυμνασίου (13,2%) και οι απόφοιτοι δημοτικού (6,2%). Είναι πολύ σημαντικό
να αναφερθεί ότι σε ποσοστό 43,4% είναι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και μόνο σε
ποσοστό 19,4% υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Στον πίνακα 8 παρατηρούμε το επίπεδο των γραμματικών γνώσεων της μητέρας
των μαθητών. Κάναμε και εδώ (όπως και στον πίνακα 7) διάκριση σε πέντε περιπτώσεις,
εκείνες του δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακού.
Πίνακας 8: Γνώσεις μητέρας
Γνώσεις μητέρας
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα
3
12
50
42
18
125
4
129

%
2,3
9,3
38,8
32,6
14,0
96,9
3,1
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επιπέδου των γραμματικών
γνώσεων της μητέρας των μαθητών του δείγματος ανήκει στο λύκειο με ποσοστό 38,8%.
Ακολουθούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (32,6%),οι κάτοχοι μεταπτυχιακού (14,0%), οι
απόφοιτοι γυμνασίου (9,3%) και οι απόφοιτοι δημοτικού (2,3%). Είναι πολύ σημαντικό
να αναφερθεί ότι σε ποσοστό 46,6% είναι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και μόνο σε
ποσοστό 11,6% υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με
εκείνη του πίνακα 8.
Στον πίνακα 9 παρατηρούμε το ποσοστό των μαθητών που παρακολουθούν
φροντιστήριο
Πίνακας 9: Πηγαίνω σε Φροντιστήριο
Συχνότητα
97
32
129

Πηγαίνω σε Φροντιστήριο
Ναι
Όχι
Σύνολο
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Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των
μαθητών και των έξι τάξεων (75,2%) παρακολουθεί κάποιο είδος φροντιστηρίου.
Στον πίνακα 10 παρατηρούμε τα ποσοστά των μαθητών στα διάφορα είδη
φροντιστηρίου. Κάναμε διάκριση σε πέντε περιπτώσεις, εκείνες του κοινωνικού,
ιδιωτικού, ιδιαίτερου, ιδιωτικού και ιδιαίτερου, κοινωνικού και ιδιαίτερου.
Πίνακας 10: Είδος Φροντιστηρίου
Είδος Φροντιστηρίου
Κοινωνικό
Ιδιωτικό
Ιδιαίτερο μάθημα
Ιδιωτικό και Ιδιαίτερο

Συχνότητα
14
23
41
19

%
10,9
17,8
31,8
14,7

3
100
29
129

2,3
77,5
22,5
100,0

Κοινωνικό και Ιδιαίτερο
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μαθητών που απάντησε
ταυτίζεται (περίπου) με εκείνο των μαθητών που πηγαίνουν σε κάποιο είδος φροντιστηρίου
(βλ. πίνακα 9). Έτσι με ποσοστό 31,8% προηγείται το ιδιαίτερο μάθημα, ακολουθεί
με ποσοστό 17,8% το ιδιωτικό φροντιστήριο, έπειτα με ποσοστό 14,7% ο συνδυασμός
ιδιωτικού και ιδιαίτερου, με ποσοστό 10,9% το κοινωνικό και τέλος με ένα μικρό ποσοστό
2,3% ο συνδυασμός κοινωνικού και ιδιαίτερου.
Στον πίνακα 11 παρατηρούμε τα ποσοστά των μαθητών που πηγαίνουν σε
φροντιστήρια για προετοιμασία μόνο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Πίνακας 11: Μόνο στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα
Μόνο στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα
Ναι
Όχι
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα
54
57
111
18
129

%
41,9
44,2
86,0
14,0
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις (Σύνολο: 111) είναι
περισσότερες εκείνων του πίνακα 9 (Ναι: 97), καθώς και του πίνακα 10 (Σύνολο: 100).
Για την ακρίβεια των απαντήσεων θεωρούμε ότι στα Όχι του πίνακα 11 ενυπάρχουν και
Όχι του πίνακα 9. Έτσι, με άλλα λόγια θεωρούμε ότι ακριβέστερο είναι να πούμε ότι
από τους 97 μαθητές που παρακολουθούν φροντιστήριο (βλ. πίνακα 9) οι 54 μαθητές
(βλ. πίνακα 11) πηγαίνουν για προετοιμασία μόνο των πανελλαδικώς εξεταζόμενων
μαθημάτων (δηλ. ποσοστό 54/97=55,7%).
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3.3.2. Ερευνητικά Εργαλεία και τρόπος ανάλυσης δεδομένων
Για τη συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων οι μαθητές / μαθήτριες απάντησαν

σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο (13 ερωτήσεων).
Οι ερωτήσεις αφορούσαν:
Προηγούμενη ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες
Σημερινή ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες
Συναισθήματα που αναφύονται από την ενασχόληση
Μελλοντικές προοπτικές των μαθητών
Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις ήταν:
1. Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα;
2. Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα;
3. Αν Ναι με ποιο / ποια;
4. Από ποιον επηρεαστήκατε για να ασχοληθείτε;
5. Πόσες φορές αθλείσθε την εβδομάδα;
6. Πόσα χρόνια ασχολείσθε με το συγκεκριμένο άθλημα;
7. Πόσο καλά νοιώθετε κάνοντας το συγκεκριμένο άθλημα;
8. Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που ασχολείσθε;
9. Έχετε κάποιο πρότυπο αθλητή/αθλήτριας;
10. Θεωρείτε ότι η απασχόλησή σας με το συγκεκριμένο άθλημα δρα θετικά στο
σχολικό σας πρόγραμμα;
11. Πόσο επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά σας η απασχόλησή σας με το
συγκεκριμένο άθλημα;
12. Έχετε πάρει κάποια διάκριση μέχρι τώρα;
13. Σκοπεύετε να το συνεχίσετε και μετά το Λύκειο;
Από τα υποκείμενα της έρευνας ζητήθηκε να καταχωρίσουν τις απαντήσεις
τους, είτε με την μορφή Ναι/Όχι, είτε με την μορφή συμπλήρωσης απάντησης, είτε με
την μορφή κλίμακας 1 έως 4 (καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα πολύ). Με βάση τις απαντήσεις
των 129 μαθητών / μαθητριών στο ερωτηματολόγιο των 13 ερωτήσεων δημιουργήσαμε
μια βάση δεδομένων 3096 τιμών (στις 13 ερωτήσεις προστίθενται και τα 11 κύρια
χαρακτηριστικά τους και έτσι δημιουργείται ένας πίνακας Χ*Υ = 24 Χ 129 = 3096 τιμών).
Με την βοήθεια του προγράμματος στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες / μελέτες
SPSS1415 χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση η μέθοδος Crosstabulation και το κριτήριο
Pearson x2. Διερευνήσαμε τα αποτελέσματα 169 συνολικά συνδυασμών περιπτώσεων
και λάβαμε 20 συσχετίσεις x2 με επίπεδο εμπιστοσύνης ≥ 95%, τις οποίες παραθέτουμε
πιο κάτω, μετά από τις απαντήσεις των μαθητών .





4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
4.1 Απαντήσεις μαθητών

Στον πίνακα 12 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν έχουν ασχοληθεί στο
14 Γναρδέλλης, Χ. (2006). Ανάλυση Δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
15 Κατσής, Α. κ.ά. (2010). Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Εκδ. Τόπος, Αθήνα
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παρελθόν με κάποιο άθλημα.
Πίνακας 12: Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα
Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο
άθλημα
Ναι
Όχι
Σύνολο

Συχνότητα

%

121
8
129

93,8
6,2
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι μαθητές σε συντριπτικό ποσοστό (93,8%)
έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα.
Στον πίνακα 13 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν ασχολούνται τώρα με
κάποιο άθλημα.
Πίνακας 13: Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα
Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα
Ναι
Όχι
Σύνολο

Συχνότητα
82
47
129

%
63,6
36,4
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι μαθητές σε ποσοστό 63,6% ασχολούνται
και σήμερα με κάποιο άθλημα. Το ποσοστό είναι βέβαιο σημαντικά μειωμένο από εκείνο
του πίνακα 12 και αποτελεί την βάση της έρευνας αυτής, όπως θεωρητικά αναφέρθηκε
στις παραγράφους 2.1.3 και 2.2.
Στον πίνακα 14 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το άθλημα που ασχολούνται
σήμερα.
Πίνακας 14: Αν ναι, με ποιο
Αν ναι, με ποιο
Τέννις
Ποδόσφαιρο
Μπάσκετ
Βόλεϊ
Ποδόσφαιρο και Μπάσκετ
Χορός
Μπάσκετ και Βόλεϊ
Κολύμβηση
Μπαλέτο
Γυμναστήριο
Ποδήλατο και Γυμναστική
Γυμναστική στο σπίτι
Καράτε

Συχνότητα
3
18
17
19
6
3
3
3
2
5
1
1
1
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2,3
14,0
13,2
14,7
4,7
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3,9
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,8
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Τέννις και Ποδόσφαιρο
Ενόργανη και Χορός και Σκοποβολή
Στίβος και Βόλεϊ
Powerlifting
Bodybuilding
Skateboard
Crossfit
Τοξοβολία
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ και Τέννις
Πιλάτες
Στίβος και Ποδόσφαιρο
Γιόγκα
Στίβος, Καράτε, Ποδόσφαιρο και Πινγκ Πονγκ
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
97
32
129

1,6
,8
1,6
,8
,8
,8
,8
,8
,8
,8
,8
,8
,8
75,2
24,8
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι μαθητές ασχολούνται κατά βάση με τρία
αθλήματα: βόλεϊ (14,7%), ποδόσφαιρο (14,0%) και μπάσκετ (13,2%). Είναι όμως εξίσου
σημαντικό να παρατηρήσει κανείς και την πληθώρα των άλλων εξωσχολικών αθλητικών
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα 14, έστω και με μικρότερα
ποσοστά.
Στον πίνακα 15 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το από ποιον επηρεάστηκαν
για να ασχοληθούν με τις αθλητικές αυτές δραστηριότητες.
Πίνακας 15: Από ποιον επηρεασθήκατε για να ασχοληθείτε
Από ποιον επηρεασθήκατε για να ασχοληθείτε
Γονείς
Αδέλφια
Φίλους
Άλλους
Γονείς και Φίλους
Γονείς και Αδέλφια
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα
23
10
61
20
2
1
117
12
129

%
17,8
7,8
47,3
15,5
1,6
,8
90,7
9,3
100,0

Παρατηρούμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (47,3%) επηρεάστηκαν από φίλους.
Ακολουθούν οι γονείς (17,8%) και οι διάφοροι άλλοι (15,5%).
Στον πίνακα 16 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για την εβδομαδιαία άθληση
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Πίνακας 16: Πόσες φορές αθλείσθε την εβδομάδα
Πόσες φορές αθλείσθε την εβδομάδα
Μία
Δύο
Τρεις

Συχνότητα
14
25
39

%
10,9
19,4
30,2

Περισσότερες από τρεις

35

27,1

Σύνολο

113
16
129

87,6
12,4
100,0

Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Παρατηρούμε ότι σε ένα ποσοστό 57,3% αθλούνται περισσότερες από τρεις
φορές εβδομαδιαίως.
Στον πίνακα 17 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το πόσο καιρό ασχολούνται
με το άθλημα
Πίνακας 17: Πόσα χρόνια ασχολθείσθε με το συγκεκριμένο άθλημα
Πόσα χρόνια ασχολθείσθε με
συγκεκριμένο άθλημα
1 έως 2
3 έως 5
Περισσότερα από 5
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

το

Συχνότητα

%

38
29
40
107
22
129

29,5
22,5
31,0
82,9
17,1
100,0

Παρατηρούμε ότι περίπου ένας στους τρεις μαθητές ασχολείται περισσότερο
από πέντε χρόνια.
Στον πίνακα 18 υπάρχουν οι απαντήσεις για τα συναισθήματα που αναφύονται
από την ενασχόληση με κάποιο άθλημα.
Πίνακας 18: Πόσο καλά νοιώθετε κάνοντας το συγκεκριμένο άθλημα
Πόσο καλά νοιώθετε
συγκεκριμένο άθλημα
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

κάνοντας

το

Συχνότητα

%

5
9
31
63
108
21
129

3,9
7,0
24,0
48,8
83,7
16,3
100,0

Είναι σημαντικό να παρατηρήσει κανείς ότι σε ποσοστό 72,8% οι μαθητές
νοιώθουν πολύ και πάρα πολύ καλά κάνοντας το συγκεκριμένο άθλημα.
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Στον πίνακα 19 υπάρχουν οι απαντήσεις για τα μελλοντικά όνειρα των μαθητών
και την επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο άθλημα.
Πίνακας 19: Σκέφτεστε επαγγελματικό το άθλημα που ασχολείσθε
Σκέφτεστε επαγγελματικό το άθλημα που
ασχολείσθε
Ναι
Όχι
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα

%

37
73
110
19
129

28,7
56,6
85,3
14,7
100,0

Στον πίνακα 20 υπάρχουν οι απαντήσεις για το αν έχουν ως πρότυπο κάποιον
αθλητή / αθλήτρια.
Πίνακας 20: Έχετε κάποιο πρότυπο αθλητή / αθλήτριας
Έχετε κάποιο πρότυπο αθλητή
/ αθλήτριας
Ναι
Όχι
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα

%

61
56
117
12
129

47,3
43,4
90,7
9,3
100,0

Παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις είναι εντελώς μοιρασμένες ως προς το θέμα
αυτό.
Στον πίνακα 21 υπάρχουν οι απαντήσεις ως προς την επίδραση που έχει η
ενασχόληση με το άθλημα στο σχολικό πρόγραμμα των μαθητών.
Πίνακας 21: Το άθλημα δρα θετικά στο σχολικό σας πρόγραμμα
Το άθλημα δρα θετικά στο σχολικό σας
πρόγραμμα
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Total
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα

%

30
31
28
20
109
20
129

23,3
24,0
21,7
15,5
84,5
15,5
100,0

Παρατηρούμε ότι και εδώ οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Δεν προκύπτει δηλαδή
κάποιο συμπέρασμα για την επίδραση των εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων επί
του σχολικού προγράμματος των μαθητών.
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Στον πίνακα 22 υπάρχουν οι απαντήσεις για την οικονομική επιβάρυνση των
μαθητών από την ενασχόληση με το άθλημά τους.
Πίνακας 22: Σας επιβαρύνει οικονομικά το άθλημά σας
Σας επιβαρύνει οικονομικά το άθλημά
σας
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα

%

49
52
5
3
109
20
129

38,0
40,3
3,9
2,3
84,5
15,5
100,0

Παρατηρούμε ότι εδώ το συμπέρασμα είναι σαφές. Οι μαθητές δηλώνουν ότι
δεν τους επιβαρύνει καθόλου οικονομικά το άθλημα με το οποίο ασχολούνται. Μόνο ένα
πολύ μικρό ποσοστό (6,2%) δηλώνει το αντίθετο.
Στον πίνακα 23 υπάρχουν οι απαντήσεις για τυχόν διακρίσεις που έχουν στο
άθλημα.
Πίνακας 23: Έχετε πάρει κάποια διάκριση μέχρι τώρα
Έχετε πάρει κάποια διάκριση μέχρι
τώρα
Ναι
Όχι
Σύνολο
Ελλείπει
Θεωρ. Σύνολο

Συχνότητα

%

39
76
115
14
129

30,2
58,9
89,1
10,9
100,0

Παρατηρούμε ότι περίπου 1 στους 3 μαθητές έχει κάποια διάκριση μέχρι τώρα.
Στον πίνακα 24 υπάρχουν οι απαντήσεις στο τελευταίο ερώτημα του
ερωτηματολογίου, που αφορά τα μελλοντικά σχέδια των μαθητών.
Πίνακας 24: Σκοπεύετε να το συνεχίσετε μετά το Λύκειο
Σκοπεύετε να το συνεχίσετε μετά το
Συχνότητα
Λύκειο
Ναι
79
Όχι
33
Σύνολο
112
Ελλείπει
17
Θεωρ. Σύνολο
129

%
61,2
25,6
86,8
13,2
100,0

Παρατηρούμε ότι περίπου δύο στους τρεις μαθητές σκοπεύουν να συνεχίσουν
την ενασχόληση με το άθλημα και μετά το λύκειο.
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4.2 Συσχετίσεις
Η στατιστική συσχέτιση (για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Crosstabulation
και το κριτήριο Pearson x2) έδωσε τα ακόλουθα συμπεράσματα: Το φύλο, η ηλικία, η
τάξη, η διαμονή, το επάγγελμα της μητέρας, οι γραμματικές γνώσεις του πατέρα και η
παρακολούθηση φροντιστηρίου επηρεάζουν τη σχέση των μαθητών με τις εξωσχολικές
αθλητικές δραστηριότητες (20 συσχετίσεις με επίπεδο εμπιστοσύνης ≥ 95%). Ακολουθούν
οι πίνακες που παρουσιάζουν τις αντίστοιχες συσχετίσεις.

Φύλο

Σύνολο

Διάφορα

Χορός

Ποδόσφαιρο και
Μπάσκετ

Βόλεϊ

Μπάσκετ

Ποδόσφαιρο

Τέννις

Πίνακας 25: Φύλο * Αν ναι με ποιο

Αγόρι

2

18

10

1

6

0

13

50

Κορίτσι

1

0

7

18

0

3

18

47

3

18

17

19

6

3

31

97

Σύνολο

p=0.000 < 0.05
Στον πίνακα 25 παρατηρούμε την συσχέτιση του φύλου με την επιλογή
συγκεκριμένου αθλήματος. Είναι σαφές ότι τα κορίτσια τείνουν προς το βόλεϊ και άλλα
αθλήματα, ενώ τα αγόρια προς το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα.
Πίνακας 26: Φύλο * Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που ασχολείσθε

Φύλο
Σύνολο

Αγόρι
Κορίτσι

Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που
ασχολείσθε
Ναι
Όχι
Σύνολο
24
31
55
13
42
55
37
73
110

p=0.021< 0.05
Στον πίνακα 26 παρατηρούμε την συσχέτιση του φύλου με το αν σκέφτονται
επαγγελματικά το άθλημα που ασχολούνται. Από τον πίνακα των απαντήσεων προκύπτει
ότι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών από εκείνο των κοριτσιών το σκέφτεται
επαγγελματικά.
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Πίνακας 27: Φύλο * Έχετε κάποιο πρότυπο αθλητή / αθλήτριας
Έχετε κάποιο πρότυπο αθλητή / αθλήτριας
Φύλο

Ναι
39
22
61

Αγόρι
Κορίτσι

Σύνολο

Όχι
16
40
56

Σύνολο
55
62
117

p=0.000 < 0.05
Στον πίνακα 27 παρατηρούμε την συσχέτιση του φύλου με το αν έχουν κάποιο
πρότυπο αθλητή / αθλήτριας. Από τον πίνακα των απαντήσεων προκύπτει ότι και εδώ
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών από εκείνο των κοριτσιών έχει κάποιο πρότυπο
αθλητή / αθλήτριας.
Πίνακας 28: Ηλικία * Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα

Ηλικία

Ναι
8
13
21
16
17
7
0
82

12
13
14
15
16
17
18

Σύνολο

Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα
Όχι
Σύνολο
4
12
8
21
4
25
7
23
8
25
13
20
2
2
46
128

p=0.015 < 0.05
Στον πίνακα 28 παρατηρούμε την συσχέτιση της ηλικίας με την σημερινή
ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Από τον πίνακα των απαντήσεων προκύπτει ότι σε
μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει σταδιακή απομάκρυνση από το άθλημα (προφανώς λόγω
άλλων υποχρεώσεων: πανελλαδικές, φροντιστήρια κτλ).
Πίνακας 29: Ηλικία * Πόσο καλά νοιώθετε κάνοντας το συγκεκριμένο άθλημα
Πόσο καλά νοιώθετε κάνοντας το συγκεκριμένο άθλημα
Ηλικία

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

Πάρα Πολύ

Σύνολο

0
1
1
0
2
1
5

0
0
5
0
0
4
9

1
6
4
5
11
4
31

7
11
14
15
12
4
63

8
18
24
20
25
13
108

12
13
14
15
16
17

Σύνολο

p=0.016< 0.05
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Στον πίνακα 29 παρατηρούμε την συσχέτιση της ηλικίας με τα συναισθήματα
που νοιώθουν οι μαθητές κάνοντας τα συγκεκριμένα αθλήματα. Εκείνο που παρατηρεί
κανείς είναι ότι όσο προχωρά η ηλικία τα θετικά συναισθήματα παύουν να είναι τόσο
έντονα όσο σε μικρότερες ηλικίες.
Πίνακας 30: Τάξη * Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα
Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα

Τάξη

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Α Λυκείου
Β Λυκείου
Γ Λυκείου

Σύνολο

Ναι

Όχι

Σύνολο

13
14
17
18
12
8
82

5
10
2
7
7
15
46

18
24
19
25
19
23
128

p=0.009< 0.05
Στον πίνακα 30 παρατηρούμε την συσχέτιση της τάξης με την σημερινή
ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Από τον πίνακα των απαντήσεων προκύπτει ότι σε
μεγαλύτερες τάξεις υπάρχει σταδιακή απομάκρυνση από το άθλημα (προφανώς λόγω
άλλων υποχρεώσεων: πανελλαδικές, φροντιστήρια κτλ). Ο πίνακας 30 βρίσκεται σε πλήρη
αντιστοιχία με τον πίνακα 28, αφού είναι προφανές ότι ηλικία και τάξη συμβαδίζουν.

Ποδόσφαιρο και
Μπάσκετ

Χορός

Μπάσκετ και ΒΟΛΕΥ

Κολύμβηση

Γυμναστήριο

ΔΙΑΦΟΡΑ

Σύνολο

Σύνολο

ΒΟΛΕΥ

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Α Λυκείου
Β Λυκείου
Γ Λυκείου

Μπάσκετ

Τάξη

Ποδόσφαιρο

Πίνακας 31: Τάξη * Αν ναι με ποιο

3
6
2
2
4
1
18

2
3
4
6
2
0
17

3
6
4
1
3
2
19

2
0
3
0
0
1
6

1
0
0
0
1
1
3

2
0
0
0
1
0
3

0
2
0
1
0
0
3

0
0
1
4
0
0
5

1
1
2
5
7
7
23

14
18
16
19
18
12
97

p=0.040 < 0.05
Στον πίνακα 31 παρατηρούμε την συσχέτιση της τάξης με την σημερινή
ενασχόληση με κάποιο συγκεκριμένο άθλημα. Από τον πίνακα των απαντήσεων προκύπτει
ότι σε μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές διαφοροποιούνται από τα κλασσικά αθλήματα
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(βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ) και στρέφονται και σε άλλα αθλήματα (γυμναστήριο,
γυμναστική, στίβο, καράτε κτλ).
Πίνακας 32: Τάξη * Πόσο καλά νοιώθετε κάνοντας το συγκεκριμένο άθλημα

ΤΑΞΗ

Πόσο καλά νοιώθετε κάνοντας το συγκεκριμένο άθλημα
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο
1
0
1
12
14
0
1
9
10
20
1
4
2
12
19
0
0
7
15
22
2
0
9
8
19
1
4
3
5
13
5
9
31
62
107

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Α Λυκείου
Β Λυκείου
Γ Λυκείου

Σύνολο

p=0.005< 0.05
Στον πίνακα 32 παρατηρούμε την συσχέτιση της τάξης με τα συναισθήματα που
νοιώθουν οι μαθητές κάνοντας τα συγκεκριμένα αθλήματα. Εκείνο που παρατηρεί κανείς
είναι ότι όσο προχωρά η τάξη τα θετικά συναισθήματα παύουν να είναι τόσο έντονα όσο
σε μικρότερες τάξεις. Ο πίνακας 32 βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τον πίνακα 29,
αφού είναι προφανές ότι ηλικία και τάξη συμβαδίζουν.
Πίνακας 33: Διαμονή * Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα
Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα
Διαμονή

Πόλη
Χωριό

Σύνολο

Ναι

Όχι

Σύνολο

2
117
119

1
5
6

3
122
125

p=0.019 < 0.05
Στον πίνακα 33 παρατηρούμε την συσχέτιση της διαμονής με την ενασχόληση
με κάποιο άθλημα στο παρελθόν. Λόγω του πολύ μικρού αριθμού μαθητών με διαμονή
σε πόλη (μόλις 3 μαθητές) δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τη
συσχέτιση αυτή.
Πίνακας 34: Διαμονή * Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα

Διαμονή
Σύνολο

Πόλη
Χωριό

Τώρα ασχολείσθε με κάποιο άθλημα
Ναι
Όχι
Σύνολο
0
3
3
81
41
122
81
44
125

p=0.042 < 0.05
Στον πίνακα 34 παρατηρούμε την συσχέτιση της διαμονής με την σημερινή
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ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Λόγω του πολύ μικρού αριθμού μαθητών με διαμονή
σε πόλη (μόλις 3 μαθητές) δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τη
συσχέτιση αυτή.
Πίνακας 35: Επάγγελμα μητέρας * Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που ασχολείσθε

Επάγγελμα
μητέρας

Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Οικιακά
Άλλο

Σύνολο

Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που ασχολείσθε
Ναι
Όχι
Σύνολο
4
24
28
11
14
25
9
23
32
11
12
23
35
73
108

p=0.029 < 0.05
Στον πίνακα 35 παρατηρούμε την συσχέτιση του επαγγέλματος της μητέρας
με το αν σκέφτονται επαγγελματικά το άθλημα που ασχολούνται. Από τον πίνακα των
απαντήσεων προκύπτει ότι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό με μητέρα δημόσιο υπάλληλο δεν
το σκέφτεται επαγγελματικά.
Πίνακας 36: Γνώσεις πατέρα * Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα

Γνώσεις
πατέρα

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό

Σύνολο

Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που ασχολείσθε
Ναι
Όχι
Σύνολο
6
2
8
15
2
17
43
1
44
39
0
39
15
2
17
118
7
125

p=0.023 < 0.05
Στον πίνακα 36 παρατηρούμε την συσχέτιση των γραμματικών γνώσεων του
πατέρα των μαθητών με την ενασχόληση με κάποιο άθλημα στο παρελθόν. Από τον
πίνακα των απαντήσεων προκύπτει ότι οι μαθητές με πατέρα απόφοιτο λυκείου και άνω
έχουν σε συντριπτικό ποσοστό ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα.
Πίνακας 37: Γνώσεις πατέρα * Έχετε κάποιο πρότυπο αθλητή/αθλήτριας

Γνώσεις πατέρα

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό

Σύνολο

Έχετε κάποιο πρότυπο αθλητή/αθλήτριας
Ναι
Όχι
Σύνολο
6
1
7
12
2
14
14
27
41
19
18
37
9
6
15
60
54
114

p=0.004< 0.05
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Στον πίνακα 37 παρατηρούμε την συσχέτιση των γραμματικών γνώσεων του
πατέρα των μαθητών με το αν έχουν κάποιο πρότυπο αθλητή / αθλήτριας. Από τον πίνακα
των απαντήσεων προκύπτει ότι οι μαθητές με πατέρα απόφοιτο δημοτικού και γυμνασίου
έχουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κάποιο πρότυπο αθλητή / αθλήτριας.
Πίνακας 38: Γνώσεις μητέρας * Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα

Γνώσεις μητέρας

Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα
Ναι
Όχι
Σύνολο
1
2
3
11
1
12
48
2
50
42
0
42
16
2
18
118
7
125

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό

Σύνολο

p=0.000 < 0.05
Στον πίνακα 38 παρατηρούμε την συσχέτιση των γραμματικών γνώσεων της
μητέρας των μαθητών με την ενασχόληση με κάποιο άθλημα στο παρελθόν. Από τον
πίνακα των απαντήσεων προκύπτει ότι οι μαθητές με μητέρα απόφοιτο λυκείου και άνω
έχουν σε συντριπτικό ποσοστό ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα.
Πίνακας 39: Πηγαίνω σε Φροντιστήριο * Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που
ασχολείσθε

Πηγαίνω σε
Φροντιστήριο

Ναι

Σκέφτεστε επαγγελματικά το άθλημα που ασχολείσθε
Ναι
Όχι
Σύνολο
23
59
82

Όχι

Σύνολο

14

14

28

37

73

110

p=0.034 < 0.05
Στον πίνακα 39 παρατηρούμε την συσχέτιση της παρακολούθησης φροντιστηρίου
με το αν σκέφτονται επαγγελματικά το άθλημα που ασχολούνται. Από τον πίνακα των
απαντήσεων προκύπτει ότι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που πηγαίνουν σε
φροντιστήριο δεν το σκέφτεται επαγγελματικά.
Πίνακας 40: Πηγαίνω σε Φροντιστήριο * Το άθλημα δρα θετικά στο σχολικό σας
πρόγραμμα

Πηγαίνω σε
Φροντιστήριο

Ναι
Όχι

Σύνολο

Καθόλου
16
14
30

Το άθλημα δρα θετικά στο σχολικό σας πρόγραμμα
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
26
23
18
5
5
2
31
28
20

p=0.006 < 0.05
- 60 -

Σύνολο
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Στον πίνακα 40 παρατηρούμε την συσχέτιση της παρακολούθησης φροντιστηρίου
με το αν το άθλημα δρα θετικά στο σχολικό πρόγραμμα των μαθητών. Από τον πίνακα
των απαντήσεων προκύπτει ότι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που πηγαίνουν
σε φροντιστήριο πιστεύει ότι το άθλημα δρα θετικά στο σχολικό πρόγραμμα.
Πίνακας 41: Πηγαίνω σε Φροντιστήριο * Σας επιβαρύνει οικονομικά το άθλημά σας

Πηγαίνω σε
Φροντιστήριο

Ναι
Όχι

Σύνολο

Καθόλου
33
16
49

Σας επιβαρύνει οικονομικά το άθλημά σας
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
45
2
3
7
3
0
52
5
3

Σύνολο
83
26
109

p=0.021 < 0.05
Στον πίνακα 41 παρατηρούμε την συσχέτιση της παρακολούθησης φροντιστηρίου
με το αν το άθλημα τους επιβαρύνει οικονομικά. Περίπου οι μισοί από τους μαθητές που
παρακολουθούν φροντιστήριο δηλώνουν ότι έχουν μια μικρή επιβάρυνση από το άθλημα
που ασχολούνται.
Πίνακας 42: Είδος Φροντιστηρίου * Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο
άθλημα

Είδος
Φροντιστηρίου

Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα
Ναι
Όχι
Σύνολο
12
2
14
23
0
23
41
0
41
17
2
19
2
1
3
95
5
100

Κοινωνικό
Ιδιωτικό
Ιδιαίτερο μάθημα
Ιδιωτικό και Ιδιαίτερο
Κοινωνικό και Ιδιαίτερο

Σύνολο

p=0.016 < 0.05
Στον πίνακα 42 παρατηρούμε την συσχέτιση του είδους του φροντιστηρίου που
παρακολουθούν με το αν έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα. Όλοι οι
μαθητές (100%) που παρακολουθούν ιδιαίτερο ή ιδιωτικό έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν
με κάποιο άθλημα. Οι άλλοι σε μικρότερα (αλλά πάντως πολύ μεγάλα) ποσοστά.
Πίνακας 43: Είδος Φροντιστηρίου * Σας επιβαρύνει οικονομικά το άθλημά σας

Είδος
Φροντιστηρίου

Κοινωνικό
Ιδιωτικό
Ιδιαίτερο μάθημα
Ιδιωτικό και Ιδιαίτερο
Κοινωνικό και Ιδιαίτερο

Σύνολο

Σας επιβαρύνει οικονομικά το άθλημά σας
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο
5
5
0
0
10
8
13
1
1
23
19
15
1
1
36
3
13
0
0
16
0
0
0
1
1
35
46
2
3
86

p=0.000 < 0.05
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Στον πίνακα 43 παρατηρούμε την συσχέτιση του είδους του φροντιστηρίου που
παρακολουθούν με το αν το άθλημα τους επιβαρύνει οικονομικά. Προφανώς εκείνοι που
παρακολουθούν ιδιωτικό και ιδιαίτερο νοιώθουν μεγαλύτερη επιβάρυνση.
Πίνακας 44: Μόνο στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα * Σας επιβαρύνει οικονομικά το
άθλημά σας

Μόνο στα Πανελλαδικώς
εξεταζόμενα
Σύνολο

Ναι
Όχι

Καθόλου
13
27
40

Σας επιβαρύνει οικονομικά το άθλημά σας
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο
28
1
3
45
20
2
0
49
48
3
3
94

p=0.024 < 0.05
Στον πίνακα 44 παρατηρούμε την συσχέτιση της παρακολούθησης φροντιστηρίου
μόνο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με το αν το άθλημα τους επιβαρύνει
οικονομικά. Παρατηρούμε ένα μικρό ποσοστό αυτών των μαθητών να θεωρεί την
επιβάρυνση πάρα πολύ μεγάλη.
5. Συμπεράσματα
Από την μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι το φύλο, η ηλικία, η
τάξη, η διαμονή, το επάγγελμα της μητέρας, οι γνώσεις του πατέρα και η παρακολούθηση
φροντιστηρίου επηρεάζουν τη σχέση των μαθητών με τις εξωσχολικές αθλητικές
δραστηριότητες.
Οι μαθητές σε συντριπτικό ποσοστό (93,8%) έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν
με κάποιο άθλημα. Σε ποσοστό 63,6% ασχολούνται και σήμερα με κάποιο. Οι μαθητές
ασχολούνται κατά βάση με τρία αθλήματα: βόλεϊ (14,7%), ποδόσφαιρο (14,0%) και
μπάσκετ (13,2%). Είναι όμως εξίσου σημαντικό να παρατηρήσει κανείς και την πληθώρα
των άλλων εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων έστω και με μικρότερα ποσοστά.
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό (47,3%) επηρεάστηκαν από φίλους. Σε ένα ποσοστό 57,3%
αθλούνται περισσότερες από τρεις φορές εβδομαδιαίως και περίπου ένας στους τρεις
μαθητές ασχολείται περισσότερο από πέντε χρόνια. Είναι σημαντικό να παρατηρήσει
κανείς ότι σε ποσοστό 72,8% οι μαθητές νοιώθουν πάρα πολύ καλά κάνοντας το
συγκεκριμένο άθλημα. Περίπου ένας στους τρεις μαθητές σκέφτεται επαγγελματικά το
άθλημά του. Δηλώνουν ότι δεν τους επιβαρύνει καθόλου οικονομικά το άθλημα με το
οποίο ασχολούνται. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό (6,2%) δηλώνει το αντίθετο. Περίπου
ένας στους τρεις μαθητές έχει κάποια διάκριση μέχρι τώρα και περίπου δύο στους τρεις
μαθητές σκοπεύουν να συνεχίσουν την ενασχόληση με το άθλημα και μετά το λύκειο.
Τα κορίτσια τείνουν προς το βόλεϊ και άλλα αθλήματα, ενώ τα αγόρια προς το
ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών από εκείνο
των κοριτσιών το σκέφτεται επαγγελματικά. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών
από εκείνο των κοριτσιών έχει κάποιο πρότυπο αθλητή / αθλήτριας. Σε μεγαλύτερες
ηλικίες (τάξεις) υπάρχει σταδιακή απομάκρυνση από το άθλημα (προφανώς λόγω άλλων
υποχρεώσεων: πανελλαδικές, φροντιστήρια κτλ). Όσο προχωρά η ηλικία (τάξη) τα
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θετικά συναισθήματα παύουν να είναι τόσο έντονα όσο σε μικρότερες ηλικίες (τάξεις).
Σε μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές διαφοροποιούνται από τα κλασσικά αθλήματα (βόλεϊ,
ποδόσφαιρο, μπάσκετ) και στρέφονται και σε άλλα αθλήματα (γυμναστήριο, γυμναστική,
στίβο, καράτε κτλ). Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό με μητέρα δημόσιο υπάλληλο δεν το
σκέφτεται επαγγελματικά. Οι μαθητές με πατέρα απόφοιτο λυκείου και άνω έχουν
σε συντριπτικό ποσοστό ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα. Οι μαθητές με
πατέρα απόφοιτο δημοτικού και γυμνασίου έχουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κάποιο
πρότυπο αθλητή / αθλήτριας. Οι μαθητές με μητέρα απόφοιτο λυκείου και άνω έχουν
σε συντριπτικό ποσοστό ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα. Πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό των μαθητών που πηγαίνουν σε φροντιστήριο δεν το σκέφτεται επαγγελματικά.
Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που πηγαίνουν σε φροντιστήριο πιστεύει ότι
το άθλημα δρα θετικά στο σχολικό πρόγραμμα. Περίπου οι μισοί από τους μαθητές που
παρακολουθούν φροντιστήριο δηλώνουν ότι έχουν μια μικρή επιβάρυνση από το άθλημα
που ασχολούνται. Όλοι οι μαθητές (100%) που παρακολουθούν ιδιαίτερο ή ιδιωτικό
έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με κάποιο άθλημα. Οι άλλοι σε μικρότερα (αλλά πάντως
πολύ μεγάλα) ποσοστά.
Τα ανωτέρω αναφερθέντα θεωρούμε ότι είναι στοιχεία ενδιαφέροντα για
περαιτέρω διερεύνηση και προβληματισμό.
Επίλογος
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια ανάδειξης των εξωσχολικών
αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών / μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς και των ανασταλτικών παραγόντων
για την ενασχόληση με αυτές.
Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια επανάληψη της ερευνητικής αυτής προσπάθειας και
σε άλλη γεωγραφική περιοχή της χώρας για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
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του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Κορινθίας.
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Ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος του χρόνου – ευετηριακά έθιμα
Καραγιώργου Αικατερίνη

Περίληψη
Το παρελθόν -από τον 18ο αιώνα- ευρισκόμενο σε αρμονική σχέση με το παρόν
διατηρεί ολοζώντανα τα έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα στη χώρα μας
χαρακτηρίζονται όχι μόνο για τον πλούτο των επιμέρους μορφών τους αλλά και για την
μακρά διατήρησή τους, καθώς αποτελούν στοιχεία της αρχαιοελληνικής και βυζαντινής
μας παράδοσης που ακόμη αναβιώνουν. Η θρησκευτική και εθιμική λατρεία, όπως
αυτή εδράζεται (προκύπτει, στηρίζεται) στο Θεό, τους ανθρώπους και στις δοξασίες
που αλληλεπιδρούν με τη «Φύση και το Κλίμα», δημιούργησε τις προϋποθέσεις και
τις συνθήκες για τη με κάθε «αιτίαν» «πανήγυριν» (των κάμπων, των βουνών και των
Μοναστηριών) αλλά και εμπορική συναλλαγή και πολιτιστική αλληλεπίδραση σε όλη τη
διάρκεια του ελληνικού Ενιαυτού.
Λέξεις κλειδιά: ήθη και έθιμα, δοξασίες, λαϊκή λατρεία, λαϊκός πολιτισμός, Λαογραφία
The circle of life, the cycle of time - eternal customs
Abstract
The past -from the 18th century-, by retaining a harmonious relationship with the present,
keeps the customs that pass from generation to generation alive. Customs in our country
are characterized not only by the richness of their individual forms but also by their
long preservation, as they are elements of our ancient and Byzantine tradition that are
still surviving. Religious and customary worship, as it is based (founded, supported) on
God, the people and the beliefs that interact with “Nature and the Climate”, created the
requirements and conditions for any “cause” “feasts” (in the pastures, the mountains
and the monasteries), but also for trade and cultural interactions throughout the Greek
Calendar Year.
Key words: manners and customs, beliefs, folk worship, folk culture, Folklore
1. Εισαγωγή
Οι πρωτόγονες κοινωνίες τελούσαν τις ιεροτελεστίες προς όφελος του κόσμου και της
ευημερίας της κοινωνίας, υπό την επιρροή «των μεγάλων ενστικτικών δυνάμεων της
πολιτισμένης ζωής: νόμος και τάξη, εμπόριο και κέρδος, δεξιοτεχνία και τέχνη, ποίηση,
σοφία και επιστήμη.»1. Αντίστοιχα, στις ιερές τελετουργίες του αρχαϊκού κόσμου κυριαρχεί
το πνευματικό στοιχείο το οποίο μεταβαίνει από ένα επίπεδο πλαστής πραγματικότητας
και από τη φαινομενική πραγμάτωση στη συμβολική και μυστική πραγμάτωση. Η
1 Huizinga, J. (1989). O άνθρωπος και το παιχνίδι, (HUMO LUDENS) μτφ. Στέφανος Ροζάνης, Γεράσιμος
Λυκιαρδόπουλος. Αθήνα: Γνώση, σ.σ.16, 17.
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τελετουργία αποτελεί ένα δρώμενο, δηλαδή το υλικό μέρος μια δράσης, το δράμα, ένα
«κοσμικό συμβάν», και ένα γεγονός που συντελείται μέσα στη διαδικασία της φύσης2.
Άλλοτε στα διάφορα εθιμικά δρώμενα κυριαρχούσε το θυμικό και όχι το λογικό
και η συμμετοχή του ανθρώπου είχε το χαρακτήρα της μέθεξης είτε ως τελεστής καθώς
μετείχε δρώντας στο έθιμο, είτε ως θεατής, παρατηρώντας τους άλλους, αλλά πάντα
εντός του συγκεκριμένου τελετουργικού πλαισίου και σε ψυχική επαφή με το δρώμενο.
Η συμμετοχή αυτή προϋποθέτει αποδοχή και πίστη προς το συμβολικό στοιχείο καθώς
ο συμβολισμός έναντι της λογικής είναι εκείνος που επενεργεί στο συγκινησιακό κέντρο
της ψυχής. Τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου είναι λοιπόν άρρηκτα συνδεδεμένα με τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων του μιας και τα δρώμενα και έτσι η μελέτη των
ηθών και των τελετουργιών προϋποθέτει γνώση της πίστης του λαού3.
Η επιμονή των θρησκευτικών δοξασιών μέσω του θρησκευτικού συγκρητισμού4
αλλά και των ηθών και εθίμων από άλλες εποχές5 είναι ολοφάνερη από τη μελέτη τους.
Από τις αρχαιοελληνικές δοξασίες περί νεράιδων6 μέχρι την πρακτική της μαντείας
και της αργίας που επιβιώνουν ως σήμερα7, πολλά στοιχεία της αρχαίας παράδοσης
διατηρούνται. Παράλληλα, ταυτίζονται και ημερολογιακά πολλές αρχαίες τελετουργίες με
σύγχρονα ευετηριακά έθιμα. Αυτό παρατηρείται και στις γιορτές του Δωδεκαήμερου των
Χριστουγέννων8, στις γιορτές του Πάσχα και των Αποκριών9 ενώ ακόμη και οι αρχαίες
γιορτές κατά τους μήνες Ελαφηβολιώνα και Βοηδρομιώνα με κυριότερα τα Παναθήναια
κατά το μήνα Εκατομβαιώνα (Ιούλιο) αλλά και τα Θεσμοφόρια το Φθινόπωρο10
απαντώνται σήμερα με άλλη μορφή ως νεοελληνικές γιορτές του Καλοκαιριού. Δηλαδή,
τα έθιμα συχνά έχουν μία καταγωγή πέρα από οποιαδήποτε θρησκευτική δοξασία και
συνδέονται με τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου, ενώ διατηρούνται λόγω της επαφής
του ανθρώπου με τα ίδια περιβάλλοντα για πολλούς αιώνες11.
1.1. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τον πλούτο του λαϊκού πολιτισμού και
τη σκοπιμότητα να περισωθούν από την Παράδοση υλικό και πληροφορίες για τα ήθη
και έθιμα κ.λπ., αλλά και το σύστημα αξιών, που αφορούσε στην κοινωνική, πνευματική
αλλά και πρακτική ζωή των παρελθόντων ετών προκειμένου να αξιοποιηθούν ως μία
2 Huizinga, J. (1989). O άνθρωπος και το παιχνίδι, (HUMO LUDENS) μτφ. Στέφανος Ροζάνης, Γεράσιμος
Λυκιαρδόπουλος. Αθήνα: Γνώση, σ.σ.14, 15.
3 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 7.
4 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 253,254.
5 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 14.
6 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 9.
7 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 261 – 263.
8 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ. 258.
9 Βαρβούνης, Μ. (2018). Οι εορτές του Πάσχα στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή: Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, σ.3.
10 Nilsson, M. (1998). Greek Folk Religion. US Philadelphia: University of Pennsylvania Press., p. 24.
11 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ. 254.
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διδακτική προσέγγιση, η οποία θέτει τον πολιτισμό σε κεντρική θέση στη σχολική
μάθηση και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να συνάψουν δεσμούς και συνδέσεις μεταξύ
του πολιτισμού προέλευσης και της σχολικής μάθησης για τους μαθητές που προέρχονται
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Υπό την έννοια ότι η «παράδοση», ενισχύει
το αίσθημα της συνοχής και της συλλογικότητας «δείχνοντας πώς συνδέεται η κοινή
καταγωγή και η κοινή τους εμπειρία με μια συγκεκριμένη περιοχή, την πατρίδα τους»12 ο
Λ.Π. στην εκπαίδευση προσφέρεται ως πεδίο «πολιτισμικής συνάντησης» και ανάδειξης
των κοινών πολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, με παράλληλη ανάδειξη της
ιδιαίτερης ταυτότητας. Η περιφρούρηση της τοπικής ταυτότητας καθώς και η διαλεκτική
της σύνθεση με άλλες κουλτούρες θεωρείται ότι θα ενισχύσει τις διαδικασίες μάθησης.
2. Αποσαφήνιση όρων
2.1. Ήθος
Τα ήθη -κατά βάση- μπορούν να οριστούν ως «ένα άμορφο σύνολο συμπεριφορών» των
κοινωνικών ομάδων, που περιλαμβάνουν και τα συναισθήματα και τις νοοτροπίες τους13.
Τα ήθη σύμφωνα με τον Μ. Μερακλή «αποτελούν, από μια άποψη ένα άμορφο
υλικό συμπεριφοράς των μελών και κοινωνικών ομάδων. Είναι τα αισθήματα, οι
αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, οι κλίσεις κτλ που επικρατούν σε μία δεδομένη εποχή»14 ορισμό
που αποδέχεται η παρούσα εργασία.
2.2. Έθιμο
Το έθιμο (αρχαία ελληνική ἔθιμον, ουδέτερο του επιθέτου ἔθιμος < ἔθω) αποτελεί ενέργεια
που επαναλαμβάνεται σε καθορισμένες περιστάσεις, όπως έχει καθιερωθεί από την
παράδοση ενός λαού ή τόπου και αποτελεί έκφραση του τοπικού Λαϊκού Πολιτισμού15.
Τα έθιμα σύμφωνα με τον Μ. Μερακλή και τη θέση της παρούσας εργασίας
«είναι τα ήθη όταν παίρνουν μια ορισμένη σταθερά επαναλαμβανόμενη τελεστική μορφή.
Η επανάληψη αυτή σχηματίζει και την παράδοσή του»16. Τα έθιμα επαναλαμβάνονται
τακτικά και αποκτούν τελεστική μορφή, συνεπώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη φύση
των τελετουργιών και των ιεροτελεστιών.
2.3. Τελετουργία
Η τελετουργία αποτελεί ένα δρώμενο, δηλαδή το υλικό μέρος μια δράσης, το δράμα, ένα
«κοσμικό συμβάν» και ένα γεγονός που συντελείται μέσα στη διαδικασία της φύσης17.
12 ∆έλτσου, E. (1995). O «ιστορικός τόπος» και η σημασία της «παράδοσης» για το έθνος-κράτος. Εθνολογία,
4, (107-126), 274, σ. 109.
13 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ. 131.
14 Μερακλής, Μ. (2004). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Εκδόσεις Οδυσσέας, σ. 3.
15 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ.σ. 8, 15, 21.
16 Μερακλής, Μ. (2004). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Εκδόσεις Οδυσσέας, σ. 3.
17 Huizinga, J. (1989). O άνθρωπος και το παιχνίδι, (HUMO LUDENS) μτφ. Στέφανος Ροζάνης, Γεράσιμος
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Ο Ντέιβιντ Κέρτζερ (Kertzer, D.I.) ορίζει την τελετουργία ως δράση συνδεδεμένη
σε ένα δίκτυο συμβολισμού18 και σημαντικό επικοινωνιακό ρόλο. Για τους Κέλι και
Κάπλαν (John D. Kelly & Martha Kaplan), η τελετουργία συνδέεται εθιμικά με την
παράδοση και το ιερό19, προσέγγιση που υιοθετεί και η εργασία αυτή.
2.4. Ευετηριακό έθιμο
Το μεγαλύτερο μέρος των τελετουργικών εθίμων σχετίζεται με την προσπάθεια επίτευξης
της ευετηρίας γι’ αυτό και ονομάζονται από τη θρησκευτική λαογραφία «έθιμα ευετηρίας»
(ευετηρία=καλοχρονιά).
Με τον όρο «ευετηριακό έθιμο» ο Μ. Γ. Βαρβούνης εννοεί την τελετουργική
εξασφάλιση της υγείας των ανθρώπων, της προκοπής των καλλιεργειών, της ευφορίας
των καρπών και της γονιμότητας των ζώων, δηλαδή ό,τι ο λαός ονομάζει μονολεκτικά
«καλοχρονιά»20 ορισμός υιοθετείται και από την ανά χείρας εργασία.
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις των κύκλων της ζωής, του χρόνου και των ευετηριακών
εθίμων
3.1. Ο κύκλος της ζωής
Οι μεγαλύτεροι σταθμοί της ζωής του ανθρώπου ανάλογα με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές,
κοινωνιολογικές και πολιτισμικές συνθήκες από τη γέννηση ως το θάνατο περιλαμβάνει
«τελετουργίες, ιεροπραξίες, σύμβολα, ύμνους, μουσικές, χορούς, τραγούδια» και συνάμα
δοξασίες, μύθους, θρύλους, παραδόσεις και «θέσφατα».
3.1.1. Γέννηση
Η διαιώνιση του γένους στη λαϊκή παράδοση βαρύνει το θηλυκό, σχεδόν αποκλειστικά21.
Το ίδιο και η στειρότητα, η οποία εκτιμάται ως κατάρα για τη γυναίκα, ενώ ο άνδρας δεν
επιβαρύνεται καθόλου. Η πολυτεκνία ήταν χάρισμα και το ζητούμενο, διότι η βρεφική
θνησιμότητα ήταν υψηλή και τα πολλά εργατικά χέρια απαραίτητα22.
Η ατεκνία στιγμάτιζε τη γυναίκα (στείρα, μαρμάρα, άκληρη) και μάλιστα
αποκλειόταν από θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις (για παράδειγμα ο ιερέας
δεν δεχόταν πρόσφορο), ενώ η εκκλησία έχει ειδικές ευχές για τη ευγονία των γυναικών.
Αντίστοιχα στην αρρενογονία γινόταν δεκτή με ιδιαίτερες εκδηλώσεις χαράς και
εορταστική ατμόσφαιρα (π.χ. πυροβολισμοί στη Μάνη) από ότι στη θηλυγονία23. Κατά τη
Λυκιαρδόπουλος. Αθήνα: Γνώση, σ.σ.14, 15.
18 Kertzer, D.I. (1989). Ritual, Politics and Power. London: Yale University Press, σ. 9.
19 Kelly, J.D.; Kaplan M. (1990). «History, Structure and Ritual». Annual Review of Anthropology (19): 119–150.
20 Βαραβούνης, Μ. (2017). Εισαγωγή στη Θρησκευτική Λαογραφία. Ο κύκλος του χρόνου – Ο κύκλος της ζωής
– Ο κύκλος της λατρείας. τ. β΄. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ.σ. 224-226.
21 Βλέπε περισσότερα στο Αυδίκος, Ε. (1996). Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
22 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 102.
23 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
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διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας για την έγκυο/λεχώνα και το νεογνό τηρούνταν
αυστηρά κάποιες απαγορεύσεις για παράδειγμα να απέχει από εργασίες του Αγίου Συμεών
(2 Φεβρουαρίου) προκειμένου να αποφευχθεί η γέννησης ενός βρέφους με σημάδι, αλλά
και οι προγνώσεις για το φύλο του βρέφους (όπως το σχήμα κοιλιάς). Μετά τη γέννηση
το κρέμασμα των φυλακτών προφυλάσσει το μωρό από τη «βασκανία» και την Τρίτη
ημέρα κατά την οποία οι Μοίρες24 θα μοιράνουν το νεογέννητο, το βρέφος και το σπίτι
προετοιμάζονται ανάλογα. Η διάρκεια της λοχείας ολοκληρώνεται σαράντα ημέρες μετά
με το «διάβασμα» της ευχής ενώ με το βάπτισμα προστατεύεται από τα δαιμονικά και
εισέρχεται στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο θάνατος αβάπτιστου βρέφους25 θεωρείται αμαρτία
για τους γονείς και η ταφή αβάπτιστου βρέφους σε νεκροταφείο δεν επιτρέπεται26.
3.1.2. Γάμος
Η ενηλικίωση, η οποία συντελείται σε διαφορετική ηλικία για τον άνδρα από τη γυναίκα,
συνοδεύεται από μυητικές πράξεις, αρχίζει με τη μνηστεία, η οποία συνοδεύεται με την
ανταλλαγή δώρων, το σύναψη του προικοσύμφωνου και άλλων27. Διαρκεί για μικρό διάστημα,
με τις σχέσεις των μνηστευμένων να παραμένουν τυπικές (αρραβώνας, λογόστεμα) και
ολοκληρώνεται με τη σύναψη γάμου, το μόνο κοινωνικά και νομικά αποδεκτά τρόπο. Την
επιλογή συζύγου επιλαμβάνονται οι γονείς και κύρια ο πατέρας. Σε πολλές περιπτώσεις
χωρεί μεσολάβηση (προξενιά, τελειώματα) έμπιστου προσώπου -του προξενητή- η οποία
διενεργείται είτε με είτε χωρίς αμοιβή και φέρει εις πέρας τη συμφωνία28.
Για την τελετή του γάμου29 (βλόγα, χαρά, στεφάνωση κ.ά.) αφού καθοριστεί η
ημερομηνία και οριστεί ο κουμπάρος, οι παράγαμπροι (μπρατίμια) και οι παράνυμφοι
απαιτείται μεγάλη προετοιμασία. Αυτή περιλαμβάνει το πλύσιμο και σιδέρωμα της προίκας,
τα δώρα που ανταλλάσουν οι οικογένειες των μελλονύμφων, την παρασκευή των ψωμιών
του γάμου με τελετουργικό τρόπο και συμβολικά σχέδια, και σε μερικές περιοχές το
στολισμό του φλάμπουρου (μπαϊράκι). Η έκθεση της προίκας, η μεταφορά της στο σπίτι των
μελλονύμφων και το στρώσιμο της κλίνης (εναπόθεση αγοριού, χρήματα κ.ά.) συνοδευόμενα
από παραδοσιακά τραγούδια λαμβάνουν χώρα κατά την εβδομάδα πριν την τέλεση του
γάμου. Ανήμερα της τελετής (συνήθως Κυριακή) ακολουθεί ο αποχαιρετισμός των γονέων
και των αδερφών από τη νύφη και με συνοδεία μουσικής ξεκινά η γαμήλια πομπή30.
Κατά την ιεροτελεστία31 γίνεται το στεφάνωμα του ζευγαριού με στέφανα (από
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ. 65.
24 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 13.
25 Πολίτης, Ν. (1904). Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού: Παραδόσεις. Αθήναι: Τύποις
Π.Δ. Σακελλαρίου, σ. 325.
26 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 103.
27 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 167, 168.
28 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 103.
29 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 171-177.
30 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 103.
31 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
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κλήμα πιο παλιά), η θεία μετάληψη από το ίδιο ποτήρι, το οποίο έσπαζε κατόπιν ο ιερέας
και ο χορός του Ησαΐα κατά τον οποίο οι προσκεκλημένοι ρίχνουν ρύζι και βαμβάκι
(καταχύσματα). Η Δευτέρα μετά την πρώτη νύχτα του γάμου ξεκινά με τραγούδια και γίνεται
ο έλεγχος της παρθενίας και η επιβράβευση ή τιμωρία και μια σειρά από τελετουργικές
διαδικασίες όπως η επίσκεψη στη βρύση και άλειμμα της βρύσης με βούτυρο32.
Την επόμενη Κυριακή μετά το γάμο γίνονται τα πιστρόφια, δηλαδή η επιστροφή
των νέων στο πατρικό της νύφης ή ο αντίγαμος, όπου οι συγγενείς και οι φίλοι γευματίζουν
και διασκεδάζουν στο σπίτι του ζεύγους33. Για την προστασία των νεόνυμφων από το κακό
το πρώτο σαρανταήμερο μια σειρά από ενέργειες ενδεικτικά αναφέρουμε το σκούπισμα
σπιτιού, παράσταση σε γάμο άλλου34.
3.1.3. Ο θάνατος – πένθος
Ο θάνατος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωή στην παραδοσιακή κοινωνία35 συνοδεύεται
από πλήθος δοξασιών και προλήψεων και έρχεται «όταν καεί το καντήλι κάποιου».
Ως προμηνύματα του ερχομού του ερμηνεύονται τα ουρλιαχτά του σκύλου, η λαλιά
της κουκουβάγιας ή του κόρακα αλλά και οπτασίες ή εκφράσεις του αρρώστου. Η
συγχώρηση και η θεία μετάληψη είναι απαραίτητη και οι τελευταίες επιθυμίες του
μελλοθάνατου ιερές. Η παρατεταμένη διάρκεια του ψυχορραγήματος αποδίδεται σε
κατάρα, ή σε αφορισμό ή στον άδικο πρότερο βίο του ετοιμοθάνατου. Τα έθιμα μετά το
θάνατο τηρούνται αυστηρά και ακολουθούν η πρόθεση, η εκφορά και τέλος η ταφή του
νεκρού36. Μετά τον ενταφιασμό ακολουθεί νεκρόδειπνο και μια σειρά από μνημόσυνα
(τρεις, εννιά, σαράντα ημέρες, ετήσιο και τρίχρονα). Λαϊκές δοξασίες που αφορούν στο
σώμα του νεκρού (πίστη στους βρυκόλακες: σαρκώματα, κακάνθρωποι) είναι ευρύτατα
διαδεδομένες. Όσον αφορά για την ένδειξη λύπης και τιμής στο θανόντα και εκδήλωσης
του πένθους υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο (μαύρα, κόψιμο μαλλιών για
τις γυναίκες και μακριά μαλλιά και γένια για τους άνδρες κ.ά.), ενώ ακόμη απέφευγαν τις
κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλυπταν τους καθρέπτες με μαύρα πανιά 37.
3.2. Ο κύκλος του χρόνου
Στο ισχύον από το 1923 στο ελληνικό κράτος Γρηγοριανό μεγάλο μέρος αφορά εορταστικό
χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου η καθημερινότητα και οι δραστηριότητες που την
πλαισιώνουν διακόπτονται. Το εορτολόγιο του ορθόδοξου χριστιανισμού είναι κοινό σε
ολόκληρο τον ελληνισμό και έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο38.
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 184-187.
32 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 104.
33 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 178-181.
34 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 105.
35 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ.σ. 8-10.
36 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ.47, 48.
37 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 105
38 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
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Ο χρόνος στον παραδοσιακό πολιτισμό δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια αλλά
συνδέεται με τις εμπειρίες της ζωής και τις εργασίες που προσδιορίζονται από το φυσικό
και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της κάθε τοπικής κοινωνίας39. Μια καλή χρονιά είναι
εκείνη που έχει πλούσια σοδειά. Κάθε εποχή ή μήνας του ετήσιου κύκλου σηματοδοτεί την
έναρξη ή το πέρας εργασιών. Για παράδειγμα ο Μάρτιος, ο «γδάρτης και παλουκοκάφτης»,
για τους μαστόρους της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας σηματοδοτεί την
αναχώρησή τους (μαρτιάτικο ή σαρακοστιανό ταξίδι) για εύρεση εργασίας. Αντίστοιχα, ο
Ιούνιος ο «Θεριστής» και ο Ιούλιος, ο «Αλωνάρης» ήταν οι μήνες του θερισμού και του
αλωνισμού40.
3.2.1.Το εορτολόγιο
Μελετώντας το λαϊκό εορτολόγιο του έτους με αρχή την Βυζαντινή Πρωτοχρονιά, με την
έναρξη της ινδίκτου (θρησκευτικού έτους), την πρώτη του Σεπτέμβρη του «Τρυγητή» ή
«Σταυριάτη» εντοπίζουμε πολλά σχετικά έθιμα41. Σε πολλές περιοχές τελούν Αγιασμό
στα σπίτια τους (Αιτωλία), σπάζουν ρόδι, οι γυναίκες φέρνουν νερό και ραντίζουν τα
σπίτια τους (Κάρπαθο) κ.ά. και διατηρούν τη συνήθεια οι συγγενείς να ανταλλάσουν
δώρα. Ακολουθούν πολλές αγροτοποιμενικές γιορτές, όπως στις δύο (2) Σεπτέμβρη του
Αγίου Μάμα προστάτη των ποιμένων, της Μικρής Παναγίας, «Γενέσιο της Παναγίας», ή
της Αποσοδειάς, η οποία συνδέεται με τη συλλογή των καρπών της γης στις 8 Σεπτέμβρη,
της Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού (14 Σεπτεβρίου), κατά την οποία γίνεται συμβολική
μεταφορά του σπόρου στην εκκλησία προκειμένου να ευλογηθεί και τελείται συμβολική
αναπαράσταση μοιρολογήματος πεθαμένου (εικάζεται για το καλοκαίρι που φεύγει)
(έθιμο στο Λειδινό Αίγινας). Κατόπιν, εορτάζονται η Αγία Ευφημία η προστάτρια για
τις μοδίστρες (Κωνσταντινούπολη) και ο Άγιος Ευστάθιος, προστάτης των ποιμένων
(ζευγάρωμα στα οικόσιτα ζώα) στις 16 Σεπτεμβρίου, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
(26 Σεπτεμβρίου) και άλλες42.
Ο Οκτώβριος ή Αιδημητριάτης, όπως λεγόταν, λόγω της εορτής του Αγίου
Δημητρίου (26 Οκτωβρίου) έχει ξεχωριστή θέση στον κύκλο του χρόνου και περιλαμβάνει
γιορτές και διαβατήρια έθιμα που σχετίζονται με την αγροτική ζωή και κυρίως με τη σπορά.
Κατά την εορτή του Αγίου Λουκά (18 Οκτωβρίου) στη Μάνη δεν εργάζονται προκειμένου
να μην ψοφήσουν τα ζώα τους. Από την εορτή του Αγίου Δημητρίου συνάπτονται οι νέες
αγροτικές και κτηνοτροφικές συμβάσεις οι οποίες διαρκούν ως την άνοιξη (23 Απριλίου,
του Αγίου Γεωργίου). Χαρακτηριστικό έθιμο είναι η «Τζαμάλα» μαγικοθρησκευτικό
δρώμενο στη Θράκη, με θέμα το θάνατο και την αναγέννηση της φύσης, κατά το οποίο
μεταμφιεσμένοι με στεφάνια κληματαριάς περιέφεραν την ξύλινη καμήλα και έδιναν ευχές
για καλή χρονιά43.
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ. 20.
39 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 22-23.
40 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 110.
41 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 14.
42 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 111.
43 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
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Πλήθος από εορτές και έθιμα πλαισιώνουν το Νοέμβριο, όπως είναι η εορτή
των Αγίων Αναργύρων (1 Νοέμβρη), που συνοδεύεται από θυσίες ζώων και πανηγύρια,
ο Άγιος Γεώργιος (3 Νοέμβρη), ο Σποριάρης ή Μεθυστής, κατά την οποία ανοίγουν τα
βαρέλια και δοκιμάζουν τα κρασιά, και η γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ (ψυχοπομπού)
και Γαβριήλ (8 Νοεμβρίου), η οποία συνοδεύεται από νηστεία και εθιμικές ενέργειες είτε
για τον εξευμενισμό του αγγέλου του θανάτου, είτε για την απόδοση τιμών στον προστάτη
των ναυτικών (Σύμη). Η εορτή του έφιππου Άγιου Μηνά (11 Νοεμβρίου), προστάτη των
κτηνοτρόφων ο οποίος φανερώνει τα κλεμμένα, του άγιου Φίλιππου (14 Νοεμβρίου),
προστάτη των γεωργών, που θεωρείται μικρή Αποκριά και τα Εισόδια της Θεοτόκου (21
Νοεμβρίου), της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας ή Πολυσπορίτισσας ή Αποσοδειάς,
επειδή οι γεωργοί είχαν τελειώσει κατά το ήμισυ τη σπορά. Κατά τόπους την ημέρα αυτή
πηγαίνουν στην εκκλησία βρασμένα πολυσπόρια ή στη βρύση για την αφθονία των αγαθών
του σπιτιού.
Ο κύκλος των χειμωνιάτικων εορταστικών εθίμων ξεκινά το Δεκέμβριο, μήνα που
συμπίπτει με τον Ποσειδεώνα των αρχαίων Ελλήνων (Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας),
κατά τον οποίο εορτάζεται ο άγιος Νικόλαος44, ο προστάτης των ναυτικών, με πολλές
παραδόσεις για θαύματα και σωτηρίες ναυτικών και ταυτόχρονα οι ναυτικοί αποφεύγουν να
ταξιδεύουν. Η αγία Βαρβάρα45, προστάτρια των παιδιών από ευλογιά και δερματοπάθειες,
εορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου και για την αποτροπή των νοσημάτων παρασκευάζουν τα
βάρβαρα (σιτάρι, σταφίδες, αμύγδαλα κλπ ή μελόπιτα) και τα μοιράζουν στη γειτονιά.
Σημαντικοί για τη λαϊκή λατρεία ο άγιος Σπυρίδωνας προστάτης των υποδηματοποιών και
της Κέρκυρας, εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου και ο άγιος Ελευθέριος (15 Δεκεμβρίου), ο
προστάτης των εγκύων θεωρείται ότι ελευθερώνει γρήγορα τις εγκυμονούσες και πολλοί
άλλοι μικρότεροι άγιοι εορτάζονται κατά το Δεκέμβριο46.
3.2.2. Το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων
Το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων θεωρείται ότι αντικατέστησε αρχαιοελληνικές ή
ρωμαϊκές γιορτές (Σατουρνάλια ή Κρόνια). Οι χριστιανικές γιορτές της περιόδου αυτής,
όπως η Γέννηση του Χριστού, του Αγίου Βασιλείου, η Περιτομή και τα Θεοφάνεια
έχουν συνδεθεί με ειδωλολατρικά δρώμενα που τελούνταν για τον εξευμενισμό των
δαιμόνων και στην ευετηρία (καλοχρονιά) και συνοδεύονταν από αγερμούς (κάλαντα),
μεταμφιέσεις, προλήψεις για την κακοτυχία κ.ά.. Τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) στο
οικογενειακό τραπέζι ξεχωριστή θέση έχει το χριστόψωμο, στολισμένο με καρύδια και
σχέδια από ζυμάρι, τα ντολμαδάκια (σαρμάδες) στη Μακεδονία και αλλού, ενώ σε άλλες
περιοχές έσφαζαν κότα και έφτιαχναν σούπα, όπως και τα χοιροσφάγια. Την παραμονή
των Χριστουγέννων παιδιά ή άντρες έλεγαν (με μουσική, τύμπανα και φλογέρες στη
Χίο, με την τζομπανίκα (ξύλο σε σχήμα Τ) στην περιοχή της Κοζάνης) από σπίτι σε
σπίτι τα κάλαντα (πήραν το όνομά τους από τη γιορτή των καλανδών του ρωμαϊκού
ημερολογίου). Η λαϊκή Πρωτοχρονιά συνδέεται με έθιμα που αφορούν την ευετηρία. Το
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 111.
44 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 10.
45 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 11.
46 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 112.
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ποδαρικό θεωρείται πολύ σημαντικό, όπως και η υποδοχή του νέου χρόνου με ράντισμα
του σπιτιού με νερό που έπαιρναν αμίλητοι από τη βρύση, στην οποία έριχναν κέρασμα.
Τα χαρτοπαίγνια, η τοποθέτηση φύλλων ελιάς στο τζάκι ή σιταριού στο τζάκι και η
βασιλόπιτα (κουλούρα ή πίτα) με το φλουρί και τα σύμβολα της κύριας ασχολίας του
οικοδεσπότη αποτελούν συνήθειες πρόγνωσης του μέλλοντος47.
Τα Θεοφάνεια είναι μια μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού καθώς λέει ο λαός
«Φώτα και Λαμπρή». Την παραμονή των φώτων πιστεύεται ότι ανοίγουν οι ουρανοί, όλα
ημερεύουν και τα ζώα μιλούν. Η γιορτή των Θεοφανείων έχει την έννοια της κάθαρσης
από τα δαιμόνια του Δωδεκαημέρου. Οι καλικάτζαροι ή Λυκοκαντζαραίοι, πλανήταροι
(Κύπρος), Κάηδες (Σύμη), καλλισπούδηδες, (Πόντος), κωλοβελόνηδες, Παρωρίτες,
πονηρά πνεύματα, άσκημοι και εριστικοί, κατά τη λαϊκή παράδοση, παραμένουν στη
γη ολόκληρο το Δωδεκαήμερο και ενοχλούν τους ανθρώπους. Με τον Αγιασμό τελετή
καθαγιασμού και εξαγνισμού των υδάτων48 ρίχνεται ο σταυρός στα παγωμένα νερά και
οι νέοι βουτούν για να τον πιάσουν γεγονός που θα φέρει υγεία και καλή χρονιά. Σε όλη
τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη δρώμενα
ανδρών μεταμφιεσμένων με δέρματα ζώων, μάσκες και κουδούνια αναπαριστούν το γάμο,
το θάνατο και την ανάσταση υποδυόμενοι αντίστοιχα πρόσωπα49.
Μετά τη γιορτή της Αγίας Δομνίκης, αγροτική γυναικεία γιορτή ευγονίας και
γονιμότητας ανοίγει ο κύκλος της άνοιξης και της Αποκριάς. Το Φεβρουάριο οι εορτές είναι
λιγότερες, όπως την Κρεατινή εβδομάδα ή Ολόκριγια στην οποία δεν τηρείται η νηστεία ούτε
της Τετάρτης ούτε της Παρασκευής και εορτάζεται η Τσικνοπέμπτη με χοιροσφαγία στην
Πελοπόννησο ή με συνεστιάσεις και μασκαρέματα. Την Τυρινή εβδομάδα που ακολουθεί
συνηθίζεται το γλέντι στο σπίτι του γηραιότερου της οικογένειας για να συγχωρεθούν,
διασκεδάζουν με τη «χάσκα» και να αρχίσει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής,
περίοδος προετοιμασίας για το Πάσχα. Η περίοδος των Αποκριών50 συνδέονται με
ζωόμορφες και θηριόμορφες μεταμφιέσεις (στο Σαμμοκόβι της Ανατολικής Θράκης51), τα
καρναβάλια με πρωτογονικό χαρακτήρα και αφορούσε αναπαραστάσεις γάμου, θανάτου,
σατιρισμοί (γενίτσαροι και μπούλες στη Νάουσα, γέροι και κορέλες στη Σκύρο, ο βλάχικος
γάμος στη Θήβα52, το μπουρανί στον Τύρναβο Θεσσαλίας, οι καλόγεροι στη Θράκη53 κ.ά.)
δίκες, τιμωρίες (στα νησιά), θεατρικές παραστάσεις στα Επτάνησα, γαϊτανάκι κ.ά., τις
ελευθεροστομίες και τους αστεϊσμούς. Τις ημέρες αυτές συνηθίζεται το άναμμα φωτιών
εξαγνιστικών54, ώστε να μπουν καθαροί στην περίοδο της Σαρακοστής55. Σημαντικές
47 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 113.
48 Βλέπε περισσότερα στο Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ.σ.
11-12.
49 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 114.
50 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ.σ. 117-124.
51 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ. 5.
52 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ. 12.
53 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ.σ. 7-9.
54 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 111.
55 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
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θρησκευτικές εκδηλώσεις στην περίοδο της Σαρακοστής αποτελούν οι χαιρετισμοί της
Παναγίας κάθε Παρασκευή56, με τον «Ακάθιστο ύμνο», και η λατρεία των ψυχών με την
τέλεση μνημόσυνων και τα ψυχοσάββατα. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τα θρησκευτικά
έθιμα τηρούνταν από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ για τους νεότερους αποτελούσαν
διασκέδαση. Την πρώτη ημέρα, δηλαδή την Καθαρή Δευτέρα57 εορτάζεται η αναγέννηση
με την έξοδο στη φύση, όπου καταναλώνονται τα εδέσματα της Σαρακοστής (νηστίσιμα
φαγητά όπως ταραμάς, χαλβάς και θαλασσινά, όσπρια (χωρίς λάδι) καθώς και λαγάνα
(ψωμί άζυμο) και τραγουδούσαν άσεμνα αποκριάτικα τραγούδια για τον αποχαιρετισμό
του καρνάβαλου. Σήμερα, ο ευετηρικός και γονιμικός χαρακτήρας πλέον έχει απολεσθεί
και αντικαθίσταται από την κοινωνική σάτιρα και την ευωχία58.
3.2.3. Γιορτές της Άνοιξης
Ο Μάρτιος σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση έχει σχέση με την πρόγνωση του καιρού της
χρονιάς, τα μερομήνια. Των Αγίων Σαράντα (9 Μαρτίου) πρόσφεραν για την ανάπαυση των
ψυχών σαραντόπιτες (κορυφαίο το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων) και του Ευαγγελισμού
(25 Μαρτίου) τα παιδιά γυρνούσαν στις γειτονιές και χτυπούσαν μεταλλικά αντικείμενα ή
έσπαζαν πήλινα σκεύη προκειμένου να απομακρύνουν ζωύφια και ερπετά.
Τον Πρωταπριλιά στη Θράκη λένε -για το καλό- ψέματα για το μετάξι.
Δεισιδαιμονίες και προλήψεις για τον Απρίλιο αποδίδουν στη βροχή της 1ης του μήνα
θεραπευτικές ιδιότητες και έτσι στην Κομοτηνή κρατείται ως γιατρικό για μελλοντική
χρήση59. Επίσης, η γυναίκα που έφτιαχνε καλλυντικά προσώπου έπρεπε να πει ψέμα και
να γίνει πιστευτό προκειμένου να επιτύχει η παρασκευή του. Έτσι, στις περιπτώσεις που
ένα ψέμα φαινόταν πως δεν ήταν αληθινό ο λαός έλεγε: «το ‘βγαλε καμιά για να πιασ’ το
φκιασίδ’ της ή να πιάσ’ νε τα μάγια»60.
Πριν το Πάσχα αρχίζουν οι προετοιμασίες την εβδομάδα των Βαΐων61 ενώ το
Σάββατο του Λαζάρου τα παιδιά ( ή τα κορίτσια62 με στολισμένα καλαθάκια ή με ομοίωμα
του Λαζάρου63) γυρνούν στα σπίτια και τραγουδούν το τραγούδι του Λαζάρου λαμβάνοντας
αβγά από τις νοικοκυρές. Το έθιμο οι «Λαζαρίνες», που τηρείται ακόμη και σήμερα
περιελάμβανε γραφικές σκηνές, «ντυμένες» με ευχές, τραγούδια και προλήψεις «στην παλιά
αρχαϊκή τους μορφή»64. Στην Κοζάνη οι Λαζαρίνες, στολισμένες νεαρές κοπέλες, χορεύουν
Οδυσσέας, σ. 11-13.
56 Μερακλής, Μ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και Έθιμα. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σ.σ. 226-268.
57 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ.σ. 111,112.
58 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα:
ΥΠ. Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ.σ.
122, 123.
59 Κυριακίδης, Στίλπ. (1910). «Δεισιδαιμονίαι και δεισιδαίμονες συνήθειαι», Λαογραφία τ. Β΄, σ. 408.
60 Κυριακίδης, Στίλπ. (1910). «Δεισιδαιμονίαι και δεισιδαίμονες συνήθειαι», Λαογραφία τ. Β΄, σ. 408.
61 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ.σ. 17-19.
62 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ. 3, 15, 16.
63 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ. 10.
64 Σιαμπανόπουλος, Κ. (1988). Οι Λαζαρίνες. Θεσσαλονίκη: χ.έ., σ. 7.
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και τραγουδούν ανοιξιάτικα τραγούδια. Κατά τη Μεγάλη εβδομάδα που ακολουθεί, περίοδο
σωματικής και ψυχοπνευματικής προετοιμασίας, έθιμα προχριστιανικά έχουν ενταχθεί
όπως: τα λαϊκά δρώμενα αναπαράστασης του θανάτου και της ανάστασης (π.χ. ο Ζαφείρης
στο Πήλιο, περιλαμβάνει πρόθεση νεκρού -παιδί προσποιείται τον πεθαμένο- το στολίζουν
και το κλαίνε μοιρολογώντας 65, ο Λειδινός κ.ά., οι τελετουργικοί χοροί ανήμερα του Αγίου
Γεωργίου66 του προστάτη των ποιμένων67 και ο συμβολισμός των κόκκινων αυγών για την
ανανέωση της φύσης και την καλή σοδειά. Την Μ. Παρασκευή68 δεν κάνουν δουλειές,
ούτε μαγειρεύουν, πηγαίνουν στον Επιτάφιο και κρατούν τα κεριά του επιταφίου τα οποία
μοιράζονται κυρίως με τις οικογένειες που έχουν ναυτικό. Το Σάββατο σφάζουν το αρνί
(Λαμπριάτης ή Πασχάτης) και γίνονται οι ετοιμασίες για τη Λαμπρή69.
Η γιορτή της Πρωτομαγιάς συνδέεται με τη λατρεία των νεκρών (Λεμούρια,
Ροζάρια) και την αναγέννηση της φύσης. Το Μαγιάτικο στεφάνι (το οποίο διασώζεται
ως σήμερα) πλέκονταν την παραμονή με ξύλο κρανιάς ή κλήματος και στολίζονταν με
λουλούδια, πρασινάδα, στάχυα αλλά και κρεμμύδι και σκόρδο για το κακό μάτι. Επίσης,
ο Μάης θεωρούνταν ο μήνας που έπιαναν τα μάγια, για αυτό κάνουν σταυρούς πίσω από
την πόρτα του σπιτιού και τρώνε σκόρδο γα να μη βασκαίνονται. Την εορτή του Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης (21 Μαΐου) χαρακτηριστικά είναι τα «Αναστενάρια» έθιμο
πυροβασίας από τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης. Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα
της Αναλήψεως γίνεται το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα, ή στη λίμνη ή στο ποτάμι για
να αναληφθούν τυχόν ασθένειες και το κακό, ενώ την Πέμπτη μετά της Αναλήψεως οι
κτηνοτρόφοι μοιράζουν γάλα στους μη έχοντες70.
3.2.4. Γιορτές του καλοκαιριού
Το καλοκαίρι που ξεκινά του Αι Γιαννιού (24 Ιουνίου) (του Λιοτροπιού, ή Φανιστή ή
Κληδόνου, Ριγανά) περιλαμβάνει πλήθος από γιορτές, πανηγύρια, εμποροπανηγύρεις,
ζωοπανηγύρεις και μαντικές λατρευτικές διαδικασίες. Το έθιμο της καθαρτικής,
εξαγνιστικής φωτιάς στα σταυροδρόμια, όπου πρώτα ρίχνουν τα στεφάνια της
Πρωτομαγιάς και μετά πηδούν όλοι πιστεύεται ότι φέρνει υγεία και καλοχρονιά. Την ίδια
μέρα προσφεύγουν στην κατοπτρομαντεία, την πηγαδομαντεία κ.ά. καθώς πιστεύουν ότι
ο Αϊ- Γιάννης θα τους φανερώσει το ριζικό (Ριζικάρης), το τυχερό τους και μαζεύουν
ρίγανη και άλλα θεραπευτικά βότανα71.
Τα πανηγύρια την ημέρα της εορτής ενός αγίου έχουν χάσει τη μαγικοθρησκευτική
τους λειτουργία και επιτελούν σημαντική κοινωνική λειτουργία. Περιλαμβάνουν τη θεία
65 Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αικατ., Θανοπούλος, Γ., Ανδρίτσου, Ε. (2000). Αγροτική παράδοση και λαϊκή τέχνη.
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ.σ. 264-265.
66 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ.σ. 11, 16, 17.
67 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ. 4.
68 Βαρβούνης, Μ. (1995). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. Αθήνα:
Οδυσσέας, σ.σ. 22, 23.
69 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 124.
70 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 124.
71 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ. 126.
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λειτουργία, την περιφορά των εικόνων, το ύψωμα δέντρων στα όρια του οικισμού για
προστασία από το κακό, τη σφαγή ταύρου στη Μυτιλήνη, το κουρμπάνι (κοινό τραπέζι) και
δρώμενα με μεταμφιέσεις για τη γονιμότητα και την ευημερία. Τα πανηγύρια της Παναγίας
και της Αγίας Παρασκευής72, από τα πιο σημαντικά αποτελούν σημαντικά προσκυνήματα
(Παναγιά της Τήνου, Κατοπολιανή στην Πάρο, Παναγία Σουμελά, Προυσσιώτισσα κ.ά.).
Ο Αύγουστος (συκολόγος ή δριμάρης, κλειδοχρονάς: τελευταίος μήνας σύμφωνα με το
βυζαντινό ημερολόγιο), με το ολόγιομο φεγγάρι, θεωρείται ο πλουσιότερος σε σοδειά
μήνας. Τις πρώτες έξι ή δώδεκα ημέρες του μήνα, τις δρίμες (κυνικά καύματα των αρχαίων)
πίστευαν ότι πρέπει να αποφεύγεται το πλύσιμο και η έκθεση των ρούχων έξω καθώς και
το κολύμπι (μπουρίνια). Στις 6 Αυγούστου (του Σωτήρος) γίνονταν προσφορά των πρώτων
καρπών (σύκα , σταφύλια), κατάλοιπα από την αρχαιότητα (απαρχαί) ως ευχαριστήρια
στους θεούς. Και η ημέρα εορτασμού του Αγίου Φανουρίου (27 Αυγούστου) συνοδεύεται
από το έθιμο της Φανουρόπιτας για την ανάπαυση της ψυχής της αμαρτωλής μητέρας
του αγίου αλλά και για την εύρεση χαμένων αντικειμένων. Στις 29 Αυγούστου του Αγίου
Ιωάννη του Ριγολόγου, ή Νηστευτή, Αποκεφαλιστή τηρείται αυστηρή νηστεία, για να
μην τους πιάσει ελονοσία και ρίγος, όπως επίσης δεν τρώνε τίποτα που να θυμίζει αίμα
και δεν πιάνουν μαχαίρι. Την τελευταία ημέρα του χρόνου του Βυζαντινού ημερολογίου
(κλειδοχρονιά) στις 31 Αυγούστου, σε πολλές περιοχές τηρούνται έθιμα ανάλογα με εκείνα
της Πρωτοχρονιάς και πιστεύεται ότι εκείνη την ώρα ανοίγουν οι ουρανοί και ο Χάρος
γράφει ποιους θα πάρει την επόμενη χρονιά73.
4. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Οι μεγάλες εθνικές ομάδες, οι οποίες συνθέτουν την ανθρωπότητα έχουν συνεισφέρει
στην κοινή λαϊκή πολιτισμική κληρονομιά ισομερώς και ισόποσα. Η γενεσιουργός
αιτία πολλών εθίμων δεν ήταν κάποια εσωτερική ανάγκη ή ευνοϊκή συγκυρία αλλά η
επιθυμία και η θέληση να μην υπολείπεται η μια κοινωνική ομάδα από την όμορη, η
οποία ήταν «ικανή να κινείται επακριβώς σ’ έναν τομέα για τον οποίο η πρώτη δεν είχε
σκεφτεί να θεσπίσει κανόνες»74. Είναι γεγονός ότι η βιομηχανική επανάσταση, η σύγχρονη
παγκόσμια επικοινωνία, η πρόοδος στην τυποποίηση, η εξέλιξη στη μηχανοποίηση
και ο καθολικός συγκεντρωτισμός αποτελούν απειλή για τις ταυτότητες που το άτομο
κληρονόμησε από τους πρωτόγονους, τους αγροτικούς, τους φεουδαρχικούς και τους
αριστοκρατικούς πολιτισμούς και πλήγμα για την οποιαδήποτε εσωτερική ισορροπία
είχαν να του προσφέρουν αυτοί οι πολιτισμοί. Οι σύγχρονες «πολιτιστικές» κατασκευές
(φεστιβάλ) είτε για τουριστικούς είτε για ανταγωνιστικούς λόγους δεν έχουν να επιδείξουν
συγκεκριμένη βιολογική σκοπιμότητα τηρώντας «το χρυσό μέτρο του καιρού και του
τρόπου ψυχαγωγίας και δουλειάς που βοηθάει τον άνθρωπο να είναι αληθινότερος.».
Όμως, η άγνοια ή η παραγνώριση αυτής της πλευράς του παρελθόντος, δηλαδή των
γιορτών και των εκδηλώσεων, μας ζημιώνει ενδεχόμενα, αφού δε γευόμαστε τις χαρές των
προγόνων μας και δεν ωφελούμαστε από το κέρδος των εμπειριών τους75. Η μελέτη των
72 Μέγας, Γ. (1976). Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: χ.έ., σ. 17.
73 Καμηλάκη – Πολυμέρου, Αικ., Καραμανές, Ευγ. (2008). Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.
Ε.Π.& Θ., Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σ.σ. 127, 128.
74 Levi – Strauss, C. (1995). Φυλή και Ιστορία, β΄ εκδ. μτφ. Παπάζογλου Ευριδίκη. Αθήνα: Γνώση, σ. 16.
75 Λουκάτος, Δημ. (1982). Τα φθινοπωρινά. Λαογραφία – Παράδοση 4. Αθήνα: Φιλιππότη, σ. 15 επ.
- 77 -

27ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019

εθίμων προσφέρει «μια ζεστασιά ελληνικής εορταστικής ατμόσφαιρας», η οποία μπορεί
να ενισχύσει τη διάθεση για διατήρησή τους κόντρα στο ρεύμα της σύγχρονης τεχνολογίας
και της «τουριστικής προτεραιότητας» 76. Σε αυτή την εναλλακτική προσέγγιση οι
εκπαιδευτικοί αναλύουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων στη διδασκαλία
στη σχολικό πλαίσιο, μεταξύ του κοινωνικού και πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητών
και της προηγούμενης σχολικής μάθησης. Δηλαδή οι διδακτικές προσεγγίσεις έχουν
ως άξονα αυτά που οι μαθητές μαθαίνουν εκτός σχολικού πλαισίου: στο σπίτι και στο
κοινωνικό περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν μέσα από την αναβίωσή τους
ομοιότητες και διαφορές στις νοοτροπίες, τις τελετουργίες και τις κοινωνικές πρακτικές
που παρατηρούνται στις διάφορες περιοχές, να διακρίνουν «πολιτισμικές συνέχειες
και ασυνέχειες»77 και να καλλιεργήσουν πολιτισμικές αξίες όπως ο σεβασμός στην
πολιτισμική ετερότητα.
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Κριτικός Προσδιορισμός της Έννοιας του Ξένου στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.
Αξιολογική Αποτίμηση Έρευνας Δράσης στην Ελένη του Ευριπίδη. Στάσεις και
Αντιλήψεις των Μαθητών της Γυμνασιακής Βαθμίδας.
Λούμος Ηλίας – Παπαδοπούλου Αντιγόνη

Περίληψη
Το νέο παγκοσμιοποιημένο πολυπολιτισμικό γίγνεσθαι, η απαίτηση για ψηφιακή
εγγραμματοσύνη, η ανεκτικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, και η κοινωνική ένταξη
διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων, εγείρουν μια σειρά από ερωτήματα και
προβληματισμούς όσον αφορά στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο σύγχρονος
εκπαιδευτικός.
Η παρούσα ερευνητική μελέτη παρουσιάζει μια έρευνα-δράσης που οργανώθηκε
και εφαρμόστηκε σε σχολείο της Δυτικής Αττικής, κατά το σχολικό έτος 2018-2019,
με αντικείμενο τη διερεύνηση του βαθμού και των τρόπων με τους οποίους μπορούν
οι μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες ψηφιακού, κριτικού και πολιτισμικού
γραμματισμού σε ένα μάθημα υψηλού ανθρωπιστικού προσανατολισμού, όπως είναι τα
αρχαία ελληνικά, και δη η Ελένη του Ευριπίδη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν μια σαφή θετική ένδειξη μεταβολής
της στάσης του μαθητικού δυναμικού σε επίπεδο:
α) σεβασμού στην πολιτισμική ετερότητα, και
β) αντίληψης για την αναγκαιότητα αρμονικής κοινωνικής συνύπαρξης.
Τέλος, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εφαρμογής εκλεκτικής διδακτικής
μεθοδολογίας -όπως η εμπλουτισμένη διδασκαλία, η διαθεματική προσέγγιση, η φθίνουσα
καθοδήγηση- καθώς και η αξιοποίηση διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων, για τη
διαχείριση της πολιτισμικής πολυμορφίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Λέξεις-κλειδιά: Κριτικός γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, πολιτισμικός
γραμματισμός, αρχαία ελληνικά, στάσεις.
Abstract
The modern globalized and multicultural world, the demand for digital literacy, tolerance,
mutual respect, and social integration different ethno-cultural minority groups, raise
important questions and a number of concerns arise regarding teachers’ role.
This study presents an implementing Action research in a Junior High School of
West Attica during school year 2018-2019, trying to investigate the extent and the ways
in which schoolchildren can be engaged in digital, critical and cultural literacy activities,
towards an ancient greek language course -more specifically Euripides’ Helen tragedywhich enhances humanistic ideals.
The findings reveal clear positive indications schoolchildren’ changing attitudes
concerning respect diversity and achieving harmonious coexistence.
Finally, it is highlighted the necessity of selecting appropriate teaching methods enriched teaching method, cross-thematic approach, fading scaffolding- as well using various
semiotic systems in order to manage cultural diversity in the educational environment.
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1. Εισαγωγή
Το νέο status quo στο σύγχρονο κοινωνικό συγκείμενο είναι οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες
οι οποίες ενσωματώνουν και προωθούν ποικίλες πολιτισμικές αξίες1. Σε καθημερινή
βάση ο εκπαιδευτικός -ως εμφατικό υποκείμενο της εκπαιδευτικής δυναμικής- καλείται
να αντιμετωπίσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και δη τη νέα
πολυπολιτισμική πραγματικότητα, σε αντιδιαστολή με το πρότερο μονοπολιτιστικό
μοντέλο εκπαιδευτικής πολιτικής.
Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων, «επιβάλλει»
στον εκπαιδευτικό να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριες αφενός για να είναι εις θέσιν
να ανταποκριθούν σε διαρκώς αναδυόμενα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα,
καλλιεργώντας ανθρωπιστική πολυπολιτισμική συνείδηση, και αφετέρου για να
εξελιχθούν σε προσωπικότητες με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες ψηφιακού και κριτικού
γραμματισμού. Συν τοις άλλοις, η θητεία σε σχολεία της Δυτικής Αττικής, όπου το μείγμα
οικονομικής δυσπραγίας και κοινωνικο-πολυπολιτισμικών μεταβολών δημιουργεί την
ανάγκη αναπροσδιορισμού της αναγνώρισης του Άλλου, της πολιτισμικής ετερότητας2,
και δη μέσα από το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η διδακτική μεθοδολογία
του, εν λόγω, μαθήματος επαναπροσδιορίζεται προς την υιοθέτηση διαπολιτισμικών
παιδαγωγικών αρχών, καθώς η θεμελιώδης παιδευτική αρχή των αρχαίων ελληνικών
κειμένων είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας και του πολιτισμικού-μορφωτικού
κεφαλαίου κάθε μαθητή/τριας
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μία στρατηγική
παρέμβαση, μεθοδολογικά μία έρευνα-δράση3, η οποία θα είχε ως κύριο σκοπό την
προσπάθεια να εφαρμόσουμε, σε σχολείο της Δυτική Αττικής ένα εκπαιδευτικό σενάριο
που θα προέβλεπε δραστηριότητες κριτικού, ψηφιακού και πολιτισμικού γραμματισμού.
Η έρευνα-δράση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση όρων και εννοιών
2.1.1. Ψηφιακός Γραμματισμός
Ο ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy) προσδιορίζεται ως η διαδικασία παραγωγής,
κατανόησης και διαμοιρασμού πόρων και πρακτικών, που εντάσσονται σε ένα ψηφιακό
κοινωνικό τοπίο και αναφέρονται σε κοινωνικές-πολιτισμικές-οικονομικές-εκπαιδευτικές1 Παρθένης, Χ. (2013), Θεωρία και πράξη: μακρο- και μικροπροσεγγίσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
υπό το πρίσμα εφαρμοσμένων Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Αθήνα: Αυτοέκδοση.
2 Γκότοβος, Α. (2008), Η ετερότητα ως πεδίο αντιπαράθεσης: λόγος περί διαφοράς και δόμηση ταυτότητας,
στο Ι. Ιωσήφ & Γ. Σωκράτους (επιμ.), Ετερότητα και Εκπαίδευση. Ο Φιλόλογος και οι παιδαγωγικές προκλήσεις
της πολυπολιτισμικότητας, Αθήνα: Παπαζήση.
3 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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επαγγελματικές σχέσεις4. Οι πολίτες του σήμερα δεν αρκούνται στην απλή κατανόηση
και χρήση των ΤΠΕ, αλλά εστιάζουν στην κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών, την
ανακατασκευή των γνώσεων, την εξοικείωση σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον
μάθησης και επικοινωνίας5.
2.1.2. Κριτικός Γραμματισμός
Ο κριτικός γραμματισμός (critical literacy) αφορά στη στροφή που έγινε στη γλωσσική
εκπαίδευση προς τον νέο γραμματισμό, και συγκεκριμένα στη στόχευση προς την
κριτική ομιλία, την κριτική ανάγνωση των κειμένων, ως προϊόντων κοινωνικώνπολιτισμικών πρακτικών στο πλαίσιο της ιδεολογικής δομής συγκεκριμένης κοινωνικής
πραγματικότητας6. Ο κριτικός γραμματισμός ανήκει, κατά την κατηγοριοποίηση του
Street7 στο ιδεολογικό ή κοινωνικο-πολιτισμικό μοντέλο, κατά το οποίο οι μαθητές
συγκρίνουν
2.1.3. Πολιτισμικός Γραμματισμός
Ο πολιτισμικός γραμματισμός αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως κοινωνική πρακτική, η οποία
κατευθύνει τους αναγνώστες να προσλαμβάνουν τα κείμενα στη βάση του πολιτισμικού
συγκειμένου, ήτοι να χρησιμοποιούν την κατάλληλη γλώσσα στις κατάλληλες
περιστάσεις, εφόσον η επικοινωνία συναρτάται με την κουλτούρα του καθενός, να
αποκωδικοποιούν πολιτισμικές πολυμορφικές αναπαραστάσεις, και να εντάσσουν την
πολιτισμική ποικιλότητα στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτισμικής εμπειρίας8. Είναι
μια πολυσύνθετη έννοια η οποία είναι δύσκολο να προσεγγιστεί και να αποτυπωθεί9. Τα
σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα παράγουν νοήματα μέσα από την αποδοχή της
ετερότητας, του Άλλου, του διαφορετικού, με ποικίλα, πλέον, σημειωτικά σημεία και
πολύμορφους σημειωτικούς πόρους10. Η αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας συνθέτει
τη σύγχρονη πολιτισμική εγγραμματοσύνη11.

4 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.
5 Aviram, R., & Eshet, Y. (2006). Towards a theory of digital Literacy: Three scenarios for the next steps.
European Journal of Open Distance Learning, 1.
6 Gee, P. (2006), «Οι σπουδές του νέου Γραμματισμού: κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της γλώσσας
και του γραμματισμού», στο Α. Χαραλαμπόπουλος (επιμ.) Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση. ΑΠΘ.
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), σ.55-88.
7 Street, B. (1984), Literacy in Theory and Practice. C.U.P. Cambridge.
8 Πασχαλίδης, Γ. (1999), «Γενικές αρχές ενός νέου προγράμματος για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας». Στο Β.
Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου (Επιμ.), Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (319-333). Αθήνα: Τυπωθήτω.
9 Broudy, H. S. (1990), Cultural literacy and general education. Journal of Aesthetic Education, 24(1), 7-16.
10 Χατζησαββίδης, Σ. (2005), Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς. Νέες τάσεις,
διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. Στο: Κ. Μπαλάσκας & Κ. Αγγελάκος (επιμ.). Γλώσσα
και λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (35-52). Αθήνα: Μεταίχμιο.
11 Γκαϊνταρτζή, Α., Τσοκαλίδου, Ρ. (2008), Οδεύοντας προς την ανάπτυξη διαπολιτισμικής και διγλωσσικής
συνειδητοποίησης: Διερεύνηση ζητημάτων ταυτότητας και ετερότητας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και
σχεδιασμός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού. Στο Σταυρίδου, Ε., Σολωμωνίδου, X., Παπαρούση, Μ.
(επιμ.) Προωθώντας τη μάθηση: Έρευνα σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού.
Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών σ.σ. 270-288.
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2.1.4. Έρευνα-δράσης
Η προκρινόμενη ερευνητική μέθοδος ανταποκρίνεται στο σύγχρονο κριτικό-αναστοχαστικό
εκπαιδευτικό μοντέλο διαμορφώνοντας μια νέα παιδαγωγική κουλτούρα12.
Η έρευνα-δράσης εμπεριέχει χαρακτηριστικά όπως: παρατήρηση, διάγνωση,
διαμορφωτικότητα, συμμετοχικότητα, συνεργασία, παρέμβαση για την προώθηση λύσεων
σε προβληματικές καταστάσεις, αναστοχασμό, βελτίωση της ποιότητας δράσης.13
Με την εκπαιδευτική έρευνα-δράση οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα:
α) να αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε σύγχρονες εκπαιδευτικές
ερευνητικές μεθόδους,
β) να προσλάβουν καλύτερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται οι κοινωνικές και
εκπαιδευτικές πρακτικές14, αλλά και
γ) να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να επιφέρουν μικρές ή μεγάλες αλλαγές στο
εκπαιδευτικό και μαθησιακό συγκείμενο.
2.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η έρευνά μας έχει σκοπό να διερευνήσει σε ποιον βαθμό και με ποιους τρόπους μπορούν
οι μαθητές ενός Γυμνασίου στη Δυτική Αττική, να εμπλακούν σε δραστηριότητες,
ψηφιακού, κριτικού και πολιτισμικού γραμματισμού στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών
από μετάφραση της γ΄ γυμνασίου -και μάλιστα περί της Ελένης του Ευριπίδη- με
αποτέλεσμα την μεταβολή της στάσης τους απέναντι στο μάθημα. Στόχος μας είναι να
αναδείξουμε εκείνες τις στρατηγικές διδασκαλίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν
προς την αλλαγή στάσεων των μαθητών ως προς την αντίληψή τους για την αποτύπωσηανάδειξη της πολιτισμικής ετερότητας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
2.3. Υποθέσεις
Ως ερευνητικές υποθέσεις για την παρούσα έρευνα μπορούμε να διατυπώσουμε τις
ακόλουθες:
1) Η συνεργατική μάθηση ευνοεί την καλλιέργεια ψηφιακού, κριτικού και πολιτισμικού
γραμματισμού.
2) Η αρχαία ελληνική γραμματεία από μετάφραση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο
αλλαγής στάσεων των μαθητών και μέσο ενίσχυσης του σεβασμού στη
διαφορετικότητα.
3. Μεθοδολογία έρευνας
3.1. Δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της παρούσας έρευνας προέρχεται από τον μαθητικό πληθυσμό της Γ΄
12 Farrell, T. (1998), Reflective teaching: the principles and practices, Forum, 36(4), 10-17.
13 Elliott, J. (1991), Action Research for Educational Change, Milton Keynes: Open University Press, p.69.
14 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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γυμνασίου του Εσπερινού γυμνασίου Άνω Λιοσίων, κατά το σχολικό έτους 2018-2019. Οι
συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ήταν στο σύνολό τους 24. Η συγκεκριμένη επιλογή
δείγματος εντάσσεται στο πλαίσιο της σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive sampling),
λόγω του ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνας. Ως εκ
τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
3.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Η τεχνική που επελέγη, ως προς τη συλλογή των δεδομένων, ήταν η «τριγωνοποίηση»15
αφού συγκεντρώθηκαν δεδομένα από τρεις οπτικές γωνίες:
 Αυτή του εκπαιδευτικού-ερευνητή, μέσω του προσωπικού ημερολογίου που τηρούσε
 Αυτή δύο κριτικών φίλων μέσω των παρατηρήσεων που κατέγραφαν σε 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.
Ως προς την τήρηση προσωπικού ημερολογίου, προκρίθηκε μια συγκεκριμένη
δομή ερωτηματολογίου, βασισμένη σε δύο πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε στην παρατήρηση των υποκειμένων της έρευνας
-των μαθητών- αξιολογώντας τον βαθμό κατάκτησης εκείνων των παραγόντων οι οποίοι
μπορούν να αξιοποιηθούν για την αλλαγή των στάσεων των μαθητών ως προς το πώς
αντιλαμβάνονται την πολιτισμική ετερότητα. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η Ικανότητα
συνεργασίας, η Ικανότητα πρωτοτυπίας, η Ικανότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών,
η Ικανότητα επικοινωνίας, και η Ικανότητα πλήρους ανάλυσης του θέματος. Όλα αυτά
αφορούσαν το κάθε μέλος της ομάδας, τα οποία αποτυπώθηκαν ως εξής:
Α΄ ομάδα: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6
Β΄ ομάδα: Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6
Γ΄ ομάδα: Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6
Δ΄ ομάδα: Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6
Ο δεύτερος πυλώνας αφορούσε σε ό,τι θα μπορούσε να επηρεάσει τις στάσεις
των μαθητών απέναντι στην ετερότητα, με βάση αναφοράς στις δραστηριότητες των
φύλλων εργασίας κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων.
Ως προς τις κλείδες παρατήρησης των κριτικών φίλων δόθηκε η παρακάτω
φόρμα, η οποία συμπληρωνόταν κατά τη διάρκεια της κάθε παρέμβασης. Οι κριτές
παρακολούθησαν 4 παρεμβάσεις συνολικής διάρκειας 5 διδακτικών ωρών, κατά τη
διάρκεια του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών κειμένων από μετάφραση, και η
κεντρική διδακτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε αφορά στους στίχους 495-541 του Α΄
επεισοδίου της 2ης σκηνής της Ελένης του Ευριπίδη, στη γ΄ Γυμνασίου16. Οι εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν με βάση το προσφερόμενο διδακτικό υλικό του σχολικού
εγχειριδίου, καθώς και τους σκοπούς και στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος17.
Α΄ παρέμβαση-ο θεσμός της φιλοξενίας στην αρχαία ελληνική γραμματεία: 1 ώρα
Β΄ παρέμβαση- ο ξένος στη διαχρονικότητά του: 1 ώρα
15 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.
16 http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-A
17 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3423
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Γ΄ παρέμβαση- βιωματικό εργαστήριο δραστηριοτήτων για τον «ξένο»: 2 ώρες
Δ΄ παρέμβαση-Παρουσίαση και αξιολόγηση: 1 ώρα
Αυτό που έκριναν οι δύο κριτικοί φίλοι αφορούσε στους άξονες Συνεργασίας,
Πρωτοτυπίας, Αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας, Πλήρους Ανάλυσης του
θέματος, καθώς και στην ελεύθερη παρατήρηση και καταγραφή εκείνων των δεδομένων,
τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο κομμάτι του αναστοχασμού και στην
πορεία των παρεμβάσεων.
Όσον αφορά στην τρίτη οπτική γωνία, αυτή των μαθητών, η έρευνα κινήθηκε
σε δύο επίπεδα: αφενός στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων των εργασιών των ομάδων, τα
οποία αριθμοποιήθηκαν βάσει μιας τετράβαθμης κλίμακας από το 1 (εξαιρετική), 2 (πολύ
καλή), 3 (μέτρια), 4 (χαμηλή) βάσει πέντε κριτηρίων
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

και αφετέρου σε μια δραστηριότητα ανοιχτού τύπου, η οποία στοχεύει στον κριτικό
αναστοχασμό της έρευνας.
3.4. Πορεία διδασκαλίας:
Πριν την εφαρμογή του σεναρίου διατίθεται κάποιο μέρος της διδακτικής ώρας,
προκειμένου να γίνει γνωστό και σαφές στην ολομέλεια το πλαίσιο του σεναρίου·
αναλύονται και παρουσιάζονται όλα τα διδακτικά βήματα με τη σύμφωνη γνώμη
της τάξης και χωρίζονται οι ομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα
κλίμα συνεργασίας μέσα στη σχολική τάξη, στο οποίο θα κυριαρχεί ο διάλογος, ο
αλληλοσεβασμός και η ελεύθερη έκφραση.
Οι δραστηριότητες είναι ποικίλες και στοχεύουν στην αναγκαιότητα σεβασμού
στην ετερότητα μέσα από δραστηριότητες ψηφιακού, κριτικού και πολιτισμικού
γραμματισμού.
Οι ομάδες είναι τέσσερις -των έξι μαθητών/τριών- και η καθεμία έχει τη δική
της ταυτότητα (Α΄ ομάδα: σεναριογράφοι, Β΄ ομάδα: λογοτέχνες, Γ΄ ομάδα: ψυχολόγοι,
Δ΄ ομάδα: σκηνοθέτες). Οι τέσσερις διδακτικές ώρες αφορούν στην υλοποίηση των
διδακτικών δραστηριοτήτων σε φύλλα εργασίας και η τελευταία διδακτική ώρα
προσφέρεται για την παρουσίαση, τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση της όλης
διαδικασίας.
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
4.1. Αποτελέσματα ημερολογιακών σημειώσεων
Από τα δεδομένα από την ανάλυση του προσωπικού ημερολογίου του εκπαιδευτικού
προέκυψε ότι τα μέλη όλων των ομάδων στην αρχή των παρεμβάσεων έδειχναν
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συγκρατημένοι ως προς τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους και
εμφανίζονταν διστακτικοί να εκφράσουν τις απόψεις τους. Παρουσιάστηκε μάλιστα το
φαινόμενο οι μαθητές-τριες Α4, Β3, Δ1 να εγκαταλείπουν προσωρινά την ομάδα τους
και να απαξιώνουν την όλη διαδικασία με προκλητικό τρόπο. Στη συνέχεια, όμως,
σταδιακά από το τέλος της πρώτης παρέμβασης και μετά, γίνεται εμφανής η βελτίωση
στον τομέα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων. Οι
ομάδες άρχισαν να λειτουργούν, συζητούσαν δυνατά, υποστήριζαν ανοιχτά την άποψή
τους και ακόμη και αυτοί που έδειχναν διστακτικοί άρχισαν να εμπλέκονται ενεργά στις
διαδικασίες της ομάδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι μαθητές (Α4, Β3, Δ1) που δεν
επιθυμούσαν να συμμετάσχουν εντάχθηκαν πλήρως στις ομάδες τους. Η καταγραφή
αυτή για την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας αξιολογήθηκε βάσει της 1ης κοινής
δραστηριότητα όλων των ομάδων, όπου οι μαθητές καλούνταν να προσεγγίσουν με
κειμενικούς δείκτες την αντιμετώπιση της ετερότητα σε κάθε περίπτωση.
Ως προς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παρατηρήθηκε μια αρκετά
θετική τάση των μαθητών να εντάξουν στις ομαδικές εργασίες τους τις νέες τεχνολογίες,
ωστόσο η κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη αποδείχτηκε εξόχως απαιτητική. Να
σημειωθεί, επίσης, ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου παρουσίασε τεχνικές
δυσλειτουργίες, γεγονός που προφανώς επηρέασε το προσδοκώμενο αποτελέσμα.
Συνολικά, οι νέες τεχνολογίες βοήθησαν στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της
επικοινωνίας των μελών των ομάδων, αλλά όχι στον αναμενόμενο βαθμό.
Ως προς την πλήρη ανάλυση των δραστηριοτήτων, παρατηρήθηκαν και
αξιολογήθηκαν, κυρίως, οι εξής δραστηριότητες:
Α΄ ομάδα
1) Να εντοπίσετε συγκεκριμένες φράσεις του κειμένου που φανερώνουν τη συμπεριφορά
των μνηστήρων.
Β΄ ομάδα
1) Να εντοπίσετε συγκεκριμένες φράσεις του κειμένου που φανερώνουν τη συμπεριφορά
του Εύμαιου προς τον «ξένο» Οδυσσέα.
Γ΄ ομάδα
1) Να ετοιμάσετε μία σύντομη παρουσίαση με τα βασικά χαρακτηριστικά της ομηρικής
φιλοξενίας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολυτροπικά κείμενα).
Δ΄ ομάδα
1) Να παρατηρήσετε πώς αναφέρεται ότι αντιμετωπίζεται ο «ξένος» στην Ελλάδα του
σήμερα (σύντομο πολυτροπικό κείμενο).
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ελλείψεις στον τομέα αυτό, καθώς οι μαθητές
αδυνατούσαν, γνωστικά, να ανταποκριθούν πλήρως στις δραστηριότητες αυτές. Εκείνο
που προέκυψε ως αξιόλογο εύρημα είναι ότι οι δραστηριότητες της Α΄ και Β΄ ομάδας, οι
οποίες έχουν περισσότερο γνωσιοκεντρικό προσανατολισμό «δυσκόλεψαν» περισσότερο
τους μαθητές και ατόνησε θα λέγαμε το ενδιαφέρον τους, ενώ οι δραστηριότητες της
Γ΄ και Δ΄ ομάδας με τα πολυτροπικά κείμενα κινητοποίησαν περισσότερο τα μέλη των
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ομάδων. Ωστόσο, το πιο σημαντικό εύρημα είναι η προσπάθεια συνεργασίας των μελών
της κάθε ομάδας για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες, έστω και αν δεν ήταν πλήρως
ολοκληρωμένες οι απαντήσεις τους.
Τέλος, αξιολογήθηκε λιγότερο θετικά ο βαθμός πρωτοτυπίας των δραστηριοτήτων,
και αυτό αφορούσε τις εξής δραστηριότητες:
Α΄ ομάδα
1) Να συγκρίνετε την αντιμετώπιση του Μενέλαου από τη γερόντισσα (στ. 495-541)
με τους στίχους από την Οδύσσεια στους οποίους οι μνηστήρες υποδέχονται τον
Οδυσσέα μεταμορφωμένο σε ζητιάνο. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι υιοθετούν αυτή τη
συμπεριφορά η γερόντισσα και οι μνηστήρες αντίστοιχα; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση
της γερόντισσας;
Β΄ ομάδα
1) Γράψτε έναν φανταστικό διάλογο (10-15 σειρές) όπου θα συνομιλούν ο Οδυσσέαςζητιάνος με τον Μενέλαο-ναυαγό και θα αναφέρονται στη στάση του Εύμαιου και της
Γερόντισσας αντίστοιχα απέναντί τους.
Γ΄ ομάδα
1) Να αποτυπώσετε σε ένα σύντομο κείμενο (15-20 σειρές) την ψυχολογική κατάσταση
του Μενέλαου μετά τη σκηνή με τη Γερόντισσα.
Δ΄ ομάδα
1) Να σκηνοθετήσετε ένα μικρό μονόπρακτο με τη σκηνή της Γερόντισσας και του
Μενέλαου, επενδύοντάς το μουσικά.
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα μέλη της Α΄ και Δ΄ ομάδας, τα οποία
ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που περιείχαν δραματοποίηση, εκδήλωσαν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον, ενώ τα μέλη της Β΄ και Γ΄ ομάδας δυσκολεύτηκαν αρκετά και στην
παρουσίαση των εργασιών τους. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι μαθητές-τριες Β2, Β5
προσέγγισαν τη δραστηριότητα της συγγραφής ενός φανταστικού διαλόγου με νεανική
διάλεκτο, γεγονός το οποίο δημιούργησε ευχάριστη ατμόσφαιρα στην ολομέλεια.
4.2. Αποτελέσματα παρατηρήσεων κριτικών φίλων
Οι κλείδες παρατήρησης των δύο φίλων κινήθηκαν σε δύο άξονες:
α) στον άξονα της αξιολόγησης βάσει της τετράβαθμης κλίμακας
(Εξαιρετική: 1, Πολύ καλή: 2, Μέτρια: 3, Χαμηλή: 4)
β) στον άξονα των παρατηρήσεων
Στον άξονα της βαθμολόγησης βάσει κριτηρίων μπαίνουν 4 βαθμοί, ένας για
κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα από τις κλείδες παρατήρησης είναι τα
ακόλουθα:
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Πίνακας 1: Κλείδα παρατήρησης κριτικού φίλου 1
Ημερομηνία:
Τίτλος παρέμβασης:
Αριθμός παρέμβασης:
Να αξιολογήσετε την κάθε παρέμβαση βασιζόμενη στην παρακάτω κλίμακα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΧΑΜΗΛΗ
4

Ομάδα Α΄

Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6

Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

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

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

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
2, 2, 2, 1
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1
3, 2, 2, 2
2, 2, 1, 1
2, 1, 1, 2

Ικανότητα
Επικοινωνίας
3, 2, 1, 1
3, 1, 1, 1
2, 2, 1, 1
4, 3, 1, 1
3, 2, 2, 2
3, 2, 2, 2

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
3, 3, 2, 2
4, 3, 3, 3
4, 3, 3, 3
3, 3, 2, 3
4, 4, 3, 3
3, 3, 3, 3

Παρατηρήσεις

Ομάδα Β΄
Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

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

3, 3, 3, 2
4, 3, 3, 3
4, 3, 3, 3
3, 3, 3, 3
4, 3, 3, 3
3, 3, 3, 3

Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

3, 2, 2, 1
3, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
3, 1, 1, 1
2, 2, 2, 1

3, 3, 2, 2
4, 3, 3, 3
4, 3, 3, 3
3, 3, 3, 3
4, 3, 2, 2
3, 3, 3, 2

Β1
Β2
Β3
Β4
Β5
Β6

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
3, 2, 2, 1
2, 2, 2, 1
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1
2, 2, 1, 1
2, 2, 2, 2

Ικανότητα
Επικοινωνίας
3, 2, 2, 2
2, 2, 1, 1
4, 2, 1, 1
2, 2, 1, 1
3, 2, 1, 1
3, 1, 1, 1

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
3, 3, 3, 3
3, 3, 3, 2
3, 4, 3, 3
4, 4, 3, 3
3, 3, 2, 1
4, 3, 3, 2

Παρατηρήσεις

Ομάδα Γ΄

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
2, 1, 2, 1
3, 2, 2, 1
2, 2, 2, 1
2, 1, 1, 1
3, 2, 1, 1
3, 1, 1, 2
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Ικανότητα
Επικοινωνίας
3, 2, 2, 1
3, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
3, 1, 1, 1
2, 2, 2, 1

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
3, 2, 2, 2
3, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 1
3, 3, 2, 1
3, 2, 2, 1

Παρατηρήσεις
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Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό

Ομάδα Δ΄

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
Δ6

Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

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

3, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1
2, 1, 1, 1
2, 2, 1, 1
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
3, 3, 3, 2
3, 2, 2, 1
1, 1, 1, 1
3, 1, 1, 1
3, 2, 1, 1
2, 1, 1, 2

Ικανότητα
Επικοινωνίας
4,3,2,1
3, 2, 2, 2
2, 2, 1, 1
2, 2, 2, 1
2, 2, 2, 2
3, 1, 1, 1

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
3, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1
2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 2

Παρατηρήσεις

Πίνακας 2: Κλείδα παρατήρησης κριτικού φίλου 2
Ομάδα Α΄

Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6

Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

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

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

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 1
3, 3, 2, 2
3, 3, 2, 2
2, 2, 1, 1
2, 2, 2, 2

Ικανότητα
Επικοινωνίας
3, 2, 2, 2
3, 3, 2, 1
2, 2, 2, 2
4, 3, 3, 2
2, 2, 2, 1
3, 2, 2, 2

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
3, 3, 3, 2
4, 4, 3, 3
4, 3, 3, 2
3, 3, 3, 3
4, 3, 3, 3
3, 3, 3, 2

Παρατηρήσεις

Ομάδα Β΄

Β1
Β2
Β3
Β4
Β5
Β6

Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

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

3, 3, 3, 2
4, 4, 3, 3
4, 4, 3, 3
4, 3, 3, 3
4, 4, 3, 3
3, 3, 3, 3

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
3, 3, 2, 2
2, 2, 2, 1
3, 2, 1, 1
3, 2, 1, 1
2, 2, 2, 1
2, 2, 1, 1

Ικανότητα
Επικοινωνίας
4, 3, 2, 2
3, 2, 1, 1
4, 3, 3, 2
2, 2, 2, 1
3, 2, 2, 1
3, 3, 2, 1

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
3, 3, 3, 3
3, 3, 3, 3
4, 4, 3, 3
4, 4, 3, 3
3, 3, 3, 2
4, 3, 3, 3

Παρατηρήσεις

Ομάδα Γ΄

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6

Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

3, 2, 2, 1
3, 2, 2, 1
2, 2, 2, 1
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1
2, 2, 2, 2

3, 3, 3, 2
4, 4, 3, 3
4, 4, 3, 3
4, 3, 3, 3
4, 3, 2, 2
3, 3, 3, 3

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
2, 2, 1, 1
3, 3, 2, 1
3, 1, 1, 1
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Ικανότητα
Επικοινωνίας
3, 2, 2, 1
3, 3, 2, 1
2, 2, 2, 1
3, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1
2, 2, 2, 1

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
4, 3, 2, 2
3, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1
4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1

Παρατηρήσεις
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Ομάδα Δ΄

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
Δ6

Ικανότητα
Συνεργασίας

Ικανότητα
Πρωτοτυπίας

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

3, 2, 2, 2
3, 2, 2, 2
2, 1, 1, 1
2, 2, 1, 1
2, 2, 2, 2
3, 2, 2, 1

Ικανότητα
Αξιοποίησης
Νέων
Τεχνολογιών
2, 2, 2, 2
3, 3, 2, 2
2, 2, 1, 1
3, 2, 1, 1
3, 2, 2, 2
2, 2, 1, 2

Ικανότητα
Επικοινωνίας
4, 3, 2, 1
3, 2, 2, 2
3, 2, 1, 1
3, 2, 2, 1
3, 2, 2, 2
3, 2, 1, 1

Ικανότητα
Πλήρους
Ανάλυσης του
θέματος
3, 3, 2, 2
3, 2, 2, 2
2, 2, 2, 1
2, 2, 2, 1
3, 2, 2, 2
3, 2, 2, 2

Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις των δύο κριτικών φίλων στην εξέλιξη της έρευνας ήταν κομβικές.
Συντάχθηκαν δύο αναφορές, οι οποίες αφορούσαν στη συνολική στάση του μαθητικού
δυναμικού στο πλαίσιο των ομάδων από την αρχή έως το τέλος των παρεμβάσεων.
Ομαδοποιώντας τις δύο αναφορές καταλήγουμε στις εξής διαπιστώσεις:
 Πολύ θετικά αξιολογήθηκε η αξιοποίηση των κειμενικών δεικτών αντίληψης για τον
Άλλο, η κατανόηση της αντίθεσης ανάμεσα στο φαίνεσθαι και το εἶναι στο πλαίσιο
της αποδοχής του ξένου, και η ανάδειξη του θεσμού της φιλοξενίας ως δομικού
μέρους του αξιακού συστήματος στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Αρκετά θετικά,
επίσης, αξιολογήθηκε η στάση των μαθητών απέναντι στην αξία που προσδίδουν
στην ετερότητα στο σύγχρονο πολιτισμικό συγκείμενο.
 Σε όχι τόσο ικανοποιητικό βαθμό επιτεύχθηκε ο στόχος ως προς την αντιμετώπιση
του ξένου στην αρχαία Ελλάδα σε σχέση με την Ελλάδα του σήμερα. Η δυσκολία
διαμόρφωσης προσωπικής στάσης, βάσει της ανθρωπιστικής προσέγγισης των
νέων πολυπολιτισμικών δεδομένων, εκτιμούμε ότι έγκειται στην αδυναμία της
εκπαιδευτικής κοινότητας να αναδείξει θετικά τη βαθιά σχέση της πολιτισμικής μας
παράδοσης με τον σεβασμό στην ετερότητα, τον Άλλο, τον ξένο, τον διαφορετικό.
4.3. Αποτελέσματα παρατηρήσεων των ίδιων των μαθητών
Οι παρατηρήσεις των μαθητών χωρίζονται σε δύο μέρη: α) στην αξιολόγηση της κάθε
ομάδας βάσει των κριτηρίων που δίνονται, και β) στη δραστηριότητα ελεύθερης έκφρασης
των μαθητών όσον αφορά στις παρατηρήσεις τους για το σενάριο διδασκαλίας.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των φύλλων αξιολόγησης με τα οποία
οι ίδιοι οι μαθητές έκριναν τα φύλλα εργασίας κάθε ομάδας ξεχωριστά, οι μαθητές/
τριες εμφανίζονται να αξιολογούν πολύ θετικά το σύνολο των ομάδων, ιδιαίτερα στα
κριτήρια που αφορούν στη συνεργατική διάθεση και την επικοινωνιακή παρουσίαση των
δραστηριοτήτων. Λιγότερα θετικά αξιολογήθηκε ο βαθμός πρωτοτυπίας, ενώ αρκετά
θετικά αξιολογήθηκε η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Τέλος, μέτρια αξιολογήθηκε
η ικανότητα πλήρους ανάλυσης των δραστηριοτήτων.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΜΕΤΡΙΑ
3
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ΧΑΜΗΛΗ
4

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό

Πίνακας 3: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ομάδα Β΄

Ομάδα Γ΄

Ομάδα Δ΄

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΧΑΜΗΛΗ
4

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

Ομάδα Α΄

Ομάδα Γ΄

Ομάδα Δ΄

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΧΑΜΗΛΗ
4

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΜΕΤΡΙΑ
3

Ομάδα Α΄

Ομάδα Β΄

Ομάδα Δ΄

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΧΑΜΗΛΗ
4

ΧΑΜΗΛΗ
4

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ

Πίνακας 4: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Β΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 5: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ
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Πίνακας 6: Αξιολογικός κριτής Ομάδα Δ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ομάδα Α΄

Ομάδα Β΄

Ομάδα Γ΄

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
1

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΜΕΤΡΙΑ
3

ΧΑΜΗΛΗ
4

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ

Ως προς την ελεύθερη αποτίμηση των ίδιων των μαθητών για την πορεία
της διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές έδειξαν μία θετική στάση στην εφαρμογή του
διδακτικού σεναρίου, για την οποία σημαντικός παράγοντας ήταν η χρήση Ψηφιακών
Τεχνολογιών. Οι απαντήσεις των μαθητών φανερώνουν ενδείξεις μετατόπισης της στάσης
τους για την πολιτισμική ετερότητα, σε σχέση με το μάθημα των αρχαίων ελληνικών
από μετάφραση, ένα μάθημα «αποφλοιωμένο» -κατά την κρίση τους- από την κοινωνική
πραγματικότητα. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι «αδιάφοροι», ως προς το γνωστικό
κομμάτι, μαθητές δήλωσαν απερίφραστα την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο
μάθημα των αρχαίων ελληνικών και ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες του σεναρίου
εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του ξένου στον αρχαιοελληνικό κόσμο.
5. Κριτική αποτίμηση-Συμπεράσματα
Η κριτική αποτίμηση της ερευνητικής μας προσπάθειας έχει να κάνει με βελτιωτικές
προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά σε μελλοντικές
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, το παρόν σενάριο θα μπορούσε να
βασιστεί ακόμη περισσότερο στη θεωρία της δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία
οι μαθησιακές δραστηριότητες επισυμβαίνουν και επιλειτουργούν σε συγκεκριμένο
κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό συγκείμενο. Αυτό, ασφαλώς, θα κινητοποιούσε
περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται, επίσης, και
η αρκετά δασκαλοκεντρική και κατευθυνόμενη δομή του παρόντος εκπαιδευτικού
σεναρίου, με περιορισμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και με μειωμένη
ώθηση στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών.
Ωστόσο, το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο αποτέλεσε καινό πεδίο για το
μαθητικό δυναμικό, μια «παρεκτροπή» θα λέγαμε από την κανονικότητα της διδακτικής
διαδικασίας, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να επιθυμούν έναν σαφή κατευθυντήριο
ρόλο του εκπαιδευτικού στο συντονισμό της διαδικασίας.
Όσον αφορά στα συμπεράσματα, η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου -που
αποσκοπούσε στην απόπειρα αξιοποίησης διαφορετικών σημειωτικών πόρων, όπως
ο γραπτός και προφορικός λόγος, οι εικόνες, τα πολυτροπικά κείμενα, τα ψηφιακά
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εργαλεία, σε ένα κατεξοχήν παραδοσιακό μάθημα για τη διαμόρφωση θετικής στάσης
αποδοχής προς τη διαφορετικότητα, τον Άλλο- βιώθηκε από τους ερευνητές ως
εφαλτήριο για την αναζήτηση εκείνων των μεθόδων και τεχνικών που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν μία σταδιακή μετατόπιση της στάσης του μαθητικού δυναμικού για την
αποδοχή στην πολιτισμική ετερότητα, υπό το πρίσμα των αρχαίων ελληνικών κειμένων
από μετάφραση. Οι οπτικές εκατέρωθεν συμφωνούν στην άποψη ότι οι διδακτικές
παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν καταδεικνύουν ότι η κριτική σύζευξη ψηφιακού,
κριτικού και πολιτισμικού γραμματισμού μπορούν να αναδείξουν, με σύγχρονη γραφίδα,
την αξία του σεβασμού στην πολιτισμική ετερότητα, ως μέρος μιας μακράς πορείας του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού.
Παράλληλα, η παρούσα έρευνα-δράση αποτέλεσε και μια πρόκληση για τη
δυνατότητα ανάδειξης του πολιτισμικού γραμματισμού ως οργανικ ού μέρους της
σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της σύζευξης ψηφιακού και κριτικού
γραμματισμού στο σύγχρονο δρῶν εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Κατ’ ουσίαν, προτείνουμε
μια νέα προσέγγιση του ερμηνευτικού πλαισίου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έναν
κριτικό προσδιορισμό της πολυπολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο του μαθήματος των
αρχαίων ελληνικών από μετάφραση.
Ωστόσο, ο τρόπος, τα μέσα, οι μέθοδοι, οι τεχνικές συνεξαρτώνται άμεσα από
το εμφατικό υποκείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι ο εκπαιδευτικός. Από
εκείνον απαιτείται αναστοχασμός και αναπλαισίωση για μια διαφορετική προσέγγιση της
ετερότητας και της πολυμορφίας στη σύγχρονη εποχή.
6. Περιορισμοί της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα υπήρχαν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Κατ’ αρχήν, ο αριθμός
των παρεμβάσεων ήταν μικρός. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου
σχολείου, όπου οι μαθητές είναι εργαζόμενοι, με οικογενειακές υποχρεώσεις, σε μια
περιοχή της Δυτικής Αττικής που βίωσε και βιώνει με τον δικό της τρόπο την οικονομική
κρίση. Για τον λόγο αυτό και επιλέχθηκε να υπάρχουν δύο κριτικοί φίλοι, ώστε να
συμβάλλουν διαφωτιστικότερα ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας. Ένας
άλλος περιορισμός αφορά στην αδυναμία μεγαλύτερου δείγματος έρευνας, και αυτό
διότι ο αριθμός των μαθητών στη Γ΄ γυμνασίου ήταν μικρός. Τέλος, θα μπορούσε να
ισχυριστεί κανείς ότι οι διδακτικές δραστηριότητες ήταν περιορισμένες σε αριθμό, με την
επισήμανση ότι η διάρκεια της διδακτικής ώρας στα εσπερινά σχολεία είναι μικρότερη
από εκείνη στα ημερήσια18.
Ωστόσο, η παρούσα έρευνα μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς, εφόσον
αγγίζει έναν ιδιαίτερο τύπο σχολείου, με ενήλικους και ανήλικους, με ανέργους και
εργαζόμενους, με μετανάστες με έγγραφα και μετανάστες χωρίς έγγραφα, με πρόσφυγες,
με ομογενείς και παλλινοστούντες ομογενείς, με γηγενείς που έχουν υποστεί τις συνέπειες
της κρίσης βίαια. Όλο αυτό το πολιτισμικό μωσαϊκό, ασφαλώς, προσδίδει ενδιαφέρον
στην παρούσα έρευνα.

18 Υπουργική Απόφαση 54529/Γ2/2-6-2005 με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού
Γυμνασίου».
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«Ομιλείτε παρακαλώ!»
Σουρίδη Παναγιώτα

Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην προώθηση ολιστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης
και διαπαιδαγώγησης, μέσα από την πρακτική του Προγράμματος «Ομιλείτε παρακαλώ!»
που υλοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2017-18 . Με
γνώμονα την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους μαθητές/τριες και έμφαση
στη γλωσσική επικοινωνία, το Πρόγραμμα ανέλυσε επιμέρους θεματικές που άπτονται
του θέματος, αξιοποίησε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών τόσο μέσω του
εμπλουτισμού τους, όσο και μέσω της βιωματικής τους εμπειρίας. Παράλληλα, αξιοποίησε
μεθόδους και πρακτικές, φορείς και συνεργασίες αναδεικνύοντας σε κοινωνικό επίπεδο
τη μοναδικότητα της ανθρώπινης ομιλίας που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να θέσει τις
βάσεις για γόνιμη αλληλεπίδραση και ουσιαστική πρόοδο. Δόθηκε, κατά συνέπεια η
ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να αντιληφθούν το εύρος της ανθρώπινης επικοινωνίας, το
σύγχρονο επιστημονικό ενδιαφέρον για το θέμα και τη σημασία του δικού τους ενεργού
ρόλου ως πολίτες, μέσω της καθημερινής τους γλωσσικής έκφρασης.
Λέξεις – κλειδιά: επικοινωνία, τεχνικές, συνεργασία, γλώσσα
Speak please!”
Abstract
The present introductive paper aims at promoting holistic educational programs through
the practice of the “Speak Please!” Program (SPP), which was realized at the 3rd
High School of Argyroupolis in Athens, Greece, during the scholar year 2017-2018.
Envisioning the development of communication skills among the participating students
and by maintaining an emphasis on the proper verbal and written communication, the SPP
analyzed relevant to the subject segments by using productively the students’ existing
academic knowledge in both theoretical and experiential aspects. Simultaneously, the
SPP utilized methods and practices, (close interaction with) institutions and other critical
alliances. As a result, the uniqueness of the human speech and writing as well, which
under certain conditions can lay the foundations for fruitful interaction and meaningful
progress, has been explored. As a result, the participants students had the opportunity to
understand in depth the width of the human interaction, the modern scientific interest for
the subject in question and also the importance of their own active role as citizens via
their daily linguistic expression.
Keywords: communication, technics, cooperation, language
1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την υλοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων, δίνεται
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προτεραιότητα στην επιλογή θεμάτων που εξασφαλίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, που
συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον τους, που είναι επίκαιρα και που εμφανίζουν εύρος
στην επεξεργασία τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις μεθόδους προσέγγισης του εν λόγω
θέματος, όπως η μαθητοκεντρική διαδικασία, η συνεργατική μάθηση, η βιωματική και
ανακαλυπτική μάθηση, η διαθεματική και διεπιστημονική επεξεργασία του αντικειμένου.
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος «Ομιλείτε παρακαλώ!» όχι μόνο στηρίχτηκε σε
όλες αυτές τις αρχές αλλά και στόχευσε εκ προοιμίου στην ολιστική προσέγγιση του
θέματος, τόσο μέσω της γνώσης όσο και μέσω της εμπειρίας, ανταποκρινόμενο άμεσα
στους 2 βασικούς στόχους της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον 4ο «Ποιοτική
εκπαίδευση» καθώς και τον 17ο «Συνεργασία για τους Στόχους»1. Προώθησε δηλαδή
δεξιότητες επικοινωνίας για ισότιμη έκφραση και την καλλιέργεια της κουλτούρας
της ειρήνης και της μη- βίας στην αλληλεπίδραση με το συνάνθρωπο και ενίσχυσε
την πρωτοβουλία για συμμετοχή σε συνεργατικές δράσεις μέσω της αποτελεσματικής
γλωσσικής χρήσης.
Στο ετήσιο Πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 22 μαθητές και μαθήτριες από
τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος, μετά από σχετική
κοινοποίηση. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις της ομάδας είχαν δίωρη διάρκεια ως
Πολιτιστικό Πρόγραμμα, κατόπιν έγκρισης του σχεδιασμού του από τη Διεύθυνση Β
Βάθμιας Δ Αθήνας.
2. Στόχοι Προγράμματος:
Αναλυτικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:
 Να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαστάσεις, το εύρος και τις δυνατότητες της
επικοινωνίας.
 Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές της μη βίαιης επικοινωνίας και να αναπτύξουν τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 Να γνωρίσουν την ανθρώπινη γλώσσα ως ζωντανό οργανισμό και να αναγνωρίσουν
ομοιότητες και διαφορές των γλωσσικών συστημάτων.
 Να κατανοήσουν την αξία της πολυγλωσσίας ώστε να αποτελεί συνειδητή τους
επιλογή.
 Να συνειδητοποιήσουν την ιστορική συνέχεια και τη σημασία της ελληνικής
γλώσσας συγχρονικά και διαχρονικά.
 Να αξιοποιήσουν τη δυναμική λειτουργία της γλώσσας για την προσωπική και
συλλογική έκφραση.
3. Θεματικές του Προγράμματος:
Προκειμένου να επιτελεστεί από το Πρόγραμμα η ολιστική θέωρηση της ανθρώπινης
επικοινωνίας και της γλωσσικής της πραγμάτωσης, κρίθηκε απαραίτητη η διάκριση σε
επιμέρους 21 θεματικές. Ειδικότερα, οι τομείς με τους οποίους οι μαθητές – μέλη της
ομάδας ήρθαν σε επαφή ήταν οι εξής:
1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018, www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/
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Είδη επικοινωνίας – Παράγοντες επικοινωνίας
Γλωσσική – εξωγλωσσική – παραγλωσσική επικοινωνία
Δυσκολίες και εμπόδια στην επικοινωνία
Διαχείριση Συγκρούσεων
Επικοινωνία Δίχως Βία
Φωνητική
Γλώσσα και Εγκέφαλος: Νευρογλωσσολογία
Γλώσσα και Ιστορία
Ιστορία της Γραφής
Ελληνική Γραφή
Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Η δομή της Ελληνικής Γλώσσας
Διάλεκτοι
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Κοινωνικές ομάδες και Γλώσσα: Κοινωνιογλωσσολογία
Λάθη στη χρήση της Γλώσσας μας
Γλώσσα και Εθνική Ταυτότητα
Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Γλώσσα
Συγκριτική Γλωσσολογία
Ευρωπαϊκή Πολιτική και Γλώσσες
Δημιουργική Γραφή

Η πορεία της ανάλυσης του θέματος, βάσει των ανωτέρω θεματικών, είχε
ως σκοπό να διαφανεί στους μαθητές και τις μαθήτριες η διαχρονική ανάγκη του
ανθρώπου για επικοινωνία ώστε να αναγνωρίσουν με τη σειρά τους το μεγαλείο του
«πολιτισμικού κεφαλαίου» που αποτελεί το σύνολο των γλωσσών, ιστορικά και
πανανθρώπινα. Παράλληλα, κατά την επεξεργασία των επιμέρους θεματικών τέθηκαν
τα ζητήματα και οι πρακτικές που οδηγούν το άτομο στη σωστή διαχείριση αυτού του
κεφαλαίου, ως εφαλτήριο για την εκπλήρωση του σύγχρονου οράματος του Έλληνα
πολίτη, του Ευρωπαίου πολίτη, του παγκόσμιου πολίτη, μακριά από προκαταλήψεις και
διλήμματα που εγκλωβίζουν τις κοινωνικές και εθνικές ομάδες σε αδιέξοδες και άγονες
αντιπαραθέσεις2.
4. Μεθοδολογία του Προγράμματος:
Το Πρόγραμμα αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρέχει η τυπική μάθηση ως δομημένο
εκπαιδευτικό σύστημα, στηρίχτηκε όμως στις αρχές της μη-τυπικής μάθησης,
αποσκοπώντας στην προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι
αξιοποιήθηκαν εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα προσωπικής και κοινωνικής
εκπαίδευσης, ενώ η ανατροφοδοτική διαδικασία χαρακτήρισε όλη την εξέλιξη της εν λόγω
προσέγγισης. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η μέθοδος της άτυπης μάθησης, μέσα από
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, έξω από το χώρο του σχολείου και σε ωράριο εκτός
του σχολικού με στόχο την ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
2 Τσιμπούκη, Π. (2004). Οι κλασσικές γλώσσες. ΥΠΕΠΘ, ΚΕΓ: Αθήνα – Θεσ/νίκη, σ. 12.
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Ειδικότερα, αφιερώθηκαν 2 συναντήσεις της ομάδας για καθεμιά από τις ενότητες
υπό επεξεργασία. Σε κάθε συνάντηση αφόρμηση αποτελούσαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις
και εμπειρίες των μαθητών/τριών. Στη συνέχεια, μέσω διερευνητικών ερωτημάτων και
ειδικά διαμορφωμένων φύλλων εργασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες κατέγραφαν και
κατηγοριοποιούσαν τις απόψεις τους και στη συνέχεια τις μοιράζονταν στην ολομέλεια.
Ακολούθως, υλοποιούνταν βιωματικές δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων και
αλληλεπίδρασης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα εμπειρικά δεδομένα που συχνά
ανέτρεπαν προγενέστερες στάσεις. Τέλος, η θεματική εμπλουτιζόταν με πρόσθετα
στοιχεία, επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες από τη συντονίστρια. Παράλληλα,
η κάθε θεματική συνδέθηκε με την τρέχουσα επιστημονική έρευνα, οικοδομώντας
συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, φορείς και Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, οι συνεργασίες
ανά θεματική ήταν οι ακόλουθες:
Θεματικές

Βιωματικά εργαστήρια/ εκπαίδευση

Είδη επικοινωνίας- Παράγοντες
επικοινωνίας
Γλωσσική – εξωγλωσσική- παραγλωσσική
επικοινωνία

-

Δυσκολίες και εμπόδια στην επικοινωνία
Διαχείριση συγκρούσεων

-

Επικοινωνία Δίχως Βία

-

Φωνητική
Γλώσσα και εγκέφαλος

-

Γλώσσα και Ιστορία
Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Λάθη στη χρήση της Γλώσσας μας
Διάλεκτοι
Ιστορία της γραφής
Ελληνική γραφή
Δομή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

-

Κοινωνικές ομάδες και γλώσσα:
Κοινωνιογλωσσολογία

-

-

Κος Άτζακας Γεώργιος, Διευθυντής Ειδικού Γυμνασίου
Κωφών και Βαρηκόων και κα Φλωροπούλου Χρύσα,
Διερμηνέα Νοηματικής με θέμα την Παραγλωσσική και
Εξωγλωσσική Επικοινωνία στη Νοηματική Γλώσσα
Κα Μπακλώρη Λία, Φιλόλογο Ειδικής Αγωγής με θέμα
την επικοινωνία μέσω της Γραφής Braille
SCI Hellas και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EVS, με
θέμα τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία και τη Διαχείριση
Συγκρούσεων
Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη: M.Rosenberg
και η γλώσσα της καμηλοπάρδαλης
Μπενάκειος
Βιβλιοθήκη:
Εργαστήριο
«Λεκτικός
Εκφοβισμός»
Κος Ευθυμιόπουλος Σπύρος, Καθηγητής ΒιολογίαςΕΚΠΑ: Διοργάνωση Ημερίδας από τη συντονίστρια του
Προγράμματος με θέμα «Εμείς και ο εγκέφαλός μας» με
διασχολικό κάλεσμα 600 μαθητών Γ Γυμνασίου και Α
Λυκείου στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου μας «Μίκης
Θεοδωράκης», σε συνεργασία με το Δήμο Ελληνικού
– Αργυρούπολης.
Μπενάκειος Βιβλιοθήκη: «Γλωσσόπολις, Περιηγήσεις στη
Νέα ελληνική»
Πρόγραμμα «Ποντιακός Ελληνισμός: Μνήμες και όνειρα,
Παρελθόν – Παρόν -Μέλλον»
Μουσειοσκευή «Ταξιδιώτης της γραφής», Ευγενίδειο
Ίδρυμα
«Ένα ψηφιακό ταξίδι με βάρκα της γλώσσα: η Ελληνική
και οι γλωσσικές εφαρμογές», με θέμα τη διαχρονική
πορεία της γλώσσας μας και την ενότητά της καθώς και
τις σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που στηρίζονται στην
ελληνική γλώσσα με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη,
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδου.
Αποδελτίωση ηχητικών αρχείων και διαμόρφωση ειδικών
λεξιλογίων
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Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό
Γλώσσα και εθνική ταυτότητα
Διαπολιτισμική επικοινωνία και γλώσσα
Συγκριτική Γλωσσολογία
Ευρωπαϊκή πολιτική και γλώσσες

-

Δημιουργική γραφή

-

«Ένας μικρός τουρίστας, μια βαλίτσα ταξιδεύει» του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με θέμα τη
Διαπολιτισμική Συνείδηση και Επικοινωνία και την
Πολυγλωσσία Money Show, Hilton.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πολυγλωσσία στην
Ευρώπη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Γλωσσών
Πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για εφήβους, Πατάκης

Τα βιωματικά εργαστήρια και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέβαλαν στη
διαμόρφωση μιας ισχυρής βάσης στην ομάδα, προκειμένου τα μέλη της να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για ενεργό δράση με γνώμονα τα ενδιαφέροντά τους. Οι άξονες στους
οποίους κινήθηκαν οι συνεργατικές μας δράσεις ήταν οι ακόλουθοι:
 Ημέρες – αφιερώματα
 Μαθητικοί διαγωνισμοί
 Εκθέσεις δημιουργίας
 Παρουσίαση καλών πρακτικών
Σε ό,τι αφορά τις ημέρες αφιερώματα, η ομάδα έδωσε ένα ηχηρό παρόν στις
26 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα πολυγλωσσίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών. Συνδυάσαμε το εκπαιδευτικό υλικό με τη δυνατότητα
συμμετοχής στο διαγωνισμό για το καλύτερο σχέδιο σε T-Shirt, μεταφέροντας τα
δικά μας μηνύματα σεβασμού και θετικών στάσεων απέναντι στην πολυγλωσσία και
τους διαφορετικούς πολιτισμούς που εκφράζονται μέσω αυτής. Η 9η Φεβρουαρίου, ως
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, υπήρξε για την ομάδα μία ακόμα ευκαιρία γνωριμίας με τις
φωτεινές προσωπικότητες του πνεύματος (Έλληνες: Κοραή, Μακρυγιάννη, Παπανούτσο,
Κακριδή, Τσάτσο, Χατζιδάκι, Σολωμό, Θεοδωρακόπουλο, Σεφέρη, και ξένους: de
Romilly, Wittgestein, Coleridge, Shaff, Andrados) που έχουν αποδείξει έμπρακτα την
αναγνώριση και την αγάπη τους στην ελληνική γλώσσα. Η επεξεργασία της ενότητας
σχετικά με την ελληνική γλώσσα δημιούργησε ισχυρό κίνητρο για την ορθή εκμάθησή
της και τη συστηματική εμβάθυνση στα επίπεδά της και εν τέλει την αναγνώριση τη
αρτιότητας και της ακρίβειάς της3. Μέσω της δημιουργίας και ανάρτησης αφισών στο
χώρο του Σχολείου η ομάδα των μαθητών και μαθητριών έκανε κοινωνούς αυτών των
μηνυμάτων όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
επικοινωνία με την ομάδα και το περιεχόμενο των κειμένων .
Σε ό,τι αφορά την παρουσία μας στους μαθητικούς διαγωνισμούς, η δεύτερη
συμμετοχή μας αποδείχτηκε ιδιαίτερα ευχάριστη, εφόσον διακρίθηκε το ποίημα που
υποβάλαμε στο διαγωνισμό που προκήρυξε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σερρών με θέμα «Ποντιακός Ελληνισμός: Μνήμες και όνειρα, Παρελθόν, Παρόν,
Μέλλον». Η ανάλυση των ελληνικών διαλέκτων κατέληξε στο ποίημα «Η ποντιακή
διάλεκτος» ένα συνεργατικό κείμενο που ακολούθησε τη μεθοδολογία της συνεργατικής
δημιουργίας κειμένων google docs. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το εύχρηστο ψηφιακό
περιβάλλον, συνεργάστηκαν από απόσταση σε χρόνο της επιλογής τους και διαπίστωσαν
στην πράξη τη σημασία της ατομικής συμβολής στη διαμόρφωση του τελικού
έργου. Η συνεργατική μάθηση εξάλλου, ως εκπαιδευτική μέθοδος σε διαδικτυακά
περιβάλλοντα, επιτρέπει την άμεση και έμμεση επικοινωνία, ενισχύει την αμοιβαιότητα,
3 Παπαζαφείρη, Ι. (1996). Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας, Σμίλη: Αθήνα, σ. 15.
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την αλληλεπίδραση, την επιλογή ρόλων και την αλληλεξάρτηση, δίνοντας έμφαση στη
διαδικασία κι όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, απέσπασε το
2ο Βραβείο στην κατηγορία «Ποίηση» που απενεμήθηκε σε ειδική εκδήλωση βράβευσης
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τα μέλη του Προγράμματος διακρίθηκαν εκ νέου στο Διαγωνισμό που προτάθηκε
κατά την ετήσια συνεργασία μας με την Ολυμπιακή Εκεχειρία και το Βρετανικό
Συμβούλιο και το Πρόγραμμα «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα». Η πρόταση της ομάδας
μας με τίτλο «Επικοινωνία Δίχως Βία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» απέσπασε
Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Παρουσίασης. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε
ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, με εκλεκτούς προσκεκλημένους από τον
πολιτικό και αθλητικό χώρο. Ιδιαίτερη τιμή υπήρξε η επαινετική μνεία των βραβευθέντων
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κο Προκόπη Παυλόπουλο.
Εξίσου δυναμική υπήρξε η συνεργασία της ομάδας με την Actionaid στο πλαίσιο
της Εβδομάδας Δράσης «Πλανήτης 2030». Η αντανάκλαση των 2 στόχων της Αειφόρου
Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα «Ομιλείτε παρακαλώ!», τόσο κατά το σχεδιασμό του όσο και
κατά την υλοποίησή του, σχετικά με την Ποιοτική Εκπαίδευση και τη Συνεργασία για
τους Στόχους, δε θα μπορούσαν να βρουν καλύτερη έκφραση από αυτή τη συμμετοχή. Τα
μέλη της ομάδας δημιούργησαν φανζίν, τετράπτυχα φυλλάδια, σύμφωνα με την πρόταση
του Οργανισμού τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του και παρουσιάστηκαν σε
ειδική εκδήλωση – αφιέρωμα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθήνα 2018, Παγκόσμια
Πρωτεύουσα Βιβλίου με τη συνδιοργάνωση της Actionaid, Word Human Forum, Unesco
& το Δήμο Αθηναίων ως μια δυνατή φωνή ενεργού πολιτειότητας από τη μαθητική
κοινότητα. Ήμασταν κι εμείς ένα από τα 700 σχολεία της Ελλάδας, 22 από τους 40.000
μαθητές αυτής της εξαιρετικά σημαντικής δράσης.
Στη διάχυση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται δύο παρουσιάσεις της
ομάδας, αυτή της συμμετοχής της στο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας της Δ Αθήνας
και η έκθεση αφίσας με βάση τις θεματικές δημιουργίες των μαθητών/τριών στο
Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» κατά την ημέρα προβολής
των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων του Σχολείου μας. Οι μαθητές/τριες
επέλεξαν μια θεματική και ανέλαβαν την παρουσίασή της με στόχο να γίνουν οι ίδιοι
οι μεταλαμπαδευτές των μηνυμάτων και των αξιών που διαμόρφωσαν καθόλη τη
διάρκεια της χρονιάς. Δημιούργησαν με αυτόν τον τρόπο πολυτροπικά κείμενα – αφίσες
αξιοποιώντας ταυτόχρονα ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες με γνώμονα τη συνεργασία
και την συναπόφαση. Το ενδιαφέρον και η ανατροφοδότηση από την πλευρά των
επισκεπτών έδωσε μεγάλη ικανοποίηση στην ομάδα ενώ τα σχόλια επικεντρώθηκαν στην
πολύπλευρη παρουσίαση του θέματος καθώς και στην εύληπτη και κατανοητή μορφή
των αφισών που μετέφεραν με σαφήνεια και πληρότητα τις πτυχές του. Το Πρόγραμμα
«Ομιλείτε Παρακαλώ!» επιλέχτηκε επίσης ως καινοτόμος πρόταση και παρουσιάστηκε
στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου για την Τέχνη του Λόγου το οποίο πραγματοποιήθηκε
στις 9 & 10/2 στην Αθήνα στα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ, δίνοντας νέες προοπτικές στις
εκπαιδευτικές πρακτικές για την προώθηση της ρητορικής τέχνης.
5. Συμπεράσματα:
Το Πρόγραμμα «Ομιλείτε παρακαλώ!» μέσα από διαδικασίες τόσο διαμορφωτικής
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αξιολόγησης όσο και τελικής αξιολόγησης κατόρθωσε να ανταποκριθεί όχι μόνο στους
στόχους του αλλά και στις προσδοκίες των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών. Η
διαθεματική –διεπιστημονική και διακλαδική επεξεργασία του έδωσε τη δυνατότητα
στα μέλη της ομάδας να αντιληφθούν το μεγαλείο της ανθρώπινης επικοινωνίας, να
εμβαθύνουν στη γλωσσική επικοινωνία και να βιώσουν τα αγαθά της συνειδητής
ενεργοποίησης των γλωσσικών τεχνικών και επιλογών. Η γλώσσα έπαψε να είναι ένα
ακόμα διδακτικό αντικείμενο, αποκομμένο και πεπερασμένο και έγινε ο δρόμος για τη
γνώση, για τη συνεργασία, για την αλλαγή, για κάθε μορφή προόδου τόσο ατομικά όσο
και συλλογικά.
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Η χρήση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
Νικολακοπούλου Ευτυχία

Περίληψη
Από το παρελθόν μέχρι σήμερα, έχουν αναδειχθεί αρκετές μέθοδοι που έχουν
χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Για να επιτευχθεί κάθε στόχος,
κάθε μέθοδος χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους κειμένων, ένας από τους οποίους
είναι ο λογοτεχνικός. Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε τις επιπτώσεις από την
απουσία ακόμη και των πιο απλών λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία, την έλλειψη
πλαισιωμένου διαλόγου, τη θέση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας,
την χρησιμότητα της ανάγνωσης, τη λογοτεχνία ως πολιτισμό και τη λογοτεχνία ως μια
αποτελεσματική και ευχάριστη διαδικασία μάθησης καθόσον διευρύνει το λεξιλόγιο, την
ανάλυση και τη σύνθεση των ιδεών και ευνοεί τον διαπολιτισμό.
Η λογοτεχνία αποτελεί επιβεβλημένο όργανο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
και αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας ανοιχτής και πλουραλιστικής πολιτισμικής
ταυτότητας. Η διδασκαλία ενός αυθεντικού λογοτεχνικού υλικού αποτελεί παράγοντα
εμπλουτισμού της διδακτικής διαδικασίας και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη
συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Η αυτόματη ανάλυση της γλώσσας διευκολύνει την
κατανόηση καθώς επιτυγχάνει την αναπαράσταση του κειμενικού νοήματος.
Λέξεις-κλειδιά: Λογοτεχνία, αυθεντικά κείμενα, απόψεις, κατανόηση, ανάλυση,
ανάγνωση, διαπολιτισμός
The use of literary texts in the teaching of foreign language
Abstract
From the past to the present day, several methods that have been used in the teaching of
foreign languages have emerged. In order to achieve each goal, each method uses different
types of text, one of which is literary. In this presentation we examine the implications of
the absence of even the simplest literary texts in teaching, the lack of framed dialogue,
the place of Literature in foreign language teaching, the usefulness of reading, literature
as a culture and literature as an effective and enjoyable learning process as it expands
vocabulary, analysis and synthesis of ideas and favors interculturalism. Literature
is an indispensable instrument in the teaching of foreign language and constitutes the
background for the creation of an open and pluralistic cultural identity. Teaching authentic
literary material enriches the teaching process and develops creativity and collaboration
among students.
Keywords: Literature, authentic texts, opinions, understanding, analysis, reading,
interculturalism
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1. Εισαγωγή
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών μέσα από τη Λογοτεχνία αποτελεί το πιο
πολυσυζητημένο αντικείμενο των τελευταίων χρόνων καθώς οι διαρκώς εξελισσόμενες
πολιτισμικές αλλαγές δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα της ξένης γλώσσας. Η
πολυμορφία που παρουσιάζεται στις σύγχρονες τάξεις έχει επιβάλλει νέους τρόπους της
διδασκαλίας για την επίτευξη της μαθητικής επιτυχίας1. Η μετάδοση της ξένης γλώσσας
στους μαθητές και η εκμάθησή της σε βαθμό φυσικού ομιλητή αποτελεί έναν από τους
βασικούς άξονες.
Είναι γνωστή στους περισσότερους η επιφύλαξη με την οποία αντιμετωπίζουν
οι καθηγητές Γαλλικής γλώσσας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σχετικά με τη
διδασκαλία της, μέσω λογοτεχνικών κειμένων. Πρώτον, γιατί οι εκπαιδευτικοί αν και
έχουν σπουδάσει λογοτεχνία, διστάζουν να τη διδάξουν στους αρχάριους μαθητές
εφόσον το αναλυτικό πρόγραμμα και το εγχειρίδιο δεν την περιλαμβάνουν.
1.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε πως η λογοτεχνία συμβάλλει στην
ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, διευρύνει την ποιότητα και την ποσότητα του
λεξιλογίου, την κατανόηση και την ορθότερη χρήση των γνώσεων που παρέχονται από
αυτή. Έτσι ο διδάσκων έχει την ευκαιρία να κινείται μέσα σε ένα πλούσιο χώρο πρόσφορου
γλωσσικού υλικού που να οδηγεί στην πηγαία βίωση και αφομοίωση των γλωσσικών
λειτουργιών και την αβίαστη ενσωμάτωση και μετάπλασή τους σε καθημερινή ομιλία. Η
χρήση της λογοτεχνίας, μπορεί:
• να συμπληρώσει το διδακτικό εγχειρίδιο μέσα από έγκυρες γαλλικές ιστοσελίδες τις
οποίες και περιγράφουμε στη συνέχεια.
• Επίσης, η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει μοχλό αλλαγής για ένα πιο δημιουργικό
ξενόγλωσσο μάθημα, που η ύλη του θα συμπληρώνεται από αυθεντικά κείμενα ειδικά
προσαρμοσμένα στο επίπεδο των μαθητών.
Στοχεύει επίσης να σχολιάσει τις θετικές επιδράσεις της λογοτεχνίας στη
διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Θέλει να απαντήσει σε δύο κυρίως ερωτήματα που
η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει στο μυαλό της: «γιατί η ένταξη της λογοτεχνίας
μπορεί να είναι ωφέλιμη και πώς σ’ αυτό προτείνεται η χρήση της τεχνολογίας». Παρά
την ανυπαρξία μελετών στο Ελληνικό ξενόγλωσσο σύστημα που αποδεικνύουν ή
αξιολογούν την ποιότητα της λογοτεχνίας, η παρούσα συγγραφή στοχεύει στην εισαγωγή
προβληματισμού σχετικά με την ενθάρρυνση αναφοράς στα λογοτεχνικά κείμενα.
2. Αποσαφήνιση εννοιών
2.1 Λογοτεχνία
Η Λογοτεχνία είναι μία από τις καλές τέχνες που χρησιμοποιεί ως εκφραστικό της μέσο τον
λόγο, όπως η μουσική χρησιμοποιεί τον ήχο, τη ζωγραφική και τα χρώματα, η γλυπτική
1 Lukashvili, Nino. 2009. «Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης. Ronald A. Carter,
Michael N. Long Distributed in U.S.A. by Longman Pub., 1991 - 200 σελίδες
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τον μπρούτζο ή το μάρμαρο και τον πηλό και η αρχιτεκτονική τα γνωστά οικοδομικά
υλικά. Λογοτεχνικό έργο είναι ένα γραπτό κείμενο πεζό ή έμμετρο που δεν έχει καμία
σχέση με κανένα κλάδο της Επιστήμης. Δεν έχει σκοπό να μεταδώσει γνώσεις. Ποιος
όμως είναι ο σκοπός της Λογοτεχνίας και της καλλιτεχνίας γενικώς. Δύσκολη απάντηση
και γι’ αυτό δόθηκαν πολλές λύσεις όπως:
• Σκοπός είναι η κάθαρση των παθών. Είναι η θεωρία του Αριστοτέλη για το σκοπό
της τραγωδίας, όπου τραγωδία είναι μία μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας, με
κανονικό μέγεθος με τραγουδισμένο λόγο, εννοεί τα χορικά, με πρόσωπα που δρουν
και που τελειώνει με έλεγχο και φόβο την κάθαρση των παθών και των αμαρτημάτων
των προσώπων που αναφέρονται στην τραγωδία.
• H τέρψη! H καλλιτεχνία γενικά είναι το ανώτερο είδος του παιχνιδιού και όπως με
το παιχνίδι έχουμε μια διαφυγή από την καθημερινή ρουτίνα της ζωής (θεωρία του
Σπένσερ, Σίλλερ, Βιζυηνού, Ξενόπουλου)
• Η τελειοποίηση ή εξιδανίκευση. Ο καλλιτέχνης παριστάνει την πραγματικότητα,
όχι όπως είναι, αλλά πολύ τελειότερη δηλαδή την εξιδανικεύει, διότι έχει σκοπό να
εξυψώσει τον άνθρωπο. Η τέχνη δηλαδή έχει σκοπό διδακτικό. Είναι η θεωρία του
κλασικισμού.
• Η τεχνική δραστηριότητα. Ο καλλιτέχνης επεξεργάζεται το έργο του για να βάλει
σε ενέργεια ορισμένες διανοητικές ή σωματικές του ικανότητες που είναι πολύ
αναπτυγμένες. Είναι η θεωρία του Ρομαντισμού.
• Η ενδυνάμωση. Ο καλλιτέχνης παριστάνει την πραγματικότητα όπως είναι χωρίς να
την τροποποιεί. Είναι η θεωρία του ρεαλισμού.
Είναι δύσκολο να πούμε ποιος τελικά είναι ο σκοπός της λογοτεχνίας και ποια
θεωρία είναι εξ’ όλων η σωστή. Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε πώς βοηθάει η
λογοτεχνία στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας.
2.2 Ξένη Γλώσσα
Ο όρος ξένη γλώσσα περιγράφει αποκλειστικά μια γλώσσα, που διδάσκεται και
προσεγγίζεται μέσα από τις δομές της σε ένα σχολικό περιβάλλον. Ο όρος αυτός περιγράφει
πάντα μια γλώσσα, η οποία παραδοσιακά διδάσκεται και μαθαίνεται εκτός του φυσικού
της περιβάλλοντος, όπου αυτή δεν χρησιμοποιείται ως κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας,
όπως η γαλλική ή η ιταλική στην Ελλάδα. Η εκμάθησή της γίνεται συνήθως σε κάποιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα και με την ύπαρξη ενός δασκάλου
(έστω και υβριδικού μέσω του διαδικτύου ή με μέθοδο άνευ διδασκάλου), συγκεκριμένου
μαθησιακού υλικού, που είναι οργανωμένο σε επίπεδα, ενώ συχνά οδηγεί στην απόκτηση
ενός γλωσσικού πιστοποιητικού. Ο όρος ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
και μόνο για δομημένο μαθησιακό περιβάλλον. Η ξένη γλώσσα αποτελεί ξεκάθαρη
επιλογή του μαθητή και προκύπτει μέσα από μια σειρά προσωπικών ή επαγγελματικών
ενδιαφερόντων.
2.3 Γλωσσική τεχνολογία
Η “Γλωσσική Τεχνολογία” χαρακτηρίζει τις γλωσσικές δυνατότητες που ενσωματώνονται
σε υπολογιστικές εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε συστήματα πληροφορικής
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και επικοινωνιακής τεχνολογίας. Η γλωσσική τεχνολογία μερικές φορές είναι αρκετά
οικεία, π.χ. ο ορθογραφικός διορθωτής στον επεξεργαστή κειμένου σας, αλλά συχνά
μπορεί να κρύβεται μέσα σε πολύπλοκα δίκτυα.
Η επεξεργασία των εγγράφων κειμένου για άντληση γνώσεων, την αυτόματη
δημιουργία ευρετηρίου ή περίληψης είναι μια μακροχρόνια αναγνωρισμένη πρακτική.
Τα συστήματα αυτόματης επεξεργασίας σήμερα, εισάγουν κείμενα ή σύνολα κειμένων
μεταμορφώνοντάς τα σε μια ή περισσότερες αναπαραστάσεις του ίδιου νοήματος. Το
ουσιαστικό αποτέλεσμα της λειτουργίας μετασχηματισμού είναι η μετάφραση ασαφών
εγγραφών σε σαφείς διατυπώσεις.
Η αυτόματη ανάλυση της γλώσσας (TAL), εισάγει δυο βασικά προβλήματα: το
πρώτο αφορά την αναπαράσταση του κειμενικού νοήματος και το δεύτερο την θεώρηση
του γνωστικού κόσμου γνώσεων αναφοράς.
Το σύστημα TAL (αυτόματος επεξεργαστής κειμένου), μπορεί να αρχίσει την
ανάλυση σε επίπεδο λέξεων για να προσδιορίσει τη φύση και τη μορφολογική δομή του,
να συνεχίσει στο επίπεδο της πρότασης για να προσδιορίσει τη σειρά των λέξεων, τη
συντακτική δομή και τη σημασία ολόκληρης της πρότασης, πριν να επικεντρωθεί στο
πλαίσιο και στο περιβάλλον ή στην περιοχή αναφοράς. Επομένως, ο προσδιορισμός
γίνεται ανάλογα με το σωστό πλαίσιο και σε ένα δεδομένο περιβάλλον ή ανάλογα με μια
συγκεκριμένη χρήση.
Η Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλο πλούτο γλωσσών και παραδόσεων. Η νέα
τεχνολογία, σε συνδυασμό με την γνώση μας γύρω από την γλώσσα, θα μας βοηθήσει να
διατηρήσουμε τις εθνικές και πολιτιστικές μας ταυτότητες, καθώς και να εκτιμήσουμε τις
ιδιαιτερότητες τρίτων. Παράλληλα, θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και ευαισθησία. Βοηθώντας στην δημιουργία μεγαλύτερης
συνοχής στην Ευρώπη, θα μετατρέψουμε την φυσική μας αλληλοεξάρτηση σε μια πιο
αποτελεσματική και δημιουργική σχέση. Οι πολιτιστικοί μας θησαυροί σε βιβλιοθήκες
και μουσεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνουν διαθέσιμοι σε όλους πέρα
από οποιαδήποτε σύνορα.
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας
3.1 Η Τεχνολογική πρόοδος και λογοτεχνία
H τεχνολογική πρόοδος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει επιφέρει δραστικές
αλλαγές και πολλές ευκολίες στην αναζήτηση πληροφοριών και πηγών, στη νέα γενιά
των ξενόγλωσσων μαθητών όλου του κόσμου οι οποίοι κατά κανόνα περιορίζονται στις
πιο δημοφιλείς σελίδες της google ή της Wikipedia χωρίς να έχουν σαφή αντικειμενικά
κριτήρια. Ως αποτέλεσμα αυτής της δεδομένης κατάστασης η μάθηση δεν παράγεται από
την παραδοσιακή ανάγνωση ενός βιβλίου. Οι μαθητές προτιμούν την εικόνα στην οθόνη
από το έντυπο κείμενο εφόσον είναι εξοικειωμένοι με τα αποσπασματικά μηνύματα
των κινητών ή με τα ηλεκτρονικά μηνύματα ώστε να εγκαταλείπουν το γράψιμο, την
ορθογραφία και τη γραμματική θεωρώντας δεδομένη τη γνώση μέσα από τις διαδικτυακές
εφαρμογές. Η ανάλυση των κειμένων που γίνεται στην ελληνική λογοτεχνία σε όλες
τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της
νεοελληνικής λογοτεχνίας, αποτελεί για το ξενόγλωσσο μάθημα μια δύσκολη διαδικασία
- 110 -

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό

στην οποία η εμπλοκή του εκπαιδευτικού είναι εξαιρετικής σημασίας. Εάν επομένως οι
μαθητές βλέπουν με ευχαρίστηση τα βίντεο και τις ταινίες στο διαδίκτυο, δεν εκδηλώνουν
τον ίδιο ενθουσιασμό για τη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων.
3.2 Η έλλειψη της λογοτεχνίας αφαίρεσε τη φαντασία και τον προβληματισμό.
Όταν μελετάμε ένα λογοτεχνικό κείμενο, μπορούμε να παρατηρήσουμε την πορεία
και το συναίσθημα του κεντρικού ήρωα, αλλά και το λεξιλόγιο με τους διαλόγους που
χρησιμοποιεί σε μια δεδομένη κατάσταση. Οι καθηγητές γαλλικών στην Ελλάδα αλλά
και σε όλα τα κράτη, έχουν αρχίσει να αναθεωρούν το στερεότυπο πρότυπο διδασκαλίας
της γραμματικής και του απλού καθημερινού κειμένου. Αναζητούν να βρουν διδακτικές
μεθόδους επανένταξης της ποίησης και της λογοτεχνίας στη διαδικασία της ξένης γλώσσας.
Έχοντας ως εφόρμηση τα αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα των κλασσικών συγγραφέων,
ορισμένων εκ των οποίων ο τρόπος γραφής προσφέρεται από την απλότητά του αλλά και
από το περιεχόμενό του, τα ενσωματώνουν ως αυθεντικά κείμενα για να συμπληρώσουν
όχι απλά την λεξικολογική οπτική του μαθήματος αλλά για να συμπληρώσουν και να
ολοκληρώσουν τα καθημερινά στοιχεία του πολιτισμού και των γαλλικών προτύπων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκίνηση και το ενδιαφέρον που προκαλούν αρκετά από τα
λογοτεχνικά κείμενα, ο κάθε εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές και τα κέντρα
ενδιαφέροντός τους, επιλέγουν θεματικές της λογοτεχνίας π.χ. η αγάπη, η μητέρα ή και
ένα γνωστό λογοτέχνη ή ποιητή στρέφοντας τα ενδιαφέρον τους στο περιεχόμενο ενός
κειμένου που αναδεικνύει ένα κεντρικό θέμα.
3.3 Αποσπασματικότητα της μελέτης
Πρόκειται για μια μεθοδολογία «σε μικρές δόσεις» -μικρά δηλαδή αποσπάσματαπου φέρνει ξανά στην επιφάνεια παλιότερες διδακτικές προσεγγίσεις με επίκεντρο την
ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων για την αυτόματη μάθηση και την ευχερέστερη
αναπαραγωγή όχι μόνον των λέξεων αλλά και ολόκληρων φράσεων. Σε μελέτες που
έχουν γίνει στο θέμα της «καθημερινής ποίησης» : οι Γάλλοι ποιητές κυρίως του 20ου
αιώνα έγραφαν συχνά με απλές λέξεις και έτσι ευνοούσαν το διάλογο και την εύκολη
εκμάθηση της ορθογραφίας, της γραμματικής και του λεξιλογίου. Σήμερα, το λογοτεχνικό
κείμενο στο μάθημα της ξένης γλώσσας δεν είναι απαραίτητο να αναλυθεί στο σύνολό
του. Ο εκπαιδευτικός αναζητάει και προσαρμόζει αποσπασματικά ένα διάλογο του
Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ ή του Ζωρζ Σιμενόν. Λέγεται δε ότι ο τελευταίος είναι ένας
μυθιστοριογράφος που ερμηνεύει με απλότητα και με ταλέντο την αγωνία των ανθρώπων
του εικοστού αιώνα στην απλή γαλλική γλώσσα. Έχει συχνά επικριθεί ότι δεν είναι
«λογοτεχνικός» επειδή εκφράζεται με λέξεις του καθημερινού λεξιλογίου και βασίζεται
σε σύντομες προτάσεις και σε μια συχνή χρήση του έμμεσου λόγου. Τα μικρής έκτασης
μυθιστορήματά του και η ταυτόχρονα μοντέρνα και απλή γλώσσα που χρησιμοποιεί,
συνθέτουν ένα σημαντικό εργαλείο στη διδακτική της Γαλλικής γλώσσας.
Εν κατακλείδι, με την υλοποίηση διαφόρων προσπαθειών σχετικά με την ένταξη
των λογοτεχνικών κειμένων επιτυγχάνεται η εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Το έτος 2009,
το Εθνικό Κέντρο Παιδαγωγικής Πληροφόρησης (Centre National de Documentation
Pιdagogique) (C.N.D.P.) αποφάσισε να εκδώσει ένα DVD από το μυθιστόρημα
- 111 -

27ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019

του Ζωρζ Σιμενόν : Ο κύριος Ιωσήφ με παραγωγό τον Oλιβιέ Λανγκλουά (2007)2,
σύμφωνα με τον Ανθρωπάκο του Arkhangelsk (1956). Το DVD, συνοδεύεται από ένα
παιδαγωγικό εγχειρίδιο για τους καθηγητές των γαλλικών, και απευθύνεται κυρίως στους
μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στη Γαλλία. Αυτό το εκσυγχρονισμένο και
ελκυστικό παιδαγωγικό βοήθημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης στα πλαίσια
της διδασκαλίας των γαλλικών και στην Ελλάδα.
Επομένως, τα κείμενα που αποτελούν την πρώτη ύλη του ξενόγλωσσου
λογοτεχνικού μαθήματος προτείνουν τρόπους ερμηνείας της πραγματικότητας3,
περιβεβλημένους με το γλωσσικό ένδυμα της γλώσσας-στόχου4 γι’ αυτό και περιλαμβάνουν
πλήθος αντιλήψεων, αξιών, ηθών, εθίμων, ιστορικών γεγονότων, ιδεολογικών στοιχείων
που προσφέρονται στους μαθητές και σπουδαστές για δημιουργική επεξεργασία, κριτική
αποκατάσταση και διαπολιτισμική ανασύνθεση. Επιπροσθέτως, το λογοτεχνικό μάθημα
στους μη φυσικούς ομιλητές έχει και σαφή διαπολιτισμική διάσταση, αφού μπορεί να
λειτουργήσει ως αφορμή για την κατανόηση του πολιτισμού της γλώσσας-στόχου5
και για τη συνειδητοποίηση και διερεύνηση ομοιοτήτων και διαφορών πολιτισμικού
χαρακτήρα. Η ύπαρξη ενός αυθεντικού υλικού υψηλής ποιότητας αποτελεί παράγοντα
εμπλουτισμού της διδακτικής διαδικασίας, εφόσον καλλιεργεί τις γλωσσικές δεξιότητες,
οξύνει την ικανότητα ερμηνείας και εκτίμησης των κειμένων της δεύτερης ξένης
γλώσσας, αναπτύσσει τη φαντασία και το συναίσθημα και γενικά επεκτείνει τα όρια της
ανθρωπιστικής παιδείας.
Με άλλα λόγια, το λογοτεχνικό κείμενο, ως εγνωσμένης ποιότητας αυθεντικό
υλικό, λειτουργεί ως εύπλαστη πηγή περιεχομένου6, πάνω στην οποία το κάθε άτομο ή η
κάθε ομάδα ατόμων έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τα δικά της νοήματα. Πρόκειται,
στην ουσία, για μια διαδικασία δεύτερης κοινωνικοποίησης και προσδιορισμού
καινούργιας ταυτότητας, με άξονα αναφοράς τα δεδομένα που προσφέρει το κείμενο
της άλλης γλώσσας. Μπορεί να αποτελέσει αφορμή για καλλιέργεια της ευφυΐας και της
κοινωνικής ευαισθητοποίησης των σπουδαστών της δεύτερης ξένης γλώσσας, δηλαδή για
μεγαλύτερη διανοητική και ηθική ανάπτυξή τους, πέρα ή πάνω από το επίπεδο ωρίμανσης
του καθενός στο πλαίσιο της μητρικής γλωσσικής κοινότητας. Όμως, τα λογοτεχνικά
κείμενα εκλείπουν ουσιαστικά από τα περισσότερα εγχειρίδια των ξένων γλωσσών και οι
μαθητές δεν γνωρίζουν ούτε ένα Γάλλο λογοτέχνη. Σε μια συνδιδασκαλία που έκανα στην
Πάρο, ως σχολική σύμβουλος γαλλικής Νοτίου Αιγαίου, στο μάθημα των γαλλικών, όταν
ρώτησα τους μαθητές αν γνωρίζουν ένα Γάλλο λογοτέχνη μου απάντησαν ο Σαίξπηρ.
Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο και τον διαδραστικό πίνακα για να τους
παρουσιάσω δυο Γάλλους θεατρικούς συγγραφείς, τον Μολιέρο και τον Κορνήλιο και να
αναφέρω στον πίνακα ένα θεατρικό έργο από τον καθένα.
Σε ένα άλλο Γυμνάσιο, στον Εμπορείο Σαντορίνης έκανα την ίδια ερώτηση και
2 O Oλιβιέ Λανγκλουά είναι Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
3 Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη Sylvia Vlaeminck,
Μεταίχμιο, 2004.
4 Δενδρινού, Βασιλική. 2004. Πολυγλωσσικός Γραμματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εναλλακτικά
Προγράμματα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης».
5 Roland A. Carter & Michael N. Long, Teaching literature, Longman Pub., 1991
6 Brumfit, C. J., & Johnson, K. (1979). The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford: Oxford
University Press.
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αφού οι μαθητές δεν απάντησαν τους εξήγησα ότι ο Ιούλιος Βερν ήταν Γάλλος και στη
συνέχεια γράψαμε στον πίνακα δυο έργα του το : Από τη Γη στη Σελήνη (1865) και Τα παιδιά
του πλοιάρχου Γκράντ (1867), και ενθουσιάστηκαν. Μικρές περιλήψεις και αναλύσεις
τέτοιων κειμένων κεντρίζουν το ενδιαφέρον και τη γνώση. Οι μαθητές μου υποσχέθηκαν
ότι θα διαβάσουν στα ελληνικά τον Ιούλιο Βερν και θα αναζητήσουν το λεξιλόγιο από το
διαδίκτυο. Είναι επομένως αλήθεια πως η λογοτεχνία από την πλευρά της συμπληρώνει
και ολοκληρώνει τη μάθηση της ξένης γλώσσας με πλούσιο περιεχόμενο σε λέξεις και
εκφράσεις που δεν τις βρίσκουμε εύκολα μέσα στο βιβλίο της τάξης. Στόχος μας λοιπόν
είναι να παρακινήσουμε τους μαθητές στην ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων τα
οποία να επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από το σύνολο των εκπαιδευτικών πάνω σε
ποιήματα, μύθους, παραμύθια και αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα.
3.4 Τα παραμύθια
Η ανάγνωση παραμυθιών που έχουν ήδη διαβαστεί ή ακουστεί στην παιδική ηλικία
απομακρύνει την ανησυχία του άγνωστου κειμένου και ενδυναμώνει τις προσπάθειες
των μαθητών. Βέβαια η επιλογή μιας απλοποιημένης έκδοσης είναι προτιμότερη.
Η Κοκκινοσκουφίτσα που φέρει τον γαλλικό τίτλο Le Petit Chaperon Rouge του Σαρλ
Περώ δεν είναι απλά ένα διεθνώς γνωστό παραμύθι, αλλά διδάχθηκε σε διάφορες
μορφές και προσαρμογές όπως με ταινίες, θεατρικά κείμενα ή κινούμενα σχέδια. Ανήκει
επομένως στην πολιτιστική κληρονομιά όλων μας. Η μελέτη του παραμυθιού αυτού
παρουσιάζει επίσης πολλά πλεονεκτήματα:
• Η ιστορία είναι ήδη γνωστή, πράγμα το οποίο διευκολύνει την κατανόηση του
κειμένου στα γαλλικά.
• Πρόκειται για ένα δισέλιδο κείμενο που αναλύεται σε λίγο χρόνο και έτσι διατηρείται
η προσοχή των μαθητών.
• Το παραμύθι αυτό αφού πέρασε από την προφορική λογοτεχνία στην γραπτή
λογοτεχνία, μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά και αποτελεί μέρος της νεανικής
λογοτεχνίας που εξασφαλίζει και το ενδιαφέρον των μαθητών.
• Οι μαθητές, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, ανακαλύπτουν με έκπληξη ότι ο Σαρλ
Περώ7, που είναι λιγότερο γνωστός από τον Άντερσεν, είναι από τους πρώτους
συγγραφείς που έγραψε παραμύθια τον 17ο αιώνα. - πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουν
οι περισσότεροι.
• Επίσης, το πασίγνωστο εδάφιο με τις ερωτήσεις της κοκκινοσκουφίτσας στη γιαγιά
αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία επανάληψης του λεξιλογίου για τα μέρη του
σώματος.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, η ανάλυση ενός παραμυθιού βοηθάει στην παραγωγή
μιας καινούριας δημιουργίας, στην ηχητική μαγνητοφώνηση και τέλος στη θεατροποίησή
του η οποία επιτυγχάνεται με την απομνημόνευση και την επανάληψη των φράσεων. Η
κοκκινοσκουφίτσα διδάσκει και παράλληλα διασκεδάζει και κωδικοποιεί σκέψεις και
πράξεις.

7 Ο Σαρλ Περώ (Charles Perrault, Παρίσι, 12 Ιανουαρίου 1628 – 16 Μαΐου 1703) ήταν Γάλλος λαογράφος και
συγγραφέας, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας
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4. Δραστηριότητες ανάγνωσης
Σκοπός μας πρέπει να είναι, να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον
των μαθητών για τη λογοτεχνία με την ανάγνωση απλών κειμένων που θα είναι
προσαρμοσμένα στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Πρόκειται στις μέρες μας για μια
καινοτόμο δράση που χρειάζεται σχέδιο μαθήματος από τον εκπαιδευτικό και εργασία σε
ομάδες ώστε να ενταχθεί ουσιαστικά και επίσημα στο πρόγραμμα της ξένης γλώσσας. Σ’
αυτή τη δημιουργική δραστηριότητα ανάγνωσης και ανάλυσης τα στοιχεία της μελέτης
μπορούν να προσδώσουν νέα διέξοδο στη φαντασία των μαθητών που εμπλουτίζουν τις
συντακτικές γνώσεις και το λεξιλόγιό τους στην ξένη γλώσσα.
4.1 Παιδαγωγικές καρτέλες
Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι καθηγητές επιλέγουν τους συγγραφείς και τα κείμενα που θα
δώσουν για μελέτη και κάνουν παιδαγωγικές καρτέλες ως εξής:
1. το κείμενο συνοδεύεται από τις απαραίτητες λεξικολογικές επεξηγήσεις με τη μορφή
σημειώσεων στο κάτω μέρος της σελίδας, με ερωτήσεις γραπτής κατανόησης και
τελικά ερωτήσεις ανάπτυξης.
2. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν για παράδειγμα να κάνουν μάθημα ιστορίας
και μάθημα για τα «μεγάλα ρεύματα σύγχρονης σκέψης», μπορούν επίσης να βρουν
άλλα κείμενα για να διαφωτίσουν το ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο αυτών των
συγγραφέων και αυτών των κειμένων, όπως βιβλιογραφία, κριτικές και άλλα. Βοηθούν
με αυτό τον τρόπο να ξεπεραστούν οι απορίες που προέρχονται από τις πολιτιστικές
διαφορές και να διαμορφώσουν έτσι μια πιο πλήρη διδασκαλία.
Τα ποιήματα και πολύ περισσότερο εκείνα που έχουν μελοποιηθεί διευκολύνουν
και επιταχύνουν την αυτόματη μάθηση. Με το τραγούδι επέρχεται εξοικείωση των
μαθητών με τη γλώσσα, την απαγγελία και την απομνημόνευση των λέξεων και έτσι
η μάθηση γίνεται ένα εύκολο και ευχάριστο παιχνίδι. Η ανάλυση ενός λογοτεχνικού
κειμένου ή ενός ποιήματος βοηθάει στην παραγωγή μιας καινούριας δημιουργίας, στην
ηχητική μαγνητοφώνηση και τέλος στη θεατροποίησή του η οποία επιτυγχάνεται με την
απομνημόνευση και την επανάληψη των φράσεων. Στη Γαλλία διδάσκονται τα ποιήματα
Χαϊ κου και ζητούν από τους μαθητές να φτιάξουν ποιήματα με γνωστό λεξιλόγιο.
Επιπλέον με τις δραστηριότητες ανάγνωσης και αφήγησης, σκοπός είναι να μπορέσουμε
να καλλιεργήσουμε την αγάπη των μαθητών μας για τη λογοτεχνία. Επομένως η
ανάγνωση απλών κειμένων και προσιτών στο πνευματικό επίπεδο των μαθητών είναι μια
στάση που πρέπει να υιοθετηθεί. Αποτελεί ένα έργο καινοτομίας που χρειάζεται δομή
και προετοιμασία και μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια μιας ερευνητικής εργασίας. Σ’
αυτή τη δημιουργική δραστηριότητα τα στοιχεία της μελέτης μπορούν να μετατραπούν
σε μια καλλιτεχνική δραστηριότητα που κεντρίζει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα
των μαθητών.
4.2 Η θέση του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλία
Η διδακτική αξιοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου εντάσσεται στην ευρύτατη διαδικασία
απόκτησης γραμματισμού στη δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία γίνεται αντιληπτή, στη
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συγκεκριμένη περίπτωση, ως αλυσίδα διαδοχικών μεταβάσεων από τον προφορικό στον
γραπτό λόγο, από τον καθημερινό στον επίσημο, από τον αυθόρμητο στον επιμελημένο
και από τον μη πρότυπο στον πρότυπο. Επιπροσθέτως, το λογοτεχνικό υλικό μπορεί να
αποτελέσει το κατάλληλο υπόβαθρο για την παρουσίαση διαλέκτων, κοινωνιολέκτων,
διαφορετικών επιπέδων λόγου, διακριτών κειμενικών ειδών, ακόμη και παλαιότερων
μορφών της γλώσσας–στόχου καθώς και για την ενίσχυση της δημιουργικότητας των
μαθητών και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πρόσληψη και την
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Παράλληλα, εφόσον το λογοτεχνικό φαινόμενο
δεν περιορίζεται στο παραγόμενο αποτέλεσμα –το κείμενο–, αλλά περιλαμβάνει και
τη διαδικασία πρόσληψής του, από την άποψη των πιθανών αντιδράσεων - ερμηνειών
του εκάστοτε μαθητή στο προτεινόμενο μήνυμα, εφόσον πρόκειται δηλαδή για μορφή
επικοινωνίας, η διδακτική αξιοποίηση του λογοτεχνικού προϊόντος σημαίνει προσωπική
εμπλοκή του διδάσκοντος και του διδασκόμενου, και ανάπτυξη στρατηγικών κατασκευής
μιας καινούργιας υποκειμενικότητας, αυτής που σχετίζεται με τη γλώσσα – στόχο, στην
προκείμενη θέση, τα γαλλικά. Βασική μας γενική αρχή είναι ότι η λογοτεχνία αποτελεί
εύλογο και επιβεβλημένο εργαλείο στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, αφενός
για λόγους καθαρά γλωσσικούς και αφετέρου εξ αιτίας της εμπλοκής της με ζητήματα
προσωπικής ανάπτυξης και πολιτισμικής συνειδητοποίησης. Αυτός ο πολιτισμικός
εμπλουτισμός αποτελεί και το υπόβαθρο για τη δημιουργία διαλεκτικά ανοιχτής και
πλουραλιστικής πολιτισμικής ταυτότητας. Πρόκειται, στην ουσία, για μια διαδικασία
δεύτερης κοινωνικοποίησης και προσδιορισμού καινούργιας ταυτότητας, με άξονα
αναφοράς τα δεδομένα που προσφέρει το κείμενο της άλλης γλώσσας.
4.3 Επιδιωκόμενες δεξιότητες
Όλα τα παραπάνω αντλούν τη χρησιμότητά τους από το γενικότερο πλαίσιο των
επιδιωκόμενων δεξιοτήτων –με άλλα λόγια, το τι ακριβώς επιδιώκουμε να επιτύχουμε
με την εισαγωγή του λογοτεχνικού κειμένου στην τάξη της Γαλλικής. Μια πρώτη
απάντηση στο σύνθετο αυτό ζήτημα είναι ότι η λογοτεχνία μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο
γλωσσικό διδακτικό υλικό και στοχεύει στην επέκταση της γλωσσικής ικανότητας των
αλλόγλωσσων σπουδαστών, εφόσον καλλιεργεί τις δεξιότητες που σχετίζονται με την
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Ειδικότερα, ωστόσο, για την περίπτωση
της διδακτικής αξιοποίησης κειμένων με λογοτεχνικό περιεχόμενο, η γενική έννοια της
γλωσσικής ικανότητας προτείνεται να εξειδικευτεί στις ειδικότερες παραμέτρους της
αναγνωστικής, της λογοτεχνικής και της διαπολιτισμικής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα,
μέσω της διδασκαλίας της λογοτεχνίας επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές την
ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις γλωσσικές προκλήσεις του αφηγηματικού κειμένου, να
το διαβάζουν με ευχέρεια για να μπορούν να απολαμβάνουν την πλοκή και το περιεχόμενό
του, περαιτέρω δε, να αναπτύξουν τεχνικές αυτοκαθοδήγησης και αισθητήριο επιλογής
της ποιοτικής αφήγησης, μέσα στον σύνολο του έντυπου ηλεκτρονικού υλικού της
σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας. Εξάλλου, η εμπλοκή της λογοτεχνίας στη διδακτική της
ξένης γλώσσας στοχεύει στην επεξεργασία της λογοτεχνικότητας του κάθε κειμένου από
γλωσσική, αισθητική και διακειμενική άποψη. Αν οι μαθητές φτάσουν στο σημείο να
αξιολογούν τα γλωσσικά πρότυπα που προτείνει το κείμενο, να διατυπώνουν υποθέσεις
σχετικά με τις προθέσεις του συγγραφέα να κρίνουν τις υποκειμενικές απόψεις, να
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εξάγουν συμπεράσματα και να ανακαλύπτουν συνδέσεις με άλλα κείμενα τότε έχουν
κατακτήσει τη λογοτεχνική ικανότητα όπως υποστηρίζουν οι Carter & Long.
5. Επίλογος - Συμπέρασμα
Με δεδομένο αυτό το γεγονός, η λογοτεχνική ικανότητα, είναι απαραίτητη για την
απόκτηση της γλωσσικής ικανότητας στον ανώτερο βαθμό, υιοθετείται η άποψη για τον
σημαντικό ρόλο που, κατά την άποψή μας, μπορεί να διαδραματίσει η λογοτεχνία στη
διδασκαλία της ξένης γλώσσας, τόσο σε σχέση με την επέκταση του λεξιλογίου και την
εμπέδωση ποικίλων γραμματικοσυντακτικών δομών, όσο και σε σχέση με τη διαμόρφωση
ουσιαστικής επαφής με τον γαλλικό πολιτισμό και την εδραίωση της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας. Επομένως, από αυστηρά γλωσσική άποψη, η αξιοποίηση του λογοτεχνικού
υλικού προς εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την ανάπτυξη της γλωσσικής αντίληψης8
και της γλωσσικής ικανότητας ή της «αίσθησης» της γλώσσας, τόσο σχετικά με τις
κυριολεκτικές όσο και με τις μη κυριολεκτικές σχηματικές σημασίες και τις ιδιομορφίες
της φρασεολογίας, και ειδικότερα για την πληρέστερη κατανόηση και κατάκτηση
σύνθετων γραμματικών, συντακτικών και λεξιλογικών δομών9 κρίνεται απαραίτητη.
Ουσιαστικά, ο απώτερος στόχος του λογοτεχνικού μαθήματος στους αλλόγλωσσους
σπουδαστές θα πρέπει να είναι η προώθηση σημείων κατανόησης και σύγκλισης της
πολιτισμικής εμπειρίας του καθενός με την αντίστοιχη των υπολοίπων10, αλλά και με

τον πολιτισμό της γλώσσας – στόχου.
Η λογοτεχνία είναι στην πραγματικότητα ο καθρέφτης της σύγχρονης κοινωνίας,
που επικυρώνει τη σκέψη και τη φιλοσοφία μιας εποχής. Επομένως, θα ήταν πολύ
επωφελής η εφαρμογή μιας περισσότερο συστηματικής της διδακτικής της λογοτεχνίας
στα εγχειρίδια της Γαλλικής γλώσσας και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας.
H σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα των γλωσσών επηρεάζει την εκπαίδευση
και θέτει νέα δεδομένα στην διαδικασία διδασκαλίας εκμάθησης της ξένης γλώσσας.
Η ποιότητα της εκμάθησης είναι το ζητούμενο στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα
με οδηγό τη λογοτεχνία. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της λογοτεχνίας περιλαμβάνει
πολλαπλές δυνατότητες απόκτησης πολιτισμικής γνώσης, ευθυγραμμισμένος με τους
στόχους της συνεχούς βελτίωσης και της καινοτομίας. Φυσικά, έγκειται στην ευαισθησία
των διδασκόντων να ανακαλύψουν τους δικούς τους τρόπους εφαρμογής και να
ενστερνιστούν την ανάγκη σύνδεσης της ξένης γλώσσας μα τη λογοτεχνία.
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Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε προσφυγικούς πληθυσμούς στα πλαίσια της
μη τυπικής εκπαίδευσης. Η Συμβολή της Solidarity Now στην εκπαίδευση παιδιών
και ενηλίκων
Γιατρούδη Χαρίκλεια

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε
προσφυγικούς πληθυσμούς στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας ένταξής τους στην
ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής κλήθηκε
να αντιμετωπίσει μαζική εισροή προσφύγων. Πολλοί από αυτούς είτε έχουν φύγει σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε παρέμειναν στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο και προστασία
από την ελληνική πολιτεία. Για τους ανθρώπους αυτούς, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα
πλαίσιο ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το εγχείρημα σημαντικό ρόλο κατέχει
το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Βασικός λοιπόν στόχος της παρούσας μελέτης
είναι να παρουσιαστεί γενικά η σημερινή εκπαιδευτική κατάσταση των προσφυγικών
πληθυσμών εστιάζοντας στην μη τυπική εκπαίδευση που υλοποιείται από τις ΜΚΟ
πετυχαίνοντας έτσι και τη συμμετοχή άλλων φορέων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί
να υπάρξει μια συλλογική προσπάθεια αποδοχής και ένταξης των προσφύγων στην
κοινωνία χωρίς συγκρούσεις.
Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες, εκπαιδευτικό σύστημα, μη τυπική εκπαίδευση, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
Learning the Greek language in refugee populations in the context of non-formal
education. The contribution of Solidarity Now to the education of children and
adults.
Abstract
This study refers to the need to learn the Greek language in refugee populations in the
context of the general effort to integrate them into Greek society. Therefore, the past 4
years Greece as a host country was faced with a massive influx of refugees. Many of
them either have gone to other European countries or stayed in Greece seeking asylum
and protection from the Greek state. For these people, a framework for integration into
Greek society had to be created. The educational system of the country plays an important
role in this project. Therefore, the main objective of this study is to present the current
educational situation of refugees in general, focusing on non-formal education provided
by NGOs, thus also enabling other actors to work together to accept and integrate refugees
into conflict-free society.
keywords: Refugees, educational system, nonformal education, NGO’S
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1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά το ξέσπασμα των πολεμικών συγκρούσεων
στη Συρία το 2015, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός προσφύγων με προορισμό τις
ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είτε ως χώρα υποδοχής και εγκατάστασης προσφύγων
είτε ως χώρα προσωρινής διαμονής αυτών των ανθρώπων, έχει κληθεί να διαχειριστεί
έναν μεγάλο αριθμό προσφυγικού πληθυσμού και μάλιστα εν μέσω οικονομικής
κρίσης.1 Πέρα από την αρχική ανάγκη για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας, άρχισε
να δημιουργείται και η ανάγκη για την εκπαίδευση των προσφύγων ως μέσω για την
ευρύτερη ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τα παιδιά, κρίθηκε από την
πολιτεία απαραίτητη η συμμετοχή τους στα ελληνικά σχολεία και την τυπική εκπαίδευση
βάση και του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.2 Στους ενήλικες, ωστόσο, πληθυσμούς
η ανάγκη για την ελληνομάθεια καλύφθηκε σε μεγάλο ποσοστό από τις ΜΚΟ και αφορά
το πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η όλη αυτή προσπάθεια έχει ως γενικότερο
στόχο τη διασφάλιση ένταξης των προσφυγικών πληθυσμών στην ελληνική κοινωνία
και το σημαντικότερο μέσο για αυτή την προσπάθεια είναι η εκμάθηση της ελληνικής ως
δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Για το λόγο αυτό, στην πρώτη ενότητα πρόκειται να γίνει μια
γενική αναφορά στη σημασία και την έννοια της εκμάθησης μιας γλώσσας ως δεύτερης
ή ξένης. Έπειτα, παρουσιάζεται μία γενικότερη εικόνα σχετικά με την εκπαίδευση
προσφύγων στην Ελλάδα και, τέλος, στην τρίτη ενότητα αναφέρεται η συμβολή των
ΜΚΟ στην εκπαίδευση προσφύγων στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης και
ειδικότερα το εκπαιδευτικό έργο της Solidarity now στην Ελλάδα.
1.1 Στόχος
Όπως προαναφέρθηκε βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστεί
γενικά η σημερινή εκπαιδευτική κατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών εστιάζοντας
στην μη τυπική εκπαίδευση που υλοποιείται από τις ΜΚΟ πετυχαίνοντας έτσι και τη
συμμετοχή άλλων φορέων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να υπάρξει μια συλλογική
προσπάθεια αποδοχής και ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία χωρίς συγκρούσεις.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
2.1.1. Ξένη γλώσσα
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία με τον όρο ξένη γλώσσα εννοείται η εκμάθηση μιας
γλώσσας από ένα άτομο αφού πρώτα έχει κατακτήσει επαρκώς τη μητρική του. Σκοπός
1 Παντελάκος, Τ. Γ. (2017), Η διαχείριση των προσφυγικών ροών στη χώρα μας. Τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα;
Διαθέσιμο στο http://www.ihu.edu.gr/attachments/events/2016-03-10-Refugees/dallod.pdf, (προσπελάστηκε
στις 3 /5/ 2019.)
2 ΥΠΕΠΘ. (2016), Υπουργική απόφαση 131024/Δ1/2016- ΦΕΚ 2687/Β/29/8/2016,στο: https://www.enomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-131024-d1-2016.html,
(προσπελάστηκε στις 2/7/2019).
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της εκμάθησης είναι να μπορέσει το άτομο αυτό να ανταποκριθεί σε μελλοντικές
επικοινωνιακές ανάγκες. Η διδασκαλία της γίνεται σε σχολεία ή σε φροντιστήρια χωρίς
να υπάρχει απαραίτητα επαφή με τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας. Επίσης, δεν
θεωρείται τόσο σημαντική στην επικοινωνία με αποτέλεσμα τα κίνητρα να θεωρούνται
ασαφή και αφηρημένα.3. Με την ξένη γλώσσα δεν σημαίνει ότι υπάρχει διγλωσσία αλλά
με ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε διγλωσσία. Σε αυτή την περίπτωση
γίνεται λόγος για δεύτερη γλώσσα. Ένα παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι όταν
ένα άτομο παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια διαφορετική από την πατρίδα
του χώρα και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τη νέα γλώσσα προκειμένου να ανταποκριθεί
στις καθημερινές του ανάγκες. αποτέλεσμα να την μαθαίνει καλύτερα και η γλώσσα αυτή
να αποκτά τα χαρακτηριστικά της δεύτερης γλώσσας.4
2.1.2. Πρόσφυγες
Για πρώτη φόρα με τη σύμβαση της Γενεύης του 1951 ορίζεται ως πρόσφυγας ένα
άτομο που, «εξαιτίας βάσιμου φόβου ότι διώκεται για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς,
εθνικής καταγωγής, λόγω της ιδιότητας μέλους σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή λόγω μιας
πολιτικής άποψής του, βρίσκεται εκτός της χώρας υπηκοότητάς του και δεν είναι σε θέση
ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, είναι απρόθυμο να ωφεληθεί από την προστασία αυτής της
χώρας. ή ένα άτομο το οποίο, μην έχοντας υπηκοότητα και βρισκόμενο εκτός της χώρας της
προηγούμενης μόνιμης διαμονής του, δεν είναι σε θέση ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, είναι
απρόθυμο να επιστρέψει σε αυτήν» (Ηνωμένα Έθνη, 1951). 5
Συχνά συγκρουσιακές καταστάσεις και εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν τους
ανθρώπους στο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προστασία σε μια
ξένη χώρα. Η διεθνής κοινότητα μεριμνά για τις μετακινήσεις αυτών των πληθυσμών
και καθιστά σαφές ότι καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να επιστρέψει έναν πρόσφυγα
σε περιοχή που δεν είναι ασφαλής.6 Με άλλα λόγια ως πρόσφυγες αποκαλούνται τα
άτομα που εκδιώκονται από την πατρίδα τους , συχνά με βίαιο τρόπο και προσπαθούν να
αναζητήσουν προστασία σε μια άλλη χώρα. Οι νέες συνθήκες διαβίωσης μπορεί να μην
είναι πάντα εύκολες ή αναμενόμενες των προσδοκιών του τόμου.7
Ωστόσο η σύμβαση αυτή θεωρείται από πολλούς πως χρειάζεται αναπροσαρμογή
προκειμένου να καλύπτει και σύγχρονα δεδομένα. Έτσι, ένας άλλος ορισμός πιο
σύγχρονος, που αναγνωρίζεται και από την Ύπατη Αρμοστεία είναι αυτός του de facto
3 Τριάρχη-Herrmann, Β. (2000) Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία, Μια Ψυχογλωσσολογική Προσέγγιση,
Αθήνα: Gutenberg, σ.σ 55-56
4 Δραγώνα, Θ., Φραγκουδάκη, Α. & Σκούρτου, Ε. (2001), Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές
Ανισότητες, Κοινωνικές Ταυτότητες / Ετερότητες – Κοινωνικές Ανισότητες, Διγλωσσία και Σχολείο, Τόμος Α’,
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
5 Ηνωμένα Έθνη (1951), Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων. Συλλογή Συμβάσεων Νο. 2545,
Τόμος 189, σ. 137. στο: https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf (προσπελάστηκε
στις 22/7/2019).
6 Ηνωμένα Έθνη (1951). Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων. Συλλογή Συμβάσεων Νο. 2545,
Τόμος 189, σ. 137. στο: https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf (προσπελάστηκε
στις 22/7/2019).
7 Σαμπατάκου, Ε.Α. (2010), Ερμηνεύοντας την εξέλιξη της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αθήνα: Παπαζήση.
στο: http://emmedia.pspa.uoa.gr/fileadmin/emmedia.pspa.uoa.gr/uploads/
Resources/Publications/Seira_Eidikes_Meletes/abstract_Sampatakou.pdf (13/8/2019).
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πρόσφυγα που μπορεί να μην καλύπτει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσδιορισμού
της σύμβασης αλλά είναι κατ’ ουσίαν πρόσφυγας καθώς μετακινείται εξαιτίας των
συνθηκών στη χώρα του.8
2.1.3 Μη Τυπική Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τους Jeffs and Smith ως μη τυπική μάθηση (non formal Learning) θεωρείται
κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, που απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.9Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να
ενταχθούν στα πλαίσια της μη τυπικής, όπως και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που έχει
ως στόχο την ανάπτυξη σε κάθε τομέα της κοινωνίας πλαισιωμένη από περιβαλλοντικές
έννοιες και δεξιότητες .Επιπρόσθετα η μη τυπική εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με το
πλαίσιο στο οποίο παρέχεται. Φορείς που προσφέρουν αυτό το είδος της εκπαίδευσης
είναι διάφορες σχολές επιμόρφωσης , κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης ιδιωτικά και
δημόσια.10
2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε προσφυγικούς
πληθυσμούς στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης
2.2.1 Η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημανθεί πως το ζήτημα της εκμάθησης της
ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία κατά την
οποία επιδρούν πολλοί παράγοντες και σχετίζεται τόσο με το γλωσσικό, κοινωνικό
και πολιτισμικό υπόβαθρο του ομιλητή όσο και με το εκπαιδευτικό και μορφωτικό του
επίπεδο. Παράλληλα, σημαντική επιρροή έχει το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο
γίνεται η διδασκαλία της γλώσσας και ο τρόπος που είναι οργανωμένο ή όχι. Το ζήτημα
αυτό έχει αναλυθεί τόσο από κοινωνιολογική όσο και από ψυχολογική προσέγγιση.11
Παρόλο που συχνά οι όροι ξένη και δεύτερη γλώσσα χρησιμοποιούνται αδιαφοροποίητα,
πολλοί ερευνητές κάνουν διάκριση αυτών των όρων διότι η έννοια δεύτερη γλώσσα
περιέχει μια θεσμική και κοινωνική ερμηνεία καθώς θεωρείται ως το μέσο επικοινωνίας
ανάμεσα στα άτομα που έχουν διαφορετικές μητρικές γλώσσες12. Από την άλλη η έννοια
της ξένης χρησιμοποιείται περισσότερο για την απόκτηση μιας γλώσσας από ένα άτομο
το οποίο, μέσα από οργανωμένη διδασκαλία, επιδιώκει να τη χρησιμοποιήσει μελλοντικά
για επικοινωνιακούς και εργασιακούς σκοπούς χωρίς να υπάρχουν απαραίτητα φυσικοί
ομιλητές κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας.13
8 Σαμπατάκου, Ε.Α. (2010), Ερμηνεύοντας την εξέλιξη της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αθήνα: Παπαζήση.
στο: http://emmedia.pspa.uoa.gr/fileadmin/emmedia.pspa.uoa.gr/uploads/
Resources/Publications/Seira_Eidikes_Meletes/abstract_Sampatakou.pdf (13/8/2019).
9 Jeffs T. and Smith M. (1990), Εducating informal educators in Jeffs T. and Smith M (1990) Using Informal
Education, Buckingham: Open University Press.
10 Baker, C. (2001), Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg, σ.σ 7-9
11 Baker, C. (2001), Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg, σ.σ 5-7
12 Σκούρτου, Ε. (2011), Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg,σ.36.
13 Τριάρχη-Hermann, B. (2000), Η διγλωσσία στην Παιδική ηλικία- μια ψυχολογική προσέγγιση. Αθήνα:
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Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν κυρίως τον όρο ξένη και
δεύτερη γλώσσα χωρίς να γίνεται κάποια διαφοροποίηση μεταξύ τους.14 Στην περίπτωση
μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών στην Ελλάδα η χρήση της ελληνικής
γλώσσας ως ξένης αποκτά λειτουργία δεύτερης γλώσσας καθώς τα άτομα αναγκάζονται
να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους
ανάγκες.15
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως μια ακόμη διάκριση γίνεται μεταξύ της
έννοιας κατάκτηση και της έννοιας εκμάθηση. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για μια
διαδικασία κατάκτησης μιας γλώσσας με φυσικό τρόπο χωρίς κάποια συστηματική
διδασκαλία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για μια γλώσσα η οποία οικειοποιείται
με συστηματική διδασκαλία. Πολλές φορές, ωστόσο, δημιουργείται μια σύγχυση και
μεταξύ αυτών των όρων και δεν είναι εύκολο να χαρακτηριστεί η κάθε περίπτωση. 16
Στα ελληνικά σχολεία πάντως, όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, γίνεται εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης με σκοπό να τους βοηθήσει στις καθημερινές
επικοινωνιακές τους ανάγκες στο παρόν χρονικό διάστημα και όχι να τους μάθει μια
ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά.17
Ωστόσο, αυτό συμβαίνει συχνά και έξω από τα σχολικά πλαίσια, όταν δηλαδή οι
μαθητές στην καθημερινότητα τους δέχονται διάφορα γλωσσικά ερεθίσματα μέσα από τη
συναναστροφή τους με φυσικούς ομιλητές.
Μελέτες δείχνουν πως οι αλλοδαποί μαθητές κατά τη διάρκεια εκμάθησης της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας κάνουν χρήση πολλών στοιχείων της μητρικής τους
γλώσσας.18 Είναι, επίσης, εμφανές ότι δεν καταφέρνουν να φτάσουν όλοι στο ίδιο επίπεδο
και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως βιολογικοί, ψυχολογικοί γνωστικοί
και κοινωνικοί. Παράλληλα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ομιλητές και
σχετικά με τη χρονική εξέλιξη της γλωσσικής κατάκτησης.19 Πολλοί για κάποιο χρονικό
διάστημα μπορεί να μείνουν στάσιμοι, ενώ άλλοι να έχουν μια πιο γρήγορη πρόοδο.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις χρειάζεται συστηματική διδασκαλία και καθοδήγηση
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.20

Gutenberg, σ.σ 55-56.
14 Βαρλοκώστα, Σ. και Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003), Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη
Γλώσσα. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής.
15 Σκούρτου, Ε. (1997), Διγλωσσία και εισαγωγή στον αλφαβητισμό, στο: Σκούρτου Ε.(1997), Θέματα
Διγλωσίας και Εκπαίδευσης, Αθήνα:Νήσος, σ.σ 55-56.
16 Χατζηδάκη, Α. (2014), H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές σχολικές
τάξεις. Στο: Ε. Κατσαρού και Μ. Λιακοπούλου (επιμ.), Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό
σχολείο. Ενότητα β’. Επιμορφωτικό υλικό. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων
Μαθητών», Θεσσαλονίκη.
17 Σκούρτου, Ε. (1997), Διγλωσσία και εισαγωγή στον αλφαβητισμό, στο: Σκούρτου Ε.(1997), Θέματα
Διγλωσίας και Εκπαίδευσης, Αθήνα: Νήσος, σ.σ 55-56.
18 Βαρλοκώστα, Σ. και Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003), Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη
Γλώσσα. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής.
19 Βαρλοκώστα, Σ. και Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003), Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη
Γλώσσα. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής.
20 Γεωργογιάννης, Π. και Γιάννακα, Χ. (2005), Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων Ελλήνων
και αλλοδαπών μαθητών και διαμορφωμένες συνεργατικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο: Γεωργογιάννης,
Π. (Επιμ.) (2005) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα, Τόμος 2. Πρακτικά 8ου
Διεθνούς Συνεδρίου (Πάτρα, 8-10 Ιουνίου 2005), Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις.
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Ένα άλλο σημείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ο τρόπος απόκτησης της
γλώσσας και η ικανότητα χρήσης της. Έτσι, μιλάμε για τη γλωσσική ικανότητα του
ομιλητή (linguistic competence/proficiency) και την γλωσσική πραγμάτωση (linguistic
performance). Γενικότερα, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν πρόκειται για την
εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης δεν αναφερόμαστε μόνο στους γραμματικούς
κανόνες αλλά και στον τρόπο χρήσης της γλώσσας ως μέσω επικοινωνίας με άλλους
συνομιλητές21.
Η διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας εντάσσεται στο εκπαιδευτικό
σύστημα της πολιτείας το οποίο αποτελείται από την τυπική (όλες οι σχολικές βαθμίδες
εκπαίδευσης)και τη μη τυπική για την οποία γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση στην
επόμενη ενότητα.
2.2.2 Η Εκπαίδευση προσφύγων
Ο Coombs22 μιλώντας για εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας αναφέρει πως σε αυτό
εντάσσονται πέρα από την τυπική εκπαίδευση με όλες τις βαθμίδες της και όλες εκείνες
οι διαδικασίες εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται εκτός τυπικού πλαισίου. Έτσι, σε
αυτό συμπεριλαμβάνονται δύο ακόμη κατηγορίες που είναι η μη- τυπική και άτυπη
εκπαίδευση. Με την έννοια της μη τυπικής εκπαίδευσης εννοούνται προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων και παιδιών με οργανωμένη δομή και συστηματική διδασκαλία με
στοχευμένη μάθηση που παρέχεται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Επομένως,
σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εντάσσονται εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης
που σχετίζονται με τους χώρους της υγείας και της οικονομίας, καθώς και προγράμματα
αλφαβητισμού ενηλίκων αλλά και εκμάθησης ελληνικών σε μετανάστες και πρόσφυγες.
Όσον αφορά την άτυπη εκπαίδευση, αυτή νοείται ως μια δια βίου διαδικασία όπου ένα
άτομο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες μέσα από
την καθημερινή του επαφή με το κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον. Στην άτυπη
εκπαίδευση συγκαταλέγεται, επίσης, και η ανάγνωση βιβλίων, η παρακολούθηση ταινιών
και ραδιοφωνικών εκπομπών στη γλώσσα την οποία το άτομο ενδιαφέρεται να μάθει ή
είναι κυρίαρχη στο κοινωνικό περιβάλλον που συναναστρέφεται.23
Όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία έχει μεριμνήσει για
την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων εντάσσοντας τους στα ελληνικά σχολεία, μέσα από
τη δημιουργία τάξεων υποδοχής. Συγκεκριμένα, από το 2016 έως σήμερα ιδρύθηκαν
και λειτουργούν τις απογευματινές ώρες Δομές Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων
(ΔΥΕΠ) που εξυπηρετούν ουσιαστικά τη μετάβαση των προσφυγόπουλων στο ελληνικό
σχολικό πλαίσιο. Σε αυτές τις δομές διδάσκονται η ελληνική γλώσσα, μαθηματικά,
αγγλικά, ΤΠΕ και αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το υλικό που χρησιμοποιείται για την
ελληνική γλώσσα σχετίζεται με εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας στα πλαίσια των προγραμμάτων για την εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων,
21 Βαρλοκώστα, Σ. και Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003). Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη
Γλώσσα. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής.
22 Coombs, P. H. (1968), The World Educational Crisis: A Systems Analysis. New York: Oxford University
Pres, p. 9.
23 Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974), Attacking Rural Poverty: How Non-formal Education Can Help.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp 7-9.
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παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.24
Από το 2017 έχουν οριστεί και τα Τμήματα Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας (ΤΥ ΖΕΠ) στα οποία έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν παιδιά
προσφύγων που ζουν σε αστικά κέντρα. Τα τμήματα αυτά διαφέρουν από τις ΔΥΕΠ,
καθώς λειτουργούν στο πρωινό σχολικό ωράριο και εντάσσουν τους πρόσφυγες μαθητές
στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα δίνοντας τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με
γηγενείς μαθητές. Λειτουργούν ως τμήματα υποστηρικτικά κυρίως για την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας, ενώ τα άλλα μαθήματα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τα
παρακολουθήσουν στην τάξη με τους συνομήλικους συμμαθητές τους. Ωστόσο, όπως
έχει διαπιστωθεί, τα παιδιά των προσφύγων αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και κατ’ επέκταση πολλά από αυτά αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στη σχολική πραγματικότητα.25 Οι δυσκολίες είναι πολλές και σχετίζονται
τόσο με την οργάνωση της πολιτείας και το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο όσο και με
την ίδια ρευστή κατάσταση του προσφυγικού ζητήματος. Οι συνεχείς μετακινήσεις αυτών
των ανθρώπων, το ελλιπές εκπαιδευτικό υπόβαθρο πολλών παιδιών λόγω του πολέμου
και άλλων δυσκολιών καθιστούν την ομαλή ένταξη των προσφυγόπουλων σε ένα
δύσκολο εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές ΜΚΟ έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικά
προγράμματα απευθυνόμενα τόσο σε παιδιά όσο και ενήλικες τα οποία ενισχύουν το
έργο της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας αλλά γενικότερα και την ενταξιακή πορεία
των προσφύγων.26
2.2.3 Δράσεις των ΜΚΟ. Η συμβολή της Solidarity Now στην εκπαίδευση παιδιών
και ενηλίκων στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης
Τα τελευταία χρόνια με τις πρώτες μαζικές αφίξεις, προκειμένου να καλυφθούν οι
αυξημένες ανάγκες στους προσφυγικούς πληθυσμούς, ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ
ασχολήθηκαν με την εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ενηλίκων
στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο
ότι τα προγράμματα αυτά γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε μέρες και
ώρες που δεν εμποδίζουν την τυπική εκπαίδευση, καθώς στόχος είναι να λειτουργούν
βοηθητικά ενισχύοντας την ενταξιακή πορεία των ατόμων και όχι να λειτουργούν ενάντια
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πολιτείας.
Μια από τις ΜΚΟ που δραστηριοποιήθηκαν άμεσα στο πλαίσιο αυτό είναι και
η Solidarity Νow. Η Solidarity ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2013 με σκοπό να προσφέρει
σε Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες υπηρεσίες και δράσεις που διευκολύνουν την
καθημερινότητά τους και δημιουργούν συνθήκες ένταξης στην κοινωνία. Σήμερα

24 Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων. (2017), Το Έργο της Εκπαίδευσης
των Προσφύγων Έκθεση Αποτίμησης του Έργου για την Ένταξη των Παιδιών των Προσφύγων στην Εκπαίδευση
(Μάρτιος 2016-Απρίλιος 2017) Προτάσεις για την Εκπαίδευση των Παιδιών των Προσφύγων κατά το σχολικό
έτος 2017. Αθήνα, σ. 201.
25 ΥΠΕΠΘ. (2016), Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).
Ηλικιακές ομάδες 6-12 ετών και 12-15 ετών (Δημοτικό-Γυμνάσιο). Διδακτικό αντικείμενο: Ελληνική Γλώσσα.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
26 Unisef.(2019), Refugee and migrant children in Greece. Στο: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/Children_data_JANUARY%202019.pdf, (προσπελάστηκε στις 20/2/ 2019).
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λειτουργούν τρία κέντρα υποστήριξης προσφύγων, ένα στην Αθήνα και δύο στη
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα λειτουργεί και πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων και στην
περιοχή των Ιωαννίνων που εντάσσεται στο κέντρο υποστήριξης της Θεσσαλονίκης
παρέχοντας κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του δια βίου
εκπαιδευτικού προγράμματος με τον τίτλο Education Matters (Η Εκπαίδευση Μετράει),
που υλοποιείται από το Δεκέμβριο του 2017, η SolidarityNow προσαρμόζει δράσεις που
ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες των συμμετεχόντων, με στόχο την ενίσχυση
των δεξιοτήτων τους και την εύρεση εργασίας. Ήδη, το 2017 περισσότερα από 2.200
άτομα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου συμμετείχαν
σε προγράμματα της Solidarity Now, κυρίως για να μάθουν ελληνικά και αγγλικά, ένας
αριθμός που έχει αυξηθεί το 2018 και το 2019.27
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για ενήλικες και παιδιά έχουν στόχο
τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αλλά και την καλύτερη ένταξη στην
τοπική κοινωνία. Πρόσφυγες από Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν και διάφορες αφρικανικές
χώρες28 έχουν μέχρι τώρα επωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα και αρκετοί από
αυτούς έχουν καταφέρει να ενταχθούν στον εργασιακό χώρο και να αποκτήσουν μια
κανονικότητα στη ζωή τους.29
Μερικές από τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται από τη Solidarity Now
με ευρωπαϊκά κονδύλια με την υποστήριξη φορέων όπως η Ύπατη Αρμοστεία και η
UNICEF είναι οι εξής :
 Εκμάθηση των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, για ενήλικες κάθε
επιπέδου.
 Εκμάθηση αγγλικών και γαλλικών για ενήλικες όλων των επιπέδων.
 Μαθήματα εκμάθησης αραβικών ως μητρικής σε παιδιά από ηλικίες 6 έως 18
χρονών.
 Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες μαθητές από
ηλικίες 6 έως 15 ετών.
 Μαθήματα Υπολογιστών για ενήλικες.
 Καλλιτεχνικές Δράσεις (πχ Θεατρικό Παιχνίδι, Δραματοθεραπεία).
 Σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα.
 Ενημερωτικές εκδηλώσεις με στόχο την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και τη σωστή
ενημέρωση των εργαζομένων που απασχολούνται στον ανθρωπιστικό τομέα
 Δράσεις με την Κοινότητα με στόχο την ενδυνάμωσή της καθώς και την ενίσχυση
της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης.
Στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απασχολούνται καταρτισμένοι
εκπαιδευτικοί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση με συνεχείς επιμορφώσεις πάνω στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης αλλά και στην εκπαίδευση ενηλίκων.30
27 Solidarity Now. (2019), Εducation Μatters , Στο: https://www.solidaritynow.org/,( προσπελάστηκε στις
10/4/2019).
28 Ύπατη Αρμοστεία. (2019), Στατιστικά στοιχεία Αφίξεων στην Ελλάδα, Στο: https://data2.unhcr.org/
en/situations/mediterranean?id=83#_ga=2.29286964.948087767.1566722910-863328470.1536055337,
(προσπελάστηκε στις 23/7/2019).
29 Solidarity Now. (2019), Εducation Μatters , Στο: https://www.solidaritynow.org/,( προσπελάστηκε στις
10/4/2019).
30 Solidarity Now. (2019), Education specialist, Στο: https://www.solidaritynow.org/education-specialist/, (
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Στόχος πάντα είναι οι ευπαθείς αυτές ομάδες ανθρώπων να αποκτήσουν βασικά εφόδια
προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία και να έχουν ίσες ευκαιρίες με
όλους τους πολίτες. Το υλικό που χρησιμοποιείται προέρχεται από διάφορα εγχειρίδια
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες.
Αυτό συμβαίνει προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κάλυψη των γλωσσικών αναγκών τους
εστιάζοντας κυρίως σε τομείς που αφορούν την καθημερινότητα τους όπως η επικοινωνία
με τους άλλους, η εργασία και οι αγορές. Ωστόσο όλα όσα χρησιμοποιούνται έχουν
την ίδια φιλοσοφία καθώς είναι προσεγμένα σε μεταναστευτικούς και προσφυγικούς
πληθυσμούς. Ορισμένα παραδείγματα αυτού του υλικού που απευθύνεται σε ενήλικες
είναι τα εγχειρίδια «Κλικ στα Ελληνικά», «Οδυσσέας», «Ελληνικά Α». Τα συγκεκριμένα
εγχειρίδια ακολουθούν τις προδιαγραφές για τα επίπεδα ελληνομάθειας που ισχύουν
επίσημα με νόμο του κράτους και παρέχουν αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας για
τη μελέτη της γλώσσας.31 Το υλικό που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους είναι επίσης
προσεγμένο σε μετανάστες και πρόσφυγες και βασίζεται σε διάφορα εγχειρίδια και
εργαλεία διδασκαλίας όπως το «Εντάξει», «το Βαλιτσάκι» και το «Φτου και Βγαίνω».
Σκοπός αυτών των εγχειριδίων είναι να αποτελέσουν μια σύνδεση ανάμεσα στο
αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης για παιδιά
στα επίπεδα Α1 και Α2 και σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης που ενισχύουν τη
συμπερίληψη και την ένταξη των μαθητών προσφύγων σε μια κοινή διαφοροποιημένη
διδασκαλία. 32
3. Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω αξίζει να σημειώσουμε πως η διαχείριση του
προσφυγικού ζητήματος αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα για τη χώρα. Λαμβάνοντας
υπόψη τα άτομα που έχουν ζητήσει άσυλο στη χώρα και την ανάγκη για την ένταξη αυτών
στην ελληνική κοινωνία θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εκπαίδευση είναι βασικός
παράγοντας αυτής της ενταξιακής πορείας. Τόσο η πολιτεία όσο και άλλοι φορείς όπως
οι ΜΚΟ καλούνται να αντιμετωπίσουν την ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύγων και
να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η παρούσα
μελέτη, όπως έχει αναφερθεί, συνιστά μια γενική αναφορά της προσπάθειας και των
ενεργειών που γίνονται για την εκπαίδευση των προσφυγικών πληθυσμών. Αποτελεί
παράλληλα και μια βάση για προβληματισμό και περεταίρω έρευνα σχετικά με αυτό το
ζήτημα καθώς είναι μια κατάσταση την οποία καλούμαστε, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε, να
διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντάσσοντάς τους στην ελληνική κοινωνία
χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται προβλήματα και συγκρούσεις.

προσπελάστηκε στις 25/7/2019).
31 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. (2019), Θεσμοθέτηση και Χρηστικότητα του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας,
στο http://www.greek-language.gr/certification/teaching/index.html?id=158, (προσπελάστηκε στις 20/7/2019).
32 UNICEF. (2019), Φτου και Βγαίνω, Στο: https://www.teach4integration.gr/wp-content/uploads/2019/07/
Unicefweb.pdf,( προσπελάστηκε στις 20/7/2019).
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Οι ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως
δεύτερης / ξένης γλώσσας
Πρίτση Ευαγγελία

Περίληψη
Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό προκύπτει από τα πορίσματα ερευνών σύμφωνα με
τα οποία τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι έδιναν ιδιαίτερη προτίμηση
σε μεθόδους διδασκαλίας που συνέβαλαν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
ενισχύοντας το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα μέσα στην τάξη. Γι’ αυτόν το λόγο ενεργητικές
τεχνικές ενσωματώνονται στη διδασκαλία διαφόρων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα
στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, με σκοπό να εμπλακούν
οι εκπαιδευόμενοι σε συμμετοχική δράση μαθαίνοντας τη γλώσσα σε επικοινωνιακό
περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η παρούσα ανακοίνωση η οποία στοχεύει στην
παρουσίαση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών των ερωτήσεων – απαντήσεων,
της εργασίας σε ομάδες και της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο μικροδιδασκαλίας που
εντάσσεται στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας.
Λέξεις – κλειδιά: διδασκαλία νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, επικοινωνία,
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, γλωσσική ικανότητα, γλωσσική χρήση
Εnergetic educational techniques in teaching greek as a second / foreign language.
Abstract
Εnergetic educational techniques are very important for the educational process
according to researches who report that students prefer mainly those teaching methods
which contribute to the acquisition of knowledge and skills by reinforcing cooperative
spirit and energetic participation. That’s why the energetic educational techniques are
applied to teaching various objects, including the teaching of Modern Greek as second /
foreign language. The purpose is to give students an opportunity for participatory action
aiming at learning the language in a communicative context. In this framework this paper
presents the use of three energetic educational techniques: questions – answers, work in
groups, practical exercise through a teaching plan on teaching Modern Greek as a second
/ foreign language.
Keywords: teaching Modern Greek as a second / foreign language, communication,
energetic educational techniques, linguistic competence, linguistic use
1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να συμβάλει στη συζήτηση αναφορικά με τη
χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως
δεύτερης / ξένης γλώσσας σε μαθητικό κοινό ενηλίκων παρουσιάζοντας τρεις ενεργητικές
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εκπαιδευτικές τεχνικές στο πλαίσιο μικροδιδασκαλίας: α) ερωτήσεις – απαντήσεις, β)
εργασία σε ομάδες γ) πρακτική άσκηση.
Αναλυτικά η εργασία απαρτίζεται από τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται
το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η εφαρμογή των ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών μέσω της μικροδιδασκαλίας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται το σχέδιο
μικροδιδασκαλίας και η πορεία διδασκαλίας. Τέλος, στο τρίτο μέρος γίνεται σχολιασμός
των θεμάτων που αναδεικνύονται από τη μικροδιδασκαλία.
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης
γλώσσας σε ενηλίκους. Οι εκπαιδευόμενοι είναι άνθρωποι διαφορετικής πολιτισμικής
και γλωσσικής προέλευσης που μαθαίνουν τη νέα ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα η
οποία αποτελεί συνάμα και γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της επικοινωνιακής προσέγγισης, επαρκής ομιλητής –
χρήστης της γλώσσας είναι εκείνος που έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τον λόγο
του στο καταστασιακό περιβάλλον. Η γλώσσα εν γένει αντιμετωπίζεται ως λειτουργικό
όργανο, δηλαδή, μέσο για την επίτευξη της επικοινωνίας και δευτερευόντως ως μορφή ή ως
σύστημα καθεαυτό. Επομένως, το γλωσσικό υλικό συλλαμβάνεται ως δράση – ενέργεια,
δεν περιγράφεται στατικά και «διδάσκεται» μέσω μιας δυναμικής και δημιουργικής
παραγωγικής διαδικασίας.1 Σε αυτό συμβάλλουν οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική που θα επιλεγεί
από τον εκπαιδευτή στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας
πρέπει να υπηρετεί την αμφίδρομη επικοινωνία των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας και
την ενεργό συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας
στοχεύοντας παράλληλα στην απόκτηση όχι μόνο της γλωσσικής ικανότητας (κατοχή
των γραμματικοσυντακτικών δομών και του λεξιλογίου) αλλά και της επικοινωνιακής
ικανότητας, τη «γνώση» των κανόνων χρήσης της γλώσσας 2. Εξάλλου, στη διδακτική
των ξένων γλωσσών η διδασκαλία του συστήματος της γλώσσας έχει ως κύριο στόχο την
ανάπτυξη της ικανότητας για καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μέσα σε
συγκεκριμένο περιβάλλον επικοινωνίας3. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι το μάθημα δεν έχει
πλέον τον παραδοσιακό τυπικό χαρακτήρα και μεταβάλλεται σε μία ζωντανή διαδικασία
που απαιτεί γλωσσική δραστηριοποίηση και αυθόρμητη συμμετοχή σε ποικίλες,
επικοινωνιακά προσανατολισμένες δραστηριότητες 4.
Ωστόσο, για την επιλογή της κατάλληλης εκπαιδευτικής τεχνικής σε κάθε
διδακτική περίσταση, υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες στους οποίους μπορεί να βασιστεί
1 Μήτσης, Ν. (2004β), Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης. Εισαγωγή
στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου. Αθήνα: Gutenberg, σ.σ. 30-31
2 Μήτσης, Ν. (2004α), Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος / Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη.
Αθήνα: Gutenberg σ.σ. 157-159
3 Χαραλαμπόπουλος, Αγ, Χατζησαββίδης, Γ (1997), Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας,
Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σ.64
4 Μήτσης, Ν. (2004β), Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης.
Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου. Αθήνα: Gutenberg, σ.σ. 31
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ο εκπαιδευτής: τα βήματα εφαρμογής της τεχνικής, οι συγκεκριμένοι στόχοι που μπορεί
να καλύψει η τεχνική και το πότε η τεχνική είναι κατάλληλη για μία ενότητα 5 .
Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο μικροδιδασκαλίας οι
τεχνικές των ερωτήσεων – απαντήσεων, των ομάδων εργασίας και της πρακτικής άσκησης.
2.1.Ερωτήσεις – Aπαντήσεις
Αποτελεί μια απλή και πρακτική τεχνική για να αποφευχθεί η εισήγηση. Ο εκπαιδευτής
ρωτάει τους εκπαιδευομένους κι εκείνοι απαντούν. Καταγράφει τις απαντήσεις και εν
συνεχεία συμπληρώνει, διορθώνει, συνθέτει τις απαντήσεις και ανακεφαλαιώνει τα
όσα έχουν ειπωθεί. Τα είδη των ερωτήσεων έχουν άμεση σχέση με τους εκπαιδευτικούς
στόχους, δηλαδή, το τι θέλει να πετύχει ο εκπαιδευτής. Η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει
ερωτήσεις διερεύνησης υπαρχουσών γνώσεων, επεξεργασίας ενός ζητήματος, λήψης
αποφάσεων, εμπέδωσης ή ελέγχου γνώσεων, διευκρινίσεων. 6
Με αυτήν την τεχνική οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται να εκφράσουν τις
απόψεις τους και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους. Οικοδομείται, λοιπόν, ομαδικό
πνεύμα καθώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και ο ένας μαθαίνει από τον άλλον. Επίσης,
εκφράζονται ποικίλες απόψεις με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται πολλές διαστάσεις και
παράμετροι ενός θέματος και τέλος ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώνει τις
μαθησιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της ομάδας και να παίρνει ανατροφοδότηση για
τις δικές του περαιτέρω ενέργειες 7 .
2.2. Ομάδες εργασίας
Πρόκειται για μία τεχνική που προάγει τη συνεργατικότητα και τη συνευθύνη στη
μάθηση εντός ομάδας. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευομένους
να συγκροτήσουν μικρές ομάδες, ώστε να κάνουν μία εργασία ή μία συζήτηση για κάποιο
θέμα. Όσον αφορά στη σύνθεση των ομάδων, ο ιδανικός αριθμός είναι τα πέντε μέλη.
Η επιλογή των μελών θα ήταν προτιμότερο να είναι τυχαία, ώστε να αποφεύγεται η
δημιουργία υποομάδων από άτομα που ήδη γνωρίζονται. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που
κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ομάδων με επιλογή τότε αυτό θα πρέπει να γίνεται βάσει
ορισμένων κριτηρίων 8.
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει με σαφή και λεπτομερή τρόπο το στόχο της εργασίας
και δίνει σαφείς οδηγίες στους εκπαιδευομένους, παρακολουθεί την έκβαση της όλης
διαδικασίας και την πρόοδο των εργασιών, παρεμβαίνει όπου κρίνεται σκόπιμο δίνοντας
διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες και ελέγχει την τήρηση του χρονικού πλαισίου.9
Κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της ομαδικής εργασίας ο εκπρόσωπος της κάθε
ομάδας παρουσιάζει τα πορίσματα στην ολομέλεια και δίνεται η δυνατότητα συζήτησης,
αλληλοσχολιασμού, ερωτήσεων-απαντήσεων. Τέλος, ο εκπαιδευτής συμβάλλει στο
να γίνει η σύνθεση-ανακεφαλαίωση όλων όσων παρουσιάστηκαν και η εξαγωγή των
5 Καραλής, Α. (2007), Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Διδακτικές σημειώσεις. ΤΕΑΠΗ, σ.10. Στο:
(προσπελάστηκε 32/4/2019)
6 Κόκκος, Α. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Β’. ΕΑΠ, σ. 35-37
7 Κόκκος, Α. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Β’. ΕΑΠ, σ. 35-37
8 Κόκκος, Α. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Β’. ΕΑΠ, σ. 55
9 Κόκκος, Α. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Β’. ΕΑΠ, σ. 55
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συμπερασμάτων. 10
2.3. Πρακτική άσκηση
Ως άσκηση νοείται κάθε μορφής ατομική ή συλλογική εργασία με αντικείμενο την
επεξεργασία ενός θέματος η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο μίας διδακτικής
ενότητας και στοχεύει στο να οδηγήσει τους εκπαιδευομένους σε πράξη που ακολουθεί
της θεωρητικής ανάλυσης.11 Η τεχνική αυτή που δεν απαιτεί πολύ χρόνο οδηγεί σε
ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε σύνδεση
θεωρητικών γνώσεων με την πράξη. Πρόκειται, δηλαδή, για μία μορφή εμπέδωσης ήδη
αποκτηθέντων γνώσεων. 12
3. Εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο μικροδιδασκαλίας
3.1. Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
Η παρούσα μικροδιδασκαλία, χρονικής διάρκειας 20 λεπτών, απευθύνεται σε ενήλικες
που διδάσκονται τη νέα ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα σε προγράμματα διδασκαλίας
ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες αρχαρίου επιπέδου. Το σύνολο των εκπαιδευομένων
ανέρχεται στα 20 άτομα. Το επίπεδο ελληνομάθειας χαρακτηρίζεται αρχάριο.
Η μικροδιδασκαλία εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα της εξωτερικής
εμφάνισης του ανθρώπινου σώματος και σκοπός της είναι στο πλαίσιο διδασκαλίας του
λεξιλογίου που αφορά στην περιγραφή του προσώπου, να παρουσιαστούν ενεργητικές
εκπαιδευτικές τεχνικές που προάγουν τη συμμετοχικότητα των εκπαιδευομένων και
προωθούν την ενεργητική μάθηση και την επικοινωνία των εκπαιδευομένων στην
ελληνική γλώσσα.
Πίνακας 1 Σχέδιο μικροδιδασκαλίας
Διδακτική ενότητα
Τίτλος μικροδιδασκαλίας
Διδακτικοί στόχοι

Η νέα ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Διδασκαλία λεξιλογίου: Εξωτερική εμφάνιση
Περιγραφή σώματος - προσώπου
Γνώσεις:
Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους όσον αφορά στην περιγραφή σώματος
και προσώπου
Ικανότητες:
Να κατανοήσουν το λεξιλόγιο, ώστε μετά από εξάσκηση να μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν κατάλληλα για:
-να αναγνωρίσουν τους στόχους μιας δραστηριότητας
-να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένες πληροφορίες
-να σχεδιάσουν / να προετοιμάσουν ένα προφορικό μήνυμα
Στάσεις:
Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους
Να επικοινωνήσουν μεταξύ τους

10 Κόκκος, Α. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Β’. ΕΑΠ, σ. 56
11 Κόκκος, Α. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Β’. ΕΑΠ, σ. 46
12 Καραλής, Α. (2007), Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Διδακτικές σημειώσεις. ΤΕΑΠΗ, σ.32. Στο:
https://eclass.upatras.gr/ (προσπελάστηκε 2/4/2019)
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Θέματα
(υποενότητες)
Σύνδεση με την προηγούμενη
ενότητα και παρουσίαση των
στόχων της παρούσας.
Παρουσίαση λεξιλογίου για
περιγραφές προσώπων
Αξιολόγηση
Επόμενο βήμα

Διάρκεια κάθε
θέματος (σε λεπτά)

Εκπαιδευτικές τεχνικές
για κάθε θέμα

Εκπαιδευτικά μέσα για
κάθε θέμα

2’

Ερώτηση - Απάντηση

Power point

15’

Ομάδες εργασίας

Power point
Πίνακας

3’

Πρακτική άσκηση
ανά ζεύγη

3.2. Πορεία διδασκαλίας
Σε πρώτο στάδιο γίνεται μία εισαγωγή – αφόρμηση. Στόχος είναι η σύνδεση της
προηγούμενης διδακτικής ενότητας με την προς διδασκαλία ενότητα και η ανάκληση της
προηγούμενης γνώσης στη μνήμη των εκπαιδευομένων. Παρουσιάζεται μέσω λογισμικού
παρουσίασης Power point μία φωτογραφία που απεικονίζει μία οικογένεια (οι γονείς
και δύο παιδιά – ένα αγόρι κι ένα κορίτσι). Εν συνεχεία, με τη μορφή ερωτήσεων –
απαντήσεων γίνεται αναφορά στο τι διδάχθηκε στην προηγούμενη ενότητα (λεξιλόγιο
για περιγραφή ρούχων) και παρουσιάζονται οι στόχοι της προς διδασκαλία ενότητας
(διάρκεια: 2 λεπτά). Οι ερωτήσεις έχουν χαρακτήρα διερεύνησης υπαρχουσών γνώσεων
π.χ Τι φοράει η μητέρα, επεξεργασίας ενός ζητήματος π.χ γιατί φοράει αυτά τα ρούχα, τι
σου αρέσει / τι δεν σου αρέσει. Έπειτα, ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους μαθητές για τους
στόχους της καινούργιας διδακτικής ενότητας.
Ακολουθεί το στάδιο της παρουσίασης του λεξιλογίου της νέας θεματικής
ενότητας (περιγραφές προσώπων και σώματος). Μέσω λογισμικού παρουσίασης power
point, γίνεται η παρουσίαση του λεξιλόγιο που αφορά την περιγραφή προσώπων και
περιλαμβάνει αναφορικά με το σώμα τις λέξεις: κεφάλι, χέρι, πόδι, είμαι κοντός / ψηλός /
λεπτός / χοντρός / όμορφος και αναφορικά με το πρόσωπο τις λέξεις: μαλλιά, μάτια (έχω
μαύρα / πράσινα, μπλε μάτια) αυτιά, μύτη, στόμα, είμαι ξανθός / καστανός / μελαχρινός.
Το λεξιλόγιο παρουσιάζεται εικονογραφημένο και ομαδοποιημένο ώστε να εντυπωθεί
πιο εύκολα στους εκπαιδευομένους οι οποίοι καλούνται να το διαβάσουν (διάρκεια: 2
λεπτά). Έπειτα τους δίνεται και σε έντυπη μορφή για να το μελετήσουν και εκτός τάξης.
Έπειτα, με βάση τις νέες λέξεις γίνεται μία εργασία σε ομάδες. Αφού, λοιπόν,
χωρίζονται οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες με τυχαίο τρόπο, δίνεται σε κάθε ομάδα μία
φωτογραφία ενός προσώπου. Τα πρόσωπα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες είναι
προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες του πλανήτη και παρουσιάζουν
διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά. Η κάθε ομάδα καλείται να περιγράψει το
πρόσωπο που της ανατέθηκε με όσες λέξεις / φράσεις γνωρίζει καταγράφοντάς τες
(διάρκεια 9 λεπτά). Έπειτα, ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ανακοινώνει την λίστα των
λέξεων / φράσεων στην ολομέλεια. Παράλληλα, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την εικόνα
του περιγραφόμενου προσώπου μέσω λογισμικού παρουσίασης power point, ώστε να
βλέπουν και τα μέλη των άλλων ομάδων το πρόσωπο που περιγράφεται. Ακολούθως,
καταγράφει τις λέξεις / φράσεις στον πίνακα (διάρκεια: 2 λεπτά) χρησιμοποιώντας
το σχήμα του σταυρού, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι λέξεις της κάθε ομάδας. Οι
εκπαιδευόμενοι τις καταγράφουν (διάρκεια: 2 λεπτά).
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Σχήμα 1: Σταυρός
Λέξεις ομάδας 1 Λέξεις ομάδας 2
Λέξεις ομάδας 3 Λέξεις ομάδας 4
Στο τελευταίο στάδιο γίνεται ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση της νέας γνώσης
στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης με περιγραφή σώματος και προσώπου ανά ζεύγη.
Επίσης, γνωστοποιείται από τον εκπαιδευτή το επόμενο βήμα που είναι η εξάσκηση
σε προληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες με χρήση του λεξιλογίου της διδαχθείσας
ενότητας (διάρκεια: 3 λεπτά).
4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Όπως ειπώθηκε και ανωτέρω οι εκπαιδευτικές τεχνικές επιλέγονται βάσει κριτηρίων.
Στην παρούσα μικροδιδασκαλία επελέγησαν οι συγκεκριμένες τεχνικές (ερωτήσεις
– απαντήσεις, ομάδες εργασίας, πρακτική άσκηση) καθώς τα χαρακτηριστικά τους
ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ξεκινώντας από το προφίλ των εκπαιδευόμενων, αλλοδαποί από διαφορετικές
χώρες προέλευσης που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα σε τάξη Α1
επιπέδου ελληνομάθειας, έχουν ανάγκη από μία διδακτική – μαθησιακή διαδικασία
που θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν γλωσσικές αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες
σε ένα ομαδικό κλίμα συνεργασίας και αποδοχής. Οι τρεις αυτές τεχνικές εξυπηρετούν
αυτόν τον διττό στόχο, η εφαρμογή τους δεν είναι πολύπλοκη και μπορούν να είναι
αποτελεσματικές τη χρονική στιγμή που τοποθετούνται στη διδακτική ενότητα.
Κατά την έναρξη, λοιπόν, της διδακτικής ενότητας επελέγη η τεχνική των
ερωτήσεων – απαντήσεων η οποία ενδείκνυται ως απλός και πρακτικός τρόπος αποφυγής
του μονολόγου της εισήγησης στο αρχικό στάδιο της διδασκαλίας. Γίνεται σύνδεση της
προηγούμενης ενότητας με την προς διδασκαλία ενότητα με σκοπό την ενεργητική
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία και την οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος.
Οι εκπαιδευόμενοι ανακαλούν προϋπάρχουσες γνώσεις και υποκινούνται να σκεφτούν
αυτοδύναμα, να διατυπώσουν με σωστό και δομημένο τρόπο τις απαντήσεις τους και να
εκφραστούν κατανοητά αξιοποιώντας τις γνώσεις τους. Παράλληλα, ο εκπαιδευτής έχει
τη δυνατότητα να διαπιστώσει τις δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες της ομάδας και να
οργανώσει τις περαιτέρω κινήσεις του στη συνέχεια της διδακτικής πράξης.
Όσον αφορά την επεξεργασία της νέας γνώσης επελέγη η τεχνική των ομάδων
εργασίας. Η άσκηση σε ομάδες έχει ως σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές ενεργά στη
μαθησιακή διαδικασία, να τους δώσει το έναυσμα για ανάληψη πρωτοβουλιών και
απομάκρυνση από απομονωτικές τάσεις, για αυτοέκφραση, για συμμετοχή και για
συνεργασία επικοινωνώντας την ίδια στιγμή μεταξύ τους στη γλώσσα στόχο – στα
ελληνικά. Με τις ομάδες εργασίας δίνεται στους εκπαιδευομένους χρόνος και χώρος
για σκέψη, οργάνωση του λόγου, έκφραση και επικοινωνία στη Γ2, πράγμα που είναι
αναγκαίο αλλά και δύσκολο για κάποιον που μαθαίνει μία ξένη γλώσσα οικοδομώντας
παράλληλα ένα επικοινωνιακό και ομαδικό πνεύμα στην ομάδα.
Τέλος, για το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης επελέγη η τεχνική της πρακτικής
άσκησης ανά ζεύγη. Στο πλαίσιο εταιρικής συνεργασίας επιχειρείται η σύνδεση της
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νέας γνώσης με την πράξη στοχεύοντας στην ανακεφαλαίωση και την εμπέδωση της
νέας γνώσης χωρίς να απαιτείται πολύς χρόνος δεδομένου ότι η τεχνική αυτή μπορεί να
εφαρμοστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εκπαιδευόμενοι μπαίνουν στη διαδικασία
να συνομιλήσουν με τον διπλανό τους και να εκφράσουν δομημένο και κατανοητό λόγο.
Ο εκπαιδευτής παρατηρεί και αξιολογεί την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
σχεδιάζει τα μετέπειτα βήματα.
Επίλογος
Στην παρούσα εργασία και με βάση την ανωτέρω πραγμάτευση γίνεται σαφές ότι τα οφέλη
των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών είναι σημαντικά για τους εκπαιδευόμενους
που διδάσκονται τη νέα ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα, γιατί μέσα σε πνεύμα
δημιουργικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης
όχι μόνο της γλωσσικής ικανότητας, αλλά και της γλωσσικής επικοινωνίας στη Γ2,
πράγμα που αποτελεί ανάγκη του εκπαιδευτή και μέγιστο στόχο σύμφωνα και με την
επικοινωνιακή προσέγγιση. Παράλληλα, τα οφέλη είναι πολλά και για τον εκπαιδευτή,
καθώς του δίνεται η δυνατότητα να διερευνήσει τις δυνατότητες της ομάδας και του κάθε
μέλους της. Αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της
διδακτικής διαδικασίας.
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Η Επίδραση της Κυπριακής Διαλέκτου και της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης /
Ξένης στην Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου παιδιών Δημοτικού
Ζαννεττίδου-Πουγεράση Δέσποινα

Περίληψη
Η εργασία ερευνά κατά πόσο η κοινωνική διγλωσσία (ΚΝΕ-ΚΔ) επιδρούν στην παραγωγή
προφορικού-γραπτού λόγου σε τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας
στη Δημοτική εκπαίδευση.
Βασικά, έχει διερευνηθεί ποσοτικά (MANOVA-SPSS), αν ατομικά
χαρακτηριστικά και δημογραφικά στοιχεία παιδιών Γ΄ Δημοτικού, φύλο, μητρική και
γλώσσα στο σπίτι ως Ανεξάρτητες Μεταβλητές επιδρούν στο γλωσσικό επίπεδο, το οποίο
καθορίζεται από τις επιδόσεις τους σε τρία γλωσσικά έργα: Ολοκλήρωση Προτάσεων,
Γλωσσικές Αναλογίες και Λεξιλόγιο (Αθηνά Τεστ) και στον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων
στην ελεύθερη γραπτή τους έκφραση ως Εξαρτημένες Μεταβλητές.
Επιπρόσθετα, μέσω ποιοτικής έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα για τον προφορικό
και γραπτό λόγο των υποκειμένων ως προς τη Γραμματική/Συντακτικό, Φωνολογία,
Ορθογραφία, Λεξιλόγιο, Πραγματολογία πριν από μια διδακτική παρέμβαση και μετά
από αυτή, με θέμα, Τον Ελεύθερο τους Χρόνο. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας
διασυνδέθηκαν με τα αποτελέσματα της ποιοτικής.
Τέλος, μέσω ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτικούς διερευνήθηκαν οι
κοινωνιογλωσσικές αντιλήψεις, συμπεριφορικές στάσεις και η επάρκεια τους ως προς
τη διδασκαλία της ΚΝΕ ως Γ1/ΜΓ και ως Γ2/ΞΓ στο πλαίσιο της γλωσσικής διμορφίας,
σε γενικές τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας στη Δημοτική
Εκπαίδευση.
Λέξεις Κλειδιά: Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, κοινωνική διγλωσσία, μητρική
γλώσσα, γλωσσική ανομοιογένεια, διδακτική παρέμβαση και επάρκεια εκπαιδευτικών
The Effect of Social bilingualism (Dialect) and Greek language as a Secondary/
Foreign Language in the Production of Oral and Written communication in classes
of mixed ability and Linguistic diversity.
Abstract
This paper is researching how social bilingualism (Greek Language and Cypriot Dialect)
influence the construction of speech/writing in classes of mixed ability and linguistic
diversity in Elementary Education.
Basically, it has been investigated (MANOVA-SPSS) whether the individual
characteristics and demographics of 3rd grade children (gender, language at home and
mother tongue: Independent Variables ) affect the linguistic level (Athena Test: Completion
of sentences, Linguistic Analogies, vocabulary: Dependent Variables) and the number of
dialect components (EM) in their free written expression.
Through qualitative research, the speech/writing was commented on Grammar/
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Syntax, Phonology, Spelling, Dictionary, Reasoning before and after one teaching plan
with the subject Free Time of childs. Results of qualitative research were associated with
the quantitative research.
Through a questionnaire we see the sociolinguistic perceptions, views, behavioral
attitude of teachers on the teaching of Greek as a mother/first tongue as well as foreign/
secondary in the context of linguistic formation in mixed ability and heterogeneous
linguistic classes in Primary School.
Key words: Greek as a foreign/secondary tongue, social bilingualism, mother tongue,
heterogeneous linguistic classes, targeted teaching and adequacy of teachers
1.Εισαγωγή
Σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η
εκπαίδευση στη χώρα μας, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αφορά τη διδασκαλία
της ελληνικής ως δεύτερης Γ2/ΞΓ ξένης γλώσσας. Το πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο για την ελληνική
γλωσσολογία. Αυτό βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα δε διδασκόταν
ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ευρύ σύνολο μαθητών/μαθητριών μέχρι προσφάτως. Την
τελευταία δεκαετία έχει εμφανιστεί σημαντικό ενδιαφέρον για την εκμάθηση της λόγω
της αυξημένης και συνεχούς προσέλευσης μεταναστών στον ελλαδικό χώρο.
To άρθρο περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική έρευνα, που αφορά την εκμάθηση
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Γ2/ΞΓ υπό την επίδραση της γλωσσικής
διμορφίας (κυπριακής διαλέκτου) σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης,
σε γενικές, συμβατικές τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας.
Παρουσιάζονται ερευνητικοί προβληματισμοί και παράμετροι, που επηρεάζουν τη
διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ, όπως είναι η κυπριακή διάλεκτος,
οι επιδόσεις των διδασκομένων στο γλωσσικό μάθημα, η γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι
τους, η μητρική τους γλώσσα, καθώς και η διδακτική επάρκεια, ετοιμότητα και στάση των
εκπαιδευτικών. Το άρθρο συμπεριλαμβάνει την αναφορά σε μια γλωσσική παρέμβαση,
της οποίας ο ρόλος είναι καθοριστικός στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
των υποκειμένων.
Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει, αρχικά, το Θεωρητικό Μέρος με θεωρητικές
προσεγγίσεις και θεωρητικούς προβληματισμούς, συγκεκριμένα, με αποσαφήνιση των
όρων Πολλαπλογλωσσία και Γλωσσική Διμορφία, με ιδιαίτερη αναφορά στη Γλωσσική
Διμορφία στην Κύπρο: ΚΝΕ/ΚΔ και τη Γλώσσα στο Αναθεωρημένο Αναλυτικό
Πρόγραμμα (ΝΑΠ) της Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Tο Ερευνητικό Μέρος περιλαμβάνει τον Σκοπό και /τα Ερευνητικά Ερωτήματα, τη
Μεθοδολογία με το Δείγμα, τα Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων, την Παρουσίαση των
Αποτελεσμάτων της Έρευνας, τα Συμπεράσματα-Προτάσεις και τους Περιορισμούς
στην Έρευνα.
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2.Θεωρητικό Μέρος
2.1. Αποσαφήνιση των Όρων
2.1.1. Πολλαπλογλωσσία
H επικράτηση της πολλαπλογλωσσίας έναντι της υφιστάμενης πολυγλωσσίας αποτελεί
σημαντική πρόοδο. Αυτό συμβαίνει, γιατί η πρώτη ξεπερνά τα σύνορα της συνύπαρξης
των διαφορετικών γλωσσών μέσα στην ίδια την κοινωνία, μειώνοντας έτσι και τον κίνδυνο
εξιδανίκευσης από την μια και υποτίμησης από την άλλη κάποιων από αυτές, γεγονός
που κατέληξε στην κυριαρχία των λεγόμενων «ισχυρών» στη διεθνή επικοινωνία.1 Αυτή
λοιπόν η πολλαπλογλωσσία δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο, να διευρύνει
τις εμπειρίες του, αναφορικά πάντοτε με τη γλώσσα αλλά σε συνδυασμό με τα πολιτισμικά
της περικείμενα, χωρίς να διατηρεί όλα τα παραπάνω σε αυστηρά διαχωρισμένα τμήματα
του νου, αλλά επικαλούμενος την αλληλεπίδραση και τον αλληλοσυσχετισμό όλων των
γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί σε συνάρτηση πάντοτε με τις προσωπικές, γλωσσικές
γνώσεις του.
Συνεπώς, μέσω της πολλαπλογλωσσίας ο άνθρωπος αποκτά μια σπάνια
επικοινωνιακή ικανότητα, η οποία συνδυάζει ολόκληρη τη γλωσσική του γνώση αλλά
και τις εμπειρίες του, καθιστώντας τον ως τον άρτια εξοπλισμένο γλωσσικά πάντοτε
ομιλητή.2 Από την άλλη πλευρά αξίζει να σημειωθεί, ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου
από τα συμβατικά όρια της γνώσης αλλά και της χρήσης των Γλωσσών, αυτομάτως,
αναβαθμίζει τις ίδιες τις γλώσσες, καθώς τις βγάζει από την «απομόνωσή» τους.3
Η αλλαγή αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, επειδή η γλωσσική εκμάθηση αποτελεί
μια δια βίου φυσική ροπή του ανθρώπου, προκειμένου αυτός να ικανοποιήσει στο
μέγιστο τις επικοινωνιακές του ανάγκες, να αναπτύξει κίνητρα, δεξιότητες και κυρίως,
ικανότητες με διαπολιτισμικό πάντοτε πρόσημο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τις
διαλέκτους. Ιδιαίτερα δε με τις ζωντανές διαλέκτους, οι οποίες ακολουθούν πολλές από
τις γραμματικές και συντακτικές συμβάσεις της λεγόμενης «πρότυπης» Γλώσσας τους,
ταυτόχρονα όμως προβάλλουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες των φυσικών ομιλητών. Μια
από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η κυπριακή διάλεκτος, αφού δεν ακολουθεί πάντα τις
γραμματικοσυντακτικές συμβάσεις της πρότυπης γλώσσας.
Στα δίγλωσσα παιδιά εξαιρετικά σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί
όσο και οι γονείς , διότι και από τις δύο πλευρές απαιτούνται θετικές στάσεις απέναντι στις
δύο γλώσσες και στις δύο κοινότητες, υψηλές προσδοκίες από τους μαθητές, ενδιαφέρον
για την καλή σχολική επίδοση τους, ανάμειξη στη σχολική ζωή και στενή συνεργασία
μεταξύ τους.4
1 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, (2008). ΚΕΠΑ, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: εκμάθηση,
διδασκαλία, αξιολόγηση, Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπής Παιδείας, Τμήμα Σύγχρονων
Γλωσσών, Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σ.σ. 27-29.
2 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, (2008). ΚΕΠΑ, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: εκμάθηση,
διδασκαλία, αξιολόγηση, Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπής Παιδείας, Τμήμα Σύγχρονων
Γλωσσών, Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σ.σ. 27-29.
3 Ντίνας, Κ.Δ. και Ζαρκογιάννη, Ε.Χ., (2009), Διδακτική αξιοποίηση των νεοελληνικών διαλέκτων. Η περίπτωση
του ιδιώματος Αφάντου Ρόδου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ.σ. 18-29.
4 Χατζηπαναγιωτίδη Ά., Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αναλυτικά Προγράμματα, και Διδακτική της ελληνικής
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Η παρούσα εργασία υιοθετεί τη θέση, πως είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση
για τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης (Γ2) ή ξένης (ΞΓ) η αποδοχή στο σχολείο
της πρώτης (Γ1) μητρικής γλώσσας (ΜΓ) των μαθητών, καθώς και της πολιτισμικής
κληρονομιάς, που αυτή μεταφέρει από κάθε χώρα. Η μητρική γλώσσα είναι το
βασικό μέσο με το οποίο τα άτομα επικοινωνούν με τους ανθρώπους του στενότερου
οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος, δομούν τη σκέψη τους,
σχηματίζουν έννοιες και κατανοούν τον κόσμο γύρω τους, κοινωνικοποιούνται στο σπίτι
και στα πρώτα σχολικά βήματα, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και αναπτύσσουν τις
προσωπικότητές τους. Αδιαφορία ή, το χειρότερο, ειρωνεία και «εμπαιγμός» στο σχολείο
των μαθητών για τη μητρική τους γλώσσα, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις:
ψυχολογικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές.
2.1.2. Γλωσσική Διμορφία
Ο όρος «γλωσσική διμορφία»5 (diglossia) έχει συσχετιστεί με αναφορές πολλών
ερευνητών-συγγραφέων6 και καθιερώθηκε με την έννοια της Υψηλής και Χαμηλής
Ποικιλίας. Στην Υψηλή Ποικιλία (ΥΠ) αποδίδεται υψηλό κύρος, ενώ ταυτόχρονα, είναι και
η ποικιλία που χρησιμοποιείται για τον γραπτό λόγο καθώς και σε επίσημες περιστάσεις.
Η Χαμηλή Ποικιλία (ΧΠ) είναι η μητρική γλώσσα των ομιλητών και χρησιμοποιείται σε
όλες τις άλλες κοινωνικές καταστάσεις7. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια8 για τον ορισμό
μίας γλωσσικής κατάστασης ως γλωσσικής διμορφίας (diglossia) με την ύπαρξη μίας ΥΠ
και μίας ΧΠ είναι τα εξής:
α) Λειτουργικότητα: Είναι άκρως σημαντικό να γνωρίζει κανείς ποια ποικιλία ταιριάζει
σε κάθε περίπτωση.
β) Κύρος: σε μία κατάσταση γλωσσικής διμορφίας, οι ομιλητές θεωρούν την ΥΠ ανώτερη
της ΧΠ.
γ) Λόγια κληρονομιά: αφορά το μεγάλο μέγεθος της λογοτεχνίας γραμμένο

στην ΥΠ
δ) Κατάκτηση: Η ΧΠ μαθαίνεται με «κανονικό», φυσικό τρόπο από τα παιδιά, αλλά η
ΥΠ μαθαίνεται μόνο μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης.
ε) Τυποποίηση: η ΥΠ παραδοσιακά διαθέτει ένα οπλοστάσιο γραμματικής, λεξικών,
ορθογραφίας, οδηγών ύφους Κτλ., σε αντίθεση με τις περιορισμένου βεληνεκούς,
εμπειρικές συνήθως, μελέτες για τη ΧΠ.
στ) Σταθερότητα: Η κατάσταση διγλωσσίας δεν είναι παροδική, αλλά σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να κρατήσει και αιώνες. Οι επικοινωνιακές εντάσεις που
προκύπτουν, συχνά, λύνονται από τη χρήση μίας μεικτής γλώσσας.
ζ) Γραμματική: η ΥΠ διαθέτει περισσότερες γραμματικές κατηγορίες, που δεν απαντώνται
καν στη ΧΠ. Η Καθαρεύουσα, για παράδειγμα, διαθέτει τέσσερις πτώσεις, ενώ η
γλώσσας, Μάθημα 9ο «Διγλωσσία». Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Frederick, σ. 6.
5 Ferguson, C.A. (1959), Diglossia, Language and social context. Harmondsworth: Penguin, p.p. 232-251.
6 Landry, R. & Allard, R. (1994), Diglossia, ethnolinguistic vitality, and language behaviour.International
Journal of the Sociology of Language v.108, issue 1, p.p.15-42.
Trudgill, P. (1992), Introducing language and society. London: Penguin English, p.32.
7 Ferguson, C.A. (1959), Diglossia, Language and social context. Harmondsworth: Penguin, p.p. 232-251.
8 Ferguson, C.A. (1959), Diglossia, Language and social context. Harmondsworth: Penguin, p.p. 232-251.
- 140 -

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό

Δημοτική τρεις.
η) Λεξιλόγιο: αν και η πλειονότητα του λεξιλογίου είναι κοινή για τις δύο ποικιλίες, η ΥΠ
περιλαμβάνει και τεχνικούς ή άλλους όρους, των οποίων το αντίστοιχο δεν υπάρχει
στη ΧΠ.
θ) Φωνολογία: το λιγότερο σημαντικό από τα κριτήρια, κάποιες φορές συμπίπτει σε
μεγάλο βαθμό ανάμεσα σε δύο ποικιλίες, όπως στην περίπτωση της Καθαρεύουσας
και της Δημοτικής.
Ο όρος «diglossia» (γλωσσική διμορφία)9 προσδιορίστηκε, ώστε να καλύπτει
φαινόμενα συνύπαρξης δύο συγγενών γλωσσικών ποικιλιών σε μία κοινωνία, και όχι
δύο διαφορετικών Γλωσσών, ορίζοντας, ταυτόχρονα, και τις προϋποθέσεις κάτω από τις
οποίες μπορεί μια κοινωνιογλωσσική κατάσταση, να χαρακτηριστεί ως «diglossia».
Από την άλλη, ο όρος «diglossia» (γλωσσική διμορφία) μετεξελίχθηκε μέσα από
μια ανάλυση10 από την οποία προκύπτει ότι ο όρος «bilingualism» (ατομική διγλωσσία)
αναφέρεται στην ατομική ικανότητα χρήσης δύο ή περισσότερων γλωσσών.
Με βάση όλα τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν11 στο τέλος, έχουμε έναν πιο
πλήρη ορισμό: η γλωσσική διμορφία (diglossia) είναι μια σχετικά σταθερή γλωσσική
κατάσταση, στην οποία, εκτός από τις πρωταρχικές διαλέκτους της γλώσσας, υπάρχει
και μία αρκετά διαφοροποιημένη, τυποποιημένη και επιβεβλημένη ποικιλία, φορέας μιας
μακράς και αξιοσέβαστης λόγιας κληρονομιάς και η οποία, μαθαίνεται κυρίως, μέσω
της συστηματικής εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των γραπτών και
επίσημων περιστάσεων, δεν χρησιμοποιείται όμως σε κανέναν τομέα της κοινότητας για
καθημερινή, κανονική συνομιλία12.
Σε καταστάσεις κοινωνικής διγλωσσίας, επομένως, η υπερκείμενη (superposed)
ποικιλία (α) δεν κατακτάται με τρόπο φυσικό, αλλά μαθαίνεται στο σχολείο, (β) μπορεί
να είναι μια νεκρή γλώσσα ή η γλώσσα μιας άλλης γλωσσικής κοινότητας και (γ)
χρησιμοποιείται στη δημόσια, επίσημη επικοινωνία αλλά όχι στον ιδιωτικό χώρο13.
Το παρόν άρθρο εστιάζει στο γεγονός, ότι η ελληνόφωνη γλωσσική κοινότητα
της Κύπρου είναι κοινωνικά διγλωσσική, εφόσον η υπερκείμενη ποικιλία είναι η ΚΝΕ,
ενώ η φυσική ποικιλία είναι η ΚΔ και τα διάφορα τοπικά ιδιώματά της.
2.2. Γλωσσική Διμορφία στην Κύπρο: Κοινή Νέα Ελληνική και Κυπριακή
Διάλεκτος
Οι δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, που συντελέστηκαν τις τελευταίες
δεκαετίες στην Κύπρο (η μετακίνηση 200 000 προσφύγων το 1974, η μετεξέλιξη της
κλειστής αγροτικής κοινωνίας σε κοινωνία τριτογενούς τύπου, η αστυφιλία, η επέκταση
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τις κανονιστικές πιέσεις, που ασκούνται από την ΚΝΕ
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος), συνέτειναν στην εγκατάλειψη των αγροτικών
ποικιλιών της ΚΔ, με αποτέλεσμα οι γλωσσικές χρήσεις των Κυπρίων ομιλητών να
9 Ferguson, C.A. (1959), Diglossia, Language and social context. Harmondsworth: Penguin, p.p. 232-251.
10 Fishman, J. (1965a), Who speaks what language to whom and when. La Linguistique, 2, p.p.67-88.
11 Ferguson, C.A. (1959), Diglossia, Language and social context. Harmondsworth: Penguin, p.p. 232-251.
12 Ferguson, C.A. (1959), Diglossia, Language and social context. Harmondsworth: Penguin, p.p. 232-251.
13 Τσιπλάκου, Σ. (2007), Γλωσσική ποικιλία και κριτικός εγγραμματισμός: Συσχετισμοί και παιδαγωγικές
προεκτάσεις. Λευκωσία: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου, σ.3.
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παρουσιάζουν μεγαλύτερη ομοιογένεια.
Παρά ταύτα, η ΚΔ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί κυρίως στα αστικά κέντρα,
εξακολουθεί να διαχωρίζεται από την ΚΝΕ και να αποτελεί το κατεξοχήν μέσο έκφρασης
των Κυπρίων, ακόμη και έξω από την οικογένεια και το στενό φιλικό περιβάλλον.
Ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στη διατήρηση της ΚΔ είναι, αδιαμφισβήτητα,
το γεγονός ότι υποστηρίζεται από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο την
αποδέχεται – και σε ορισμένες περιπτώσεις την επιβάλλει– ως τον ενδεδειγμένο κώδικα
επικοινωνίας. Εξάλλου, η γεωγραφική απόσταση και η πολιτική ανεξαρτησία σε σχέση
με το εθνικό κέντρο ενδυναμώνουν την αίσθηση αυτοτέλειας της διαλεκτικής ποικιλίας
απέναντι στην ΚΝΕ.
Όπως συμβαίνει σε πολλές διαλεκτικές κοινότητες, τα συναισθήματα των Κυπρίων
ομιλητών τόσο απέναντι στην Κοινή όσο και απέναντι στη Διάλεκτο είναι ανάμεικτα.
Αφενός, θεωρούν την ΚΝΕ «ανώτερη», «ωραιότερη», «ορθότερη», «καλύτερη» από την
ΚΔ14 και τείνουν να προσαρμόζουν τον τρόπο ομιλίας τους, με λιγότερη ή περισσότερη
επιτυχία κάθε φορά, όταν βρίσκονται μπροστά σε ομιλητές από την Ελλάδα ή όταν η
επισημότητα της περίστασης το απαιτεί15. Αφετέρου, συχνά αξιολογούν αρνητικά, την
άκριτη μίμηση του ελλαδικού τρόπου ομιλίας.
Η θέση της ΚΔ είναι πολύ ισχυρή στην Κύπρο και η χρήση της ξεπερνάει τα όρια
των τομέων χρήσεως μιας χαμηλής ποικιλίας(ΧΠ)16.
Γίνεται η υπόθεση17ότι η ενταξιακή (integrative) στάση των αλλόγλωσσων
κατοίκων της Κύπρου προς την εκμάθηση της Ελληνικής στην Κύπρο σχετίζεται
με θετική στάση προς τη διάλεκτο, καθώς και με αυξημένη συχνότητα έκθεσης στη
διάλεκτο. Γίνεται, επίσης, η υπόθεση ότι η χρησιμολογική στάση προς την εκμάθηση της
Γλώσσας σχετίζεται με μειωμένη έκθεση στη διάλεκτο και ουδέτερη ή αρνητική στάση
προς τη Διάλεκτο, καθώς τα άτομα που χαρακτηρίζονται από τη χρησιμολογική στάση
χρησιμοποιούν τη Γλώσσα, κυρίως, για επαγγελματικούς σκοπούς ή σκοπούς ανέλιξης
και κύρους στην κοινωνία, επομένως είναι πιθανό ότι δεν θα ενδιαφέρονται να γνωρίσουν
την ΚΔ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής κοινωνίας18 και επομένως,
απαραίτητο στοιχείο για την πλήρη ένταξη των αλλόγλωσσων στην τοπική κοινωνία.
2.3. Γλώσσα στο Αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Στα πλαίσια της αναδόμησης των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων(ΝΑΠ), στο
γνωστικό αντικείμενο των ελληνικών τονίζεται η θέση, ότι η διδασκαλία δεν συνιστά
14 Sciriha, L. (1996), A Question of identity: Language use in Cyprus, Nicosia: Intercollege Press, p.119.
15 Καρυολαίμου, Μ. (2000), Κυπριακή πραγματικότητα και κοινωνιογλωσσική περιγραφή. Στο Μελέτες για
την ελληνική γλώσσα. (Πρακτικά της 20ής Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Α.Π.Θ., 23-25 Απριλίου 1999), Θεσσαλονίκη:Α.Π.Θ., σ.σ. 203-214
16 Sivas, E. (2003), Γλωσσικές ιδεολογίες και κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση στη σημερινή κοινότητα
της Κύπρου, Πρακτικά 6ου διεθνούς συνεδρίου ελληνικής γλωσσολογίας, (Ρέθυμνο 18 Σεπτεμβρίου-21
Σεπτεμβρίου 2003). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, σ. 2.
17 Gardner, R.C. (1985a), Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation.
London: Edward Arnold, v5, N12, p.p. 1208-1211.
Baker, C. (1992), Attitudes and Language, Clevedon: Multilingual Matters, p.173.
18 Sciriha, L. (1996), A Question of identity: Language use in Cyprus, Nicosia: Intercollege Press, p.119.
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έκφανση μιας αποταμιευτικής λογικής, που μεταδίδει τη γνώση ως παγιωμένη οντότητα
στα παιδιά αλλά με σημείο εκκίνησης τη θέση, ότι η γνώση συνοικοδομείται από όλα
τα μέλη της σχολικής κοινότητας και η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να διευρυνθεί
μέσα από συνεργατικές πρακτικές, που αποδομούν τη στενή λογική της διδασκαλίας ενός
συστήματος αποπλαισιωμένων γραμματικών γνώσεων, με τελικό στόχο την ανάδειξή της
ως ιδεολογικής και κοινωνικά σημαίνουσας δομής.
Στους επιμέρους στόχους του ΝΑΠ τονίζεται, ότι πρέπει να καλλιεργηθεί η
ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στην έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας. Με
άλλα λόγια, να γίνει κατανοητό ότι η ΚΝΕ δεν συνιστά ένα στατικό σύστημα, που
ταυτίζεται με την πρότυπη γλώσσα, αλλά έναν δυναμικό οργανισμό, που χαρακτηρίζεται
από ποικιλότητα, τόσο γεωγραφική όσο και κοινωνιογλωσσική και υφολογική, και που
χρησιμοποιείται με ευέλικτο τρόπο, για να κωδικοποιήσει κοινωνικά και πολιτισμικά
νοήματα.19
Επίσης, πρέπει να απενοχοποιηθεί η χρήση της κυπριακής διαλέκτου,20 όχι
λόγω ατεκμηρίωτων αξιολογικών τοποθετήσεων σχετικά με την αισθητική ή τη
συναισθηματική της αξία, αλλά μέσα από την επίγνωση ότι η διάλεκτος είναι ποικιλία
με δομή και συστηματικότητα στη Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη και Λεξιλόγιο.
Επίσης, πρέπει να καλλιεργηθεί:
 η ικανότητα δημιουργικής αξιοποίησης της ποικιλότητας εντός της μητρικής
γλώσσας.
 η ικανότητα συγκριτικής αποτίμησης των ρόλων και των λειτουργιών της μητρικής
ποικιλίας σε σχέση με άλλες γλώσσες ή ποικιλίες, που μπορεί να συνυπάρχουν στη
σχολική κοινότητα.
 η μεταγλωσσική επίγνωση ότι διαφορετικά επίπεδα ύφους της διαλέκτου
χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας και σε διαφορετικά
κειμενικά είδη.
Η προσαρμογή των ατόμων στο νέο περιβάλλον, μετά από εμπειρίες μετακίνησης
και γλωσσικής, γεωγραφικής και πολιτισμικής ασυνέχειας, είναι μια αναμενόμενη
διαδικασία και αποτελεί ουτοπία ή αφέλεια, η ποινικοποίηση της προσαρμογής. Ήδη
το Υ.Π.Π. έχει θέσει τους πέντε άξονες προτεραιότητας για την εκπαίδευση παιδιώνμεταναστών: Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας, Υποδοχή των νεοαφιχθέντων μαθητών/
τριών, Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, Συλλογή και ανάλυση δεδομένων
σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία, Διαπολιτισμική
προσέγγιση των ΝΑΠ, οι οποίοι θα πρέπει να ενισχυθούν και να εμπλουτιστούν με νέες
δράσεις, αλλά κυρίως να συνδεθούν μεταξύ τους ως πτυχές, που συμβάλλουν στην
ένταξη των μεταναστών και την κοινωνική και μαθησιακή τους ανάπτυξη. Η βελτίωση
των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία περνά μέσα
από την ίδια οδό με εκείνη της βελτίωσης των αντίστοιχων ευκαιριών των μαθητών/
τριών του γενικού πληθυσμού.
19 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, (2010), Αναλυτικά Προγράμματα για
τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου, σ. 25.
20 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, (2010), Αναλυτικά Προγράμματα για
τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου, σ. 26.
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2.4. Σκοπός
Η έρευνα σκοπό έχει να διερευνήσει κατά πόσο η γλωσσική ποικιλία, κοινωνική διγλωσσία
(ΚΔ/ΚΝΕ) επιδρούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, όταν διδάσκεται η
ελληνική ως πρώτη/μητρική γλώσσα Γ1/ΜΓ αλλά και ως δεύτερη/ξένη Γ2/ΞΓ, σε γενικές
τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας στη Δημοτική εκπαίδευση, με
γλωσσική παρέμβαση ή χωρίς. Επίσης, να διερευνήσει αν κάποια συγκεκριμένα ατομικά
χαρακτηριστικά και δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας (μαθητών/
μαθητριών δημοτικού, αυτόχθονων και με μεταναστευτική βιογραφία ), όπως φύλο,
μητρική γλώσσα, γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι, επιδρούν στην παραγωγή προφορικού
και γραπτού λόγου τους καθώς και στον βαθμό χρήσης διαλεκτικών στοιχείων.
2.5. Ερευνητικά Ερωτήματα
Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
Υπάρχει σε τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας, στατιστικά
σημαντική επίδραση των προσωπικών/δημογραφικών στοιχείων: φύλου, μητρικής
Γλώσσας και Γλώσσας που ομιλείται στο σπίτι, στην προπειραματική, συνολική,
γλωσσική επίδοση στα τρία Έργα: Ολοκλήρωση Προτάσεων, Γλωσσικές Αναλογίες
και Λεξιλόγιο και στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών/μαθητριών
Γ΄ τάξης Δημοτικού (αυτόχθονων και με μεταναστευτική βιογραφία), καθώς και στον
βαθμό παρείσφρησης διαλεκτικών στοιχείων στον λόγο τους, με διδακτική παρέμβαση
ή χωρίς.
Κατά τη διδακτική παρέμβαση στο γλωσσικό μάθημα η διδακτική προσέγγιση,
η οποία κυριάρχησε ήταν η Κειμενοκεντρική-Επικοινωνιακή, σύμφωνα με την οποία
υποστηρίζεται, ότι η διδασκαλία μιας δεύτερης (Γ2)/ξένης Γλώσσας (ΞΓ) πρέπει να
στοχεύει στην κατάκτηση επικοινωνιακής ικανότητας από τους μαθητές/μαθήτριες,
δηλαδή ικανότητας να παράγουν λόγο όχι μόνο γραμματικώς ορθόν αλλά και κατάλληλο
για την εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας21.
Επιπρόσθετα, την παρούσα έρευνα απασχόλησε ο προβληματισμός, αν οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν, υπό την επίδραση της κοινωνικής διγλωσσίας,
σε πολύγλωσσες τάξεις, όπου φοιτούν μαθητές/μαθήτριες αυτόχθονες αλλά και με
μεταναστευτική βιογραφία με Γ2/ΞΓ την ελληνική, χαρακτηρίζονται από διδακτική
επάρκεια, ετοιμότητα, κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση.
3. Μεθοδολογία
3.1. Το Δείγμα
Τον πληθυσμό αποτέλεσαν μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Δημοτικού και το δείγμα της
έρευνας, τρεις άθικτες τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας 61
21 Ευσταθιάδης, Σ. (1996), Επικοινωνιακή ή δομική προσέγγιση; Στο Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής
ως ξένης γλώσσας (Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1995) σσ.19-24. Θεσσαλονίκη: Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας.
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μαθητών/μαθητριών Γ΄ τάξης (36 κορίτσια και 25 αγόρια), Δημοτικού Σχολείου
Αθηένου Κ.Α΄(ύπαιθρος). Στην έρευνα συμμετείχαν και 26 εκπαιδευτικοί για σκοπούς
τριγωνοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Από τους 61 συμμετέχοντες, τα αγόρια είναι 25 και τα κορίτσια 36.

Από τους 61 συμμετέχοντες, οι 51 έχουν Κύπριους γονείς και ομιλούν την
ελληνική στο σπίτι. Οι 10 δεν ομιλούν την ελληνική στο σπίτι. Από αυτούς οι 6 έχουν
έναν γονέα Κύπριο και οι 4 είναι με μεταναστευτική βιογραφία.
Πίνακας 2. Αριθμός παιδιών σε σχέση με τη γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι

Από τους 61 συμμετέχοντες, οι 57 έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική και οι 4
άλλη γλώσσα.
Πίνακας 3. Αριθμός παιδιών σε σχέση με τη μητρική τους γλώσσα

3.2. Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων
Πρώτο Στάδιο
Στο πρώτο Στάδιο Χορήγησης Προ-Πειραματικών Δοκιμίων χορηγήθηκε το Έντυπο
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΠΔ) με προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία και η
επιλεκτική χορήγηση τριών κλιμάκων/έργων: Ολοκλήρωση Προτάσεων, Γλωσσικές
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Αναλογίες και Λεξιλόγιο (Αθηνά Τεστ), που επαρκούν για τον επιδιωκόμενο σκοπό
της συγκεκριμένης έρευνας, ο οποίος είναι η αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων των
παιδιών. Οι συγκεκριμένες κλίμακες στοχεύουν στην αξιολόγηση της ολοκλήρωσης
γλωσσικών παραστάσεων και νοητικής γλωσσικής ικανότητας.
Δεύτερο Στάδιο
Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο αυτό και στο 4ο συλλογή δεδομένων από τις προφορικές
και γραπτές εργασίες των υποκειμένων (ποιοτική έρευνα). Περιλάμβανε την πρώτη/
αρχική ηχογράφηση των παιδιών με θέμα, Τον Ελεύθερο τους Χρόνο και τη συγγραφή
της πρώτης/αρχικής γραπτής τους εργασίας (Φύλλο Εργασίας Α: Γράψε πώς περνάς
τον ελεύθερο σου χρόνο, όσον αφορά την ψυχαγωγία σου, δηλαδή με τα παιχνίδια που
ασχολείσαι ομαδικά, εκπαιδευτικά, ηλεκτρονικά κτλ., τα χόμπι σου, όπως τον αθλητισμό,
τον χορό, τη ζωγραφική, το ελεύθερο διάβασμα κ.ά. Επίσης, μπορείς να αναφέρεις με τι
θα ήθελες να ασχοληθείς στον ελεύθερό σου χρόνο και να το αιτιολογήσεις).
Στην πρώτη/αρχική γραπτή εργασία των μαθητών/μαθητριών καταμετρήθηκαν
οι διαλεκτικοί τύποι της ΚΔ ως αποκλίσεις από την ΚΝΕ (για τον σκοπό της έρευνας).
Τρίτο Στάδιο
Περιλάμβανε τη διδακτική παρέμβαση, με τη διδασκαλία και γλωσσική επεξεργασία ενός
αυθεντικού, αφηγηματικού/περιγραφικού κειμένου με γενική θεματική, τον Ελεύθερο
Χρόνο, βάσει των Δεικτών Επάρκειας και Επιτυχίας του ΝΑΠ (3Χ40 λεπτά).
Τέταρτο Στάδιο
Πραγματοποιήθηκε: α) δεύτερη/τελική ηχογράφηση των ίδιων παιδιών μετά τη διδακτική
παρέμβαση και β) συγγραφή δεύτερης/τελικής γραπτής εργασίας (Φύλλο Εργασίας Β)
με την ίδια θεματική που περιγράφεται στο 2ο στάδιο.
Πέμπτο Στάδιο
Έγινε η χορήγηση ερωτηματολογίου σε 26 εκπαιδευτικούς, το οποίο λειτούργησε ως μια
μορφή δομημένης συνέντευξης και περιλάμβανε κλειστού κι ανοικτού τύπου ερωτήματα,
που σχετίζονται με τις απόψεις, τις κοινωνιογλωσσικές αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις, τις
τυχόν προκαταλήψεις, τις συμπεριφορικές στάσεις τους, τις δυσκολίες και τον βαθμό
διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας τους σχετικά με τη διδασκαλία της Ελληνικής
ως Γ2/ΞΓ υπό την επίδραση της γλωσσικής ποικιλότητας, κοινωνικής διγλωσσίας (ΚΔ/
ΚΝΕ) σε τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας και κατά πόσο αυτοί
οι παράγοντες επιδρούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών/
μαθητριών, με ή χωρίς διδακτική παρέμβαση.
Επιπρόσθετα, σκοπός του ερωτηματολογίου όσον αφορά την ΚΔ ήταν: Να διερευνήσει
μέσω ποιοτικής ανάλυσης και να καταγράψει
 τις στάσεις των εκπαιδευτικών στη χρήση της ΚΔ από τους μαθητές/μαθήτριες,
αυτόχθονες και με μεταναστευτική βιογραφία
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 πώς η ΚΔ επηρεάζει την παραγωγή προφορικού/γραπτού λόγου.
 τις γνώμες των εκπαιδευτικών όσον αφορά την επάρκεια της ΚΔ ως γλωσσικού
κώδικα, τη σχέση μεταξύ χρήσης ΚΔ - ΚΝΕ και την πολιτική του ΥΠΠ για τη χρήση
της ΚΔ στο Δημοτικό.
 τους παράγοντες, που επηρεάζουν τη στάση των δασκάλων απέναντι στη ΚΔ.
Έτσι, πραγματοποιήθηκε τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων με ποιοτικά
δεδομένα. Η ανάμεικτη ερευνητική μέθοδος, η χρήση δηλαδή τόσο ποσοτικών όσο και
ποιοτικών εργαλείων θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για την εκπαιδευτική έρευνα22.
Συνοψίζοντας, για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε για
τους 61 μαθητές/μαθήτριες Γ΄ τάξης:
 ένα Έντυπο Προσωπικών Δεδομένων (ΕΠΔ) με προσωπικά και δημογραφικά
στοιχεία
 τρία έργα αξιολόγησης: Ολοκλήρωση Προτάσεων, Γλωσσικές Αναλογίες και
Λεξιλόγιο (Αθηνά Τεστ)
 αρχική και τελική ηχογράφηση
 αρχική και τελική γραπτή εργασία
Τέλος, έγινε η χορήγηση ενός ερωτηματολογίου σε 26 εκπαιδευτικούς, το οποίο
λειτούργησε ως μια μορφή δομημένης συνέντευξης.
3.3. Ανάλυση δεδομένων
Τα δεδομένα αναλύθηκαν ποσοτικά με τη μέθοδο της Πολυμεταβλητής Ανάλυσης
Διακύμανσης MANOVA/SPSS, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση πολλών
Εξαρτημένων Μεταβλητών (ΕΜ) ταυτόχρονα. Επομένως, θα δούμε την επίδραση των
σημαντικών στατιστικά Ανεξάρτητων Μεταβλητών (ΑΜ), υποδηλώνοντας έτσι, ότι οι
παράγοντες αυτοί έπαιξαν ρόλο στη γλωσσική επίδοση των μαθητών/μαθητριών, στον
προφορικό και γραπτό τους λόγο και στον αριθμό αποκλίσεων από την ΚΝΕ (αριθμό
διαλεκτικών στοιχείων). Ανεξάρτητες μεταβλητές (ΑΜ) θεωρήθηκαν το φύλο, η μητρική
γλώσσα (Ελληνική, άλλη) και η Γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σπίτι (Ελληνική,
άλλη). Εξαρτημένες μεταβλητές θεωρήθηκαν οι επιδόσεις των συμμετεχόντων
α) στα 3 έργα αξιολόγησης: Ολοκλήρωση Προτάσεων, Γλωσσικές Αναλογίες και
Λεξιλόγιο, και
β) ο αριθμός διαλεκτικών στοιχείων στην πρώτη/αρχική γραπτή εργασία (αν «λάθος»
θεωρείται για τον σκοπό της έρευνας κάθε διαλεκτικό στοιχείο).
Ως μεθοδολογία συλλογής δεδομένων υιοθετήθηκε και η εθνογραφική (είδος
ποιοτικής έρευνας), καθώς χρησιμοποιήθηκαν μαγνητοφωνήσεις μαθητών, προκειμένου
να αντληθούν ορισμένα συμπεράσματα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης γλώσσας Γ2/ΞΓ υπό την επίδραση της κοινωνικής διμορφίας (ΚΔ). Ο προφορικός
λόγος των μαθητών/μαθητριών πριν από τη διδακτική παρέμβαση και μετά, αναλύθηκε
ποιοτικά βάσει προδιαγραφών-επιστημονικών κριτηρίων στους τομείς της Γλωσσολογίας:
Φωνολογία, Συντακτικό/Γραμματική, Λεξιλόγιο, Πραγματολογία.
Επίσης, αναλύθηκε ποιοτικά και ο γραπτός λόγος των μαθητών/μαθητριών πριν
22 Creswell, J. (2011), Εκπαιδευτική Έρευνα: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση ποσοτικής και ποιοτικής
έρευνας, Αθήνα: Έλλην, σ.402.
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από τη διδακτική παρέμβαση και μετά, όσον αφορά τους τομείς: Ορθογραφία, Γραμματική/
Σύνταξη, Λεξιλόγιο, Πραγματολογία. Επομένως, η ποιοτική έρευνα βασίστηκε και στην
ανάλυση του περιεχομένου των γραπτών μαθητικών εργασιών.
Τέλος, η ποιοτική έρευνα βασίστηκε και στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από 26 εκπαιδευτικούς.
4. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της Έρευνας
4.1. Αποτελέσματα ποσοτικής ανάλυσης
4.1.1. Επίδραση του φύλου
Βάσει της ποσοτικής ανάλυσης των δεδομένων, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
Πίνακας 4. Μέσος όρος επιδόσεων αγοριών και κοριτσιών στην ελληνική γλώσσα
Τεστ
Συμπλήρωση
Προτάσεων
Βαθμός

Γλωσσικές Αναλογίες
Βαθμός

Λεξιλόγιο
Βαθμός

Κυπριακή Διάλεκτος
Χρήση στην Πρώτη
Γραπτή Παραγωγή

Φύλο

Μ έ σ ο ς Τυπική
Όρος
Απόκλιση

Ν

αγόρια

8.96

2.715

25

κορίτσια

7.67

2.777

36

Σύνολο

8.20

2.804

61

αγόρια

10.92

3.161

25

κορίτσια

9.81

3.197

36

Σύνολο

10.26

3.204

61

αγόρια

9.24

2.862

25

κορίτσια

8.31

3.223

36

Σύνολο

8.69

3.091

61

αγόρια

.80

1.041

25

κορίτσια

.94

1.241

36

Σύνολο

.89

1.156

61

Οι μέσες τιμές των ομάδων: Αγόρια/Κορίτσια σε σχέση με τις Εξαρτημένες
Μεταβλητές: Επιδόσεις στα τρία γλωσσικά έργα του Αθηνά Τεστ: Συμπλήρωση
Προτάσεων, Γλωσσικές Αναλογίες, Λεξιλόγιο καθώς και ο αριθμός «λαθών» αν θεωρηθεί
ως λάθος η χρήση διαλεκτικών στοιχείων στην πρώτη/αρχική παραγωγή γραπτού λόγου
πριν από τη διδακτική παρέμβαση, δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
Το ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των
μεταβλητών που μελετούμε, δηλ. αν το φύλο καθορίζει τις επιδόσεις στα τρία γλωσσικά
έργα και τον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων στην πρώτη/αρχική παραγωγή γραπτού
λόγου των υποκειμένων πριν από τη διδακτική παρέμβαση, δεν είναι αποδεκτό, διότι δεν
υπάρχει στατιστικό σημαντικό αποτέλεσμα.To επίπεδο σημαντικότητας τους είναι .5.
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Δεν υφίσταται επίδραση του φύλου τόσο στην προπειραματική επίδοση στα
τρία γλωσσικά έργα όσο και στον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων στην πρώτη/αρχική
γραπτή παραγωγή.
4.1.2. Επίδραση της γλώσσας που ομιλείται στο σπίτι
Οι μέσες τιμές των ομάδων, Παιδιά που ομιλούν στο σπίτι την Ελληνική ή άλλη Γλώσσα
σε σχέση με τις Εξαρτημένες Μεταβλητές, δηλαδή με τις επιδόσεις στα τρία γλωσσικά
έργα και τον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων στην πρώτη/αρχική γραπτή εργασία, είναι
στατιστικά σημαντικές. Το ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει
μεταξύ των μεταβλητών που μελετούμε, δηλ. αν η Γλώσσα που ομιλούμε στο σπίτι
επηρεάζει τις επιδόσεις στα τρία έργα και τον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων στον πρώτο/
αρχικό γραπτό λόγο, είναι αποδεκτή, διότι υπάρχει στατιστικό σημαντικό αποτέλεσμα με
επίπεδο σημαντικότητας .001. Αναλυτικά, το επίπεδο σημαντικότητας είναι .004 για την
Ολοκλήρωση Προτάσεων, .000 για τη Γλωσσική Αναλογία, .018 για το Λεξιλόγιο και
.014 για τον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων στον αρχικό/πρώτο γραπτό λόγο.
Πίνακας 5. Μέσος Όρος Επιδόσεων μαθητών/μαθητριών, αυτόχθονων και με
μεταναστευτική βιογραφία, που μιλούν στο σπίτι την ελληνική ή άλλη γλώσσα

Το ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των
μεταβλητών που μελετούμε, δηλ. αν η Γλώσσα, που ομιλείται στο σπίτι επηρεάζει
τις επιδόσεις στα τρία έργα του Αθηνά Τεστ και τον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων
στον αρχικό/πρώτο γραπτό λόγο, είναι αποδεκτή, διότι υπάρχει στατιστικό σημαντικό
αποτέλεσμα. Tο επίπεδο σημαντικότητας είναι 0, 001.
Τα 51 παιδιά που ομιλούν στο σπίτι την ελληνική, έχουν καλύτερες επιδόσεις
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στα τρία έργα από τα παιδιά που δεν ομιλούν στο σπίτι την ελληνική. Σχετικά, όμως, με
τον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων (στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή), δεν υπήρχε
μεγάλη διαφορά στην αρχική/πρώτη γραπτή παραγωγή των παιδιών, που ομιλούν την
Ελληνική Γλώσσα στο σπίτι και στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή των παιδιών που
δεν την ομιλούν στο σπίτι.
Διαφαίνεται η επίδραση της γλώσσας, που ομιλείται στο σπίτι, στην
προπειραματική επίδοση στα τρία γλωσσικά έργα, ενώ η επίδραση αυτή δεν υφίσταται
στον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή.
4.1.3. Επίδραση της μητρικής γλώσσας
Τα 57 παιδιά με μητρική γλώσσα την ελληνική έχουν καλύτερες επιδόσεις στα τρία
γλωσσικά έργα: Ολοκλήρωση Προτάσεων, Γλωσσικές Αναλογίες και Λεξιλόγιο από τα 4
παιδιά που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική.
Πίνακας 6: Μέσος Όρος Επιδόσεων, αυτόχθονων και μαθητών/μαθητριών με
μεταναστευτική βιογραφία, με μητρική γλώσσα την ελληνική ή άλλη

Σχετικά με τον αριθμό διαλεκτικών στοιχείων (στον πρώτο/αρχικό γραπτό
λόγο), δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή των παιδιών,
που έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική και στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή των
παιδιών, που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική.
Καταδεικνύεται η επίδραση της μητρικής γλώσσας στην προπειραματική
επίδοση στα τρία γλωσσικά έργα, ενώ η επίδραση αυτή δεν υφίσταται στον αριθμό
διαλεκτικών στοιχείων στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή.
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4.2. Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης του λόγου
Στα πλαίσια της ποιοτικής ανάλυσης συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν τον προφορικό
- γραπτό λόγο των υποκειμένων της έρευνας, ως προς τους τομείς: Φωνολογία ή
Ορθογραφία, Γραμματική/Σύνταξη, Λεξιλόγιο, Πραγματολογία πριν από τη διδακτική
παρέμβαση και μετά από αυτήν. Στόχος της ανάλυσης περιεχομένου του παραγόμενου
προφορικού και γραπτού λόγου ήταν η συστηματική διερεύνηση για τη συλλογή
δεδομένων και την παραγωγή αποτελεσμάτων.
Η πρώτη/αρχική και η δεύτερη/τελική προφορική και γραπτή παραγωγή των
αυτόχθονων παιδιών ήταν σε πιο υψηλά επίπεδα από αυτή των παιδιών με μεταναστευτική
βιογραφία, που δεν είχαν ως μητρική την ελληνική. Η παραγωγή λόγου των παιδιών, που
δεν ομιλούσαν στο σπίτι την ελληνική, δεν παρουσίαζε εμφανείς διαφορές με αυτή των
παιδιών του γηγενούς πληθυσμού.
Σαφώς, στη δεύτερη/τελική προσχεδιασμένη παραγωγή προφορικού-γραπτού
λόγου όλων των υποκειμένων, μετά τη διδακτική παρέμβαση, υπάρχει εμφανής και
καταγεγραμμένη πρόοδος σε όλους τους τομείς.
4.2.1. Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης προφορικού λόγου
Μέσω του ηχογραφημένου λόγου διαφάνηκε πως ο προφορικός λόγος πριν από τη διδακτική
παρέμβαση δεν ήταν προσχεδιασμένος , διότι η πρώτη/αρχική παραγωγή προφορικού
λόγου ήταν φυσική, αυθόρμητη και διαμορφώθηκε την ώρα που εκφωνήθηκε.
Συστατικά στοιχεία του παραγόμενου προφορικού λόγου των υποκειμένων
αποτέλεσαν τα: 1) ενδογλωσσικά στοιχεία με το λεκτικό εκφώνημα, δηλαδή αυτά
που ειπώθηκαν κι ακούστηκαν, όταν καλέστηκαν να πουν πώς περνούν τον ελεύθερό
τους χρόνο, 2) εξωλεκτικά στοιχεία: α. παραγλωσσικά στοιχεία με τον επιτονισμό, την
προφορά, τις παύσεις, το ύψος και την ένταση της φωνής και β. εξωγλωσσικά στοιχεία
με τις κινήσεις και τη στάση του σώματος, την έκφραση και τους μορφασμούς του
προσώπου, το βλέμμα, τις χειρονομίες.
Όσον αφορά τη Φωνολογία, ο προφορικός λόγος παρουσίαζε, σε πιο μεγάλο
βαθμό, στην πρώτη/αρχική αλλά και στη δεύτερη/τελική παραγωγή, διακοπές, παύσεις
π.χ. όταααν…, επανεκκινήσεις, δισταγμούς, αυτοδιορθώσεις, επαναλήψεις π.χ. όταν
θέλω, όταν μεγαλώσω θα …, χρήση πραγματολογικών μορίων π.χ. εε, εμ, χρήση διπλών
συμφώνων (χαρακτηριστικό ΚΔ), ακόμη και σε ξένες αγγλικές λέξεις, ώστε να διατηρούν
την ξένη προφορά, όπως ττάμπλετ, χρήση του ν στο τέλος λέξεων π.χ. σκύλον. Τα παιδιά,
για να εκφράσουν τις σκέψεις, ιδέες, εμπειρίες τους, προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο
με τις παύσεις.
Σχετικά με τη Γραμματική/Σύνταξη παρατηρούνται, σε πιο μεγάλο βαθμό, στην
πρώτη/αρχική αλλά και στη δεύτερη/τελική παραγωγή προφορικού λόγου, συντακτικά
ατελείς και ανολοκλήρωτες προτάσεις/φράσεις, παρατακτική σύνδεση και ασύνδετη
συμπαράθεση προτάσεων/φράσεων/λέξεων, ενεργητική σύνταξη, ελλειπτικές φράσεις,
ασυνταξίες.
Όσον αφορά το Λεξιλόγιο, παρατηρείται, σε πιο μεγάλο βαθμό, στην πρώτη/
αρχική αλλά και στη δεύτερη/τελική παραγωγή προφορικού λόγου:
α) Ένα «πρόχειρο», μη επεξεργασμένο, μη εξειδικευμένο λεξιλόγιο με επαναλήψεις π.χ.
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θα θα, με λέξεις/φράσεις που παρουσίαζαν λιγότερη ακρίβεια, με πρόχειρη έκφραση
και με μια προσπάθεια βελτίωσης της φράσης, με λέξεις που εμπεριείχαν ασαφή
σημασία και γενικευτικούς όρους.
β) Αγγλικές λέξεις, οι οποίες σχετίζονται με την τεχνολογία ή τον αθλητισμό π.χ.
πλέιστεισσιον, ττάμπλετ, μπάσκετ, κομπιούτερ.
γ) Λέξεις της κυπριακής διαλέκτου πχ. δείλις αντί δειλινό ή απόγευμα, τζιαι αντί και,
σκύλον αντί σκύλο, που θα μεγαλώσω αντί όταν θα μεγαλώσω, άμα αντί όταν, πηαίνω
αντί πηγαίνω, έφοούμαι αντί δεν φοβάμαι, εν έχω αντί δεν έχω.
δ) Επαναλήψεις με συχνόχρηστες λέξεις/φράσεις της ΚΝΕ, όπως θα ήθελα, μου
αρέσει.
ε) Τέλος, υπήρξε λανθασμένη χρήση ρημάτων και ουσιαστικών πχ. Θα ήθελα να
απασχολούμαι με φίλους.
Σχετικά με την Πραγματολογία, στην πρώτη/αρχική προφορική έκφραση, παρόλο
που υπάρχει για τον ακροατή/δέκτη επικοινωνιακή πληρότητα, νοηματική συνεκτικότητα
και άμεση αναφορά στο θέμα, όπως το διατυπώνει ο δέκτης/εκπαιδευτικός-ερευνήτρια:
«Πώς Περνάς τον Ελεύθερο σου Χρόνο;», δεν υπάρχει διαπλοκή ούτε διασύνδεση
ανάμεσα στις προτάσεις και η συνοχή τους είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
4.2.2. Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης γραπτού λόγου
Σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου, στον τομέα της Ορθογραφίας, ο αριθμός
των λαθών μειώνεται στη δεύτερη/τελική γραπτή παραγωγή, παρόλο που η δεύτερη/τελική
γραπτή εργασία ήταν μεγαλύτερη σε έκταση από την πρώτη/αρχική. Τα περισσότερα
«λάθη» εντοπίστηκαν στις καταλήξεις ρημάτων, στο θέμα επιθέτων και ουσιαστικών,
στον πληθυντικό αρχαιόκλιτων ουσιαστικών και στην προσπάθεια των παιδιών να
αποδώσουν γραπτώς λέξεις της κυπριακής διαλέκτου πχ. τρω αντί τρώγω, πιένω αντί
πηγαίνω, διό αντί δίνω ή στην προσπάθειά τους να «εξευγενίσουν» λέξεις της ΚΔ π.χ.
καλαθιέρα.
Όσον αφορά τη Γραμματική, υπήρξε έντονη τόσο στην πρώτη/αρχική γραπτή
παραγωγή όσο και στη δεύτερη/τελική, η απουσία του κόμματος κυρίως πριν από
συνδέσμους, μετά από χρονικά επιρρήματα, μετά από συνδετικές/μεταβατικές λέξεις και
στο ασύνδετο σχήμα.
Ο τομέας της Σύνταξης αναλύεται βάσει του επιπέδου εσωτερικής οργάνωσης,
της «γραμματικής» του κειμένου, δηλαδή βάσει των δομικών, κειμενικών του στοιχείων
και του επιπέδου γλωσσικής συνοχής του, συγκεκριμένα, βάσει του αριθμού των
προτάσεων (κύριων, απλών, δευτερευουσών, σύνθετων), του αριθμού των περιόδων
και των παραγράφων. Στην πρώτη/αρχική και δεύτερη/τελική παραγωγή γραπτού
λόγου γίνεται χρήση της υποτακτικής και παρατακτικής σύνδεσης προτάσεων και
του ασύνδετου σχήματος. Η χρήση της παρατακτικής σύνδεσης είναι πιο έντονη στην
πρώτη/αρχική παραγωγή. Αδιαμφισβήτητα, στη δεύτερη/τελική παραγωγή υπάρχει
μεγαλύτερη χρήση συνδετικών, μεταβατικών, διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων, που
λειτουργούν ως προσθετικές, συμπληρωματικές μιας ιδέας/πληροφορίας και υποβοηθούν
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του παραγόμενου γραπτού λόγου.
Στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή ήταν ανύπαρκτη η παραγραφοποίηση
και έντονη η απουσία εσωτερικής οργάνωσης των ιδεών των παιδιών. Έντονη, επίσης,
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ήταν η μικρή έκταση και η απουσία δομής με αρχή, μέση και τέλος. Τα παραγόμενα
κείμενα μετά τη διδακτική παρέμβαση μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι απόκτησαν
παραγραφοποίηση και εσωτερική δομή, η οποία βασίζεται σε ένα δομικό σχήμα
υπερδομής, το οποίο εξάχθηκε κατά τη διδακτική παρέμβαση.
Επίσης, παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός «λαθών» στη σύνταξη, που
οφείλονται στη χρήση της ΚΔ, αλλά και γλωσσικών στοιχείων, που προσδίδουν
προφορικότητα στον γραπτό λόγο π.χ. διαβάζω λίγο αντί διαβάζω λίγη ώρα, βλέπω λίγη
τηλεόραση αντί βλέπω λίγη ώρα τηλεόραση, πηγαίνω πισίνα αντί πηγαίνω στην πισίνα.
Το Λεξιλόγιο στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή ήταν μεν λεξιλογικά έγκυρο,
αλλά φτωχό και αποτελείτο στην πλειοψηφία του με συχνόχρηστες λέξεις/φράσεις της
ΚΝΕ/ΚΔ και με επανάληψη λέξεων κυρίως ρημάτων, ενώ στην δεύτερη παραγωγή το
λεξιλόγιο ήταν πιο πλούσιο. Το σημαντικότερο είναι, ότι στη δεύτερη/τελική παραγωγή
χρησιμοποιήθηκαν λέξεις και φράσεις ενός ανώτερου θεματικού λεξιλογίου με θέμα, Τον
Ελεύθερο Χρόνο. Το κείμενο του συγγραφέα αποτέλεσε μια «γλωσσική προθέρμανση»
για το δικό τους κείμενο, με αποτέλεσμα να αξιοποιήσουν στη γραπτή τους έκφραση
επίθετα, επιρρήματα, μετοχές, φράσεις, που υπήρχαν στο διδασκόμενο κείμενο.
Παρατηρείται στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή πιο έντονη η χρήση λέξεων
άλλων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής, οι οποίες σχετίζονται με διάφορα αθλήματα,
την τεχνολογία και τηλεοπτικά προγράμματα, όπως «μπάσκετ» αντί καλαθόσφαιρα,
«χάντμπολ» αντί χειροσφαίριση, «ματς» αντί ποδοσφαιρικός αγώνας, «κομπιούτερ»
αντί ηλεκτρονικός υπολογιστής, «πλέιστέισσιον», αντί κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών,
«ττάμπλετ»/«τάμπλετ»/«τάπλετ» αντί φορητός ηλεκτρονικός δίσκος.
Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικά του διαλεκτικού λόγου εμφανίζονται στον γραπτό
λόγο, κυρίως στην πρώτη/αρχική γραπτή παραγωγή. Έντονη είναι η χρήση συχνόχρηστων
λέξεων/φράσεων της ΚΔ, όπως μάππα αντί μπάλα, παπάς αντί πατέρας, τζιαι αντί και,
πιένω αντί πηγαίνω και άλλοι διαλεκτικοί ρηματικοί τύποι, χρήση διπλών συμφώνων,
υπέρμετρη χρήση του τελικού -ν.
Το φαινόμενο όμως αυτό της μεταφοράς προφορικών στοιχείων στον γραπτό
λόγο δεν συνδέεται αποκλειστικά με τους διαλεκτόφωνους μαθητές/μαθήτριες, διότι
όλοι οι μαθητές μεταφέρουν συστηματικά στοιχεία προφορικότητας στον γραπτό λόγο23
(Ιορδανίδου, Αρχάκης και Άκουρος 1999). Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε συνειδητή
προσπάθεια εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών να «εξευγενίσουν» την κυπριακή
διάλεκτο, ώστε να μοιάζει με την ΚΝΕ και να είναι πιο αρεστή στην εκπαιδευτικό/
ερευνήτρια/αποδέκτη των γραπτών εργασιών τους.
Η χρήση λέξεων και φράσεων της ΚΔ ήταν πιο έντονη στον γραπτό λόγο των
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία σε σχέση με τον γραπτό λόγο των αυτόχθονων
μαθητών/μαθητριών, διότι υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις δύο λέξεις, για να
περιγράψουν το ίδιο πράγμα, μία στην ΚΔ και μία στην ΚΝΕ, π.χ. εδώ-δαμέ, μιτσήςμικρός κτλ. υπάρχουν διαφορές στη σύνταξη και δυσκολεύονται να διακρίνουν ποια
μορφή σύνταξης είναι επιτρεπόμενη στον γραπτό λόγο και ποια στον προφορικό π.χ.
σου το είπα-είπα σού το κτλ., υπάρχουν διαφορές στην ίδια τη λέξη π.χ. μένω-μεινίσκω,
υπάρχουν διαφορές στις καταλήξεις π.χ. μάτια-μάθκια.
23 Ιορδανίδου, Α., Αρχάκης, Α. & Άκουρος, Ν., (1999), Στο: Καρυολαίμου, Μ., (1999), Στοιχεία
προφορικότητας στον γραπτό μαθητικό λόγο. Ανακοίνωση στο 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας.
(Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου -19 Σεπτεμβρίου 1999), σ. 1.
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Στον τομέα της Πραγματολογίας η δεύτερη/τελική γραπτή εργασία
σχολιάστηκε ως προς τη δομή, τη νοηματική συνεκτικότητα, την εσωτερική συνοχή
και την πληροφοριακή πληρότητα σε σχέση με την επικοινωνιακή καταλληλότητα του
παραγόμενου λόγου και ήταν σε υψηλότερα επίπεδα από την πρώτη/αρχική.
4.2.3. Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης ερωτηματολογίου
Μέσω της συλλογής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων από τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια 26 εκπαιδευτικών διαφάνηκαν οι κοινωνιογλωσσικές αντιλήψεις, οι
απόψεις, οι συμπεριφορικές στάσεις, η ετοιμότητα, η επάρκεια των εκπαιδευτικών, που
διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη Γ2/ΞΓ σε πολύγλωσσες τάξεις, μικτής
ικανότητας υπό την επίδραση της κοινωνικής διγλωσσίας (κυπριακή διάλεκτος) και
αναλύονται παρακάτω.
Σχετικά με τη χρήση της κυπριακής διαλέκτου στις σχολικές μονάδες, ο χρόνος
του διαλείμματος, θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς, ως η περίσταση επικοινωνίας
όπου η ΚΔ χρησιμοποιείται αβίαστα και φυσικά σε μεγάλη συχνότητα για θέματα της
καθημερινότητας, κυρίως μεταξύ αυτόχθονων μαθητών/μαθητριών αλλά και μεταξύ
αυτόχθονων μαθητών/μαθητριών και παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Σε μικρότερο
βαθμό γίνεται η χρήση της ΚΔ μεταξύ των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.
Σε σχολικές συγκεντρώσεις και ενδοσχολικές εκδηλώσεις η ΚΔ χρησιμοποιείται
σε πολύ μικρό βαθμό μέχρι και καθόλου, ενώ στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από όλα τα παιδιά. Σχετικά με την διδακτέα ύλη στο
Γλωσσικό μάθημα και στο μάθημα της Λογοτεχνίας, είναι ελάχιστα τα διδασκόμενα
κείμενα στην ΚΔ.
Όσον αφορά τη χρήση της ξένης γλώσσας (ρουμάνικης, βουλγάρικης) από τα
παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, γίνεται σε μικρό
βαθμό, ενώ κατά τη διάρκεια του διαλείμματος γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε συζητήσεις
μεταξύ παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, που επιλέγουν πολύ συχνά να κάνουν
παρέα με παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, που ομιλούν την ίδια μητρική γλώσσα.
Σε σχολικές συγκεντρώσεις η ξένη γλώσσα δεν χρησιμοποιείται καθόλου, σε
ενδοσχολικές εκδηλώσεις σε ελάχιστο βαθμό, σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ενώ σε περιπτώσεις μεταφράσεων για διδακτικούς λόγους σε
μικρό βαθμό και σε μικρή συχνότητα.
Το πρόγραμμα ένταξης και προσαρμογής των παιδιών με μεταναστευτική
βιογραφία, στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
θεωρείται, από τους εκπαιδευτικούς, ανεπαρκές, γιατί η ένταξη τους στη γενική τάξη
πραγματοποιείται χωρίς στοιχειώδη γνώση της ΚΝΕ. Ο χρόνος για εξατομικευμένη
βοήθεια από τον/την εκπαιδευτικό είναι ελάχιστος καθώς και ο χρόνος ενισχυτικής
διδασκαλίας σε σχέση με τις ανάγκες των παιδιών. Το εκπαιδευτικό έργο αντιμετωπίζει
ως δυσκολίες τόσο την ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας καθώς και την έλλειψη
ενδιαφέροντος του οικογενειακού περιβάλλοντος για το σχολείο.
Τα τελευταία χρόνια παρόλο που πραγματοποιείται εξιδεικευμένη επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και έχουν
δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και
επιτυχίας στην εκπαίδευση, αναμένεται, από τους εκπαιδευτικούς, να υπάρξει συνέχεια
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και σταθερότητα. Επίσης, η εξατομικευμένη στήριξη στα παιδιά με μεταναστευτική
βιογραφία πρέπει να συμπεριλαμβάνει, υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, εκτός της
ακαδημαϊκής και ψυχολογική, συναισθηματική, κοινωνική στήριξη.
5. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η ύπαρξη γλωσσικής διμορφίας στην Κύπρο επηρεάζει τον βαθμό κατανόησης της
ελληνικής γλώσσας κι έχει επιπτώσεις στη διδασκαλία της, στα γηγενή παιδιά αλλά και
στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.
Από την εργασία αυτή έχουν εξαχθεί εξαιρετικά χρήσιμα και ενδιαφέροντα
συμπεράσματα, σχετικά με τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Δημοτική
Εκπαίδευση και τις δυνατότητες-προβλήματα των μαθητών σε ένα περιβάλλον, όπου
επιδρούν, ταυτόχρονα, η γλωσσική ποικιλία, κοινωνική διγλωσσία (ΚΝΕ-ΚΔ) αλλά και
ο καθοριστικός ρόλος της επίδρασης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ)
στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, τα οποία συνυπάρχουν με τους αυτόχθονες
μαθητές/μαθήτριες που έχουν ως πρώτη/μητρική γλώσσα (Γ1/ΜΓ) την ελληνική, σε
πολύγλωσσες τάξεις μικτής ικανότητας και γλωσσικής ανομοιογένειας.
Συμπερασματικά, το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα υποχρεώνει τους μαθητές/
μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία να προσαρμοστούν σε ένα σχολικό περιβάλλον,
που έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, για να καλύψει ανάγκες και απαιτήσεις του
γηγενούς μαθητικού πληθυσμού και το γεγονός αυτό εμπεριέχει μακροπρόθεσμα τον
κίνδυνο ενσωμάτωσης/αφομοίωσης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία αντί υγιούς
και ομαλής ένταξής τους. Επίσης, θεωρεί πως η επιφανειακή επικοινωνιακή ευχέρεια
των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία είναι δείκτης της συνολικής γλωσσικής τους
επάρκειας στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, αγνοώντας πως η γλώσσα είναι εργαλείο
σκέψης και συνεχούς μάθησης.
Η ορθή και ουσιαστική αξιοποίηση του χρόνου ενισχυτικής διδασκαλίας των
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία είναι αποτελεσματική και σημαντική, διότι τα παιδιά
του ίδιου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας βοηθούνται, ώστε να προχωρήσουν
στο επόμενο γλωσσικό επίπεδο. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά
με μεταναστευτική βιογραφία όχι μόνο για σκοπούς προσαρμογής, επικοινωνίας και
ένταξης στο κοινωνικό σύνολο της χώρας υποδοχής αλλά και για σκοπούς ακαδημαϊκής
προόδου. Η δημιουργία τάξεων υποδοχής στη Δημοτική Εκπαίδευση θα αποτελούσε μια
θετική εξέλιξη και ενέργεια ορθής πολιτικής.
Γενικά, το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα δεν θεωρεί σημαντική τη χρήση
και την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική
βιογραφία, αναγκαία θεωρεί μόνο την εκμάθηση της ελληνικής, ως επίσημης-κυρίαρχης
γλώσσας του κράτους. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα, πως ενώ
το ΥΠΠ εξαγγέλλει πολυπολιτισμική πολιτική και εφαρμογή ενός πολυπολιτισμικού
μοντέλου στην εκπαίδευση, παρουσιάζει χαρακτηριστικά ενός αφομοιωτικού
μοντέλου. Η διδασκαλία, ενδυνάμωση, χρήση της μητρικής γλώσσας θεωρείται από το
εκπαιδευτικό σύστημα προσωπική υπόθεση και επομένως, το κράτος υποδοχής δεν έχει
καμιά υποχρέωση να την παρέχει ή να την προωθεί. Επιβάλλεται να γίνουν επίσημες
εκπαιδευτικές τομές, ώστε τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία να ομιλούν τη μητρική
τους γλώσσα στο σχολείο χωρίς ενοχές.
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6. Περιορισμοί στην Έρευνα
Θεωρείται παραδεκτό, πως οι μικτές προσεγγίσεις, οι οποίες συνδυάζουν ποσοτικές
και ποιοτικές μεθόδους αξιοποιούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου και
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις αδυναμίες της καθεμιάς.
Το δείγμα του μαθητικού πληθυσμού είναι σχετικά μικρό και αυτό έχει
ως συνέπεια τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας να μην είναι γενικεύσιμα.
Προβληματισμοί υπάρχουν σχετικοί με τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης και αν
τα αποτελέσματα της έρευνας θα ήταν πιο έγκυρα, αν διαρκούσε περισσότερο χρονικό
διάστημα, ώστε η επίδρασή της να είναι πιο εμφανής στα αποτελέσματα.
Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό η διδασκαλία/διδακτική παρέμβαση να
πραγματοποιηθεί στα 3 τμήματα Γ΄ τάξης χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος. Ακολούθως, αν
είναι δυνατόν, να μεσολαβήσει σε όλα τα παιδιά ο ίδιος χρόνος μεταξύ της διδακτικής
παρέμβασης και δεύτερης/τελικής ηχογράφησης καθώς και δεύτερης/τελικής γραπτής
εργασίας, διότι οι συνθήκες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι στην έρευνα.
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της έρευνας, είναι σημαντικό
να γίνει η πρώτη/αρχική ηχογράφηση και η πρώτη/αρχική γραπτή εργασία σε όλα τα
υποκείμενα σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να μην μεσολαβήσουν νέες εμπειρίες και
αφομοίωση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Σχετικά με το ζήτημα αξιολόγησης των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας
τίθεται θέμα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Παρόλα
αυτά η ποιοτική έρευνα έχει κερδίσει την προσοχή και την αυξάνουσα αποδοχή της, τις
τελευταίες δεκαετίες, αλλάζοντας τα υπό συζήτηση επιστημολογικά και μεθοδολογικά
ζητήματα της επιστημονικής κοινότητας. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης ποιοτικής
έρευνας μπορούν να έχουν ισχύ πέρα από το συγκεκριμένο πλαίσιο διεξαγωγής της
έρευνας, σε άλλα κοινωνικά πλαίσια (σχολικές μονάδες) που ομοιάζουν. Επίσης, υπάρχει
η δυνατότητα αξιοποίησης των ευρημάτων για σκοπούς εμπλουτισμού των θεωριών
για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης υπό την επίδραση της γλωσσικής
ποικιλίας.
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Δημιουργική σκέψη και γραφή στην Εκπαίδευση: ενδεικτικά παραδείγματα από τα
μαθήματα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.
Ζιώγα Ματίνα

Περίληψη
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη δημιουργικότητα, τη δημιουργική σκέψη και κατ’
επέκταση με τη δημιουργική γραφή. Αφού δίνονται οι ορισμοί των όρων που θα μας
απασχολήσουν, παρουσιάζονται διάφορες δραστηριότητες που υπάρχουν στα σχολικά
εγχειρίδια των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, παρατίθενται κάποιες πρόσθετες
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
εκπαιδευτικό ή και από το γονιό.
Λέξεις κλειδιά: δημιουργική γραφή, δημιουργική σκέψη, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο,
δραστηριότητα.
Creativity and Creative Writing in Education
Summary
The current project occupies with creativity, creative thinking and furthermore, with the
creative writing. After giving the definitions of the terms of the things that are going to
concern us, various activities are presented, which exist in the school manuals of the
classes of Primary school, Junior High school and Senior High school.
In the last part of the project, some additional activities of creative writing we
mentioned, which can be used by either the teacher or the parent.
Keywords: creative writing, creative thinking, primary school, junior high school, senior
high school, activity.
1. Εισαγωγή
Στα μαθήματα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, από την πρώτη κιόλας τάξη του
Δημοτικού έως και την τρίτη του Λυκείου, η δημιουργική γραφή και η δημιουργική
σκέψη εμφανίζονται μέσα από διάφορες δραστηριότητες είτε έμμεσα είτε άμεσα, και
σε διαφορετικό βαθμό και συχνότητα. Υπάρχουν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
που συνδέονται με την εικονογράφηση, που αφορούν κυρίως παιδιά μικρής ηλικίας,
υπάρχουν βέβαια και από την άλλη δραστηριότητες καθαρά δημιουργικής γραφής, όπως
είναι το να γράψει ο μαθητής μία δική του ιστορία, και αφορούν κυρίως μεγάλα σε ηλικία
παιδιά. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού υπάρχουν και αντίστοιχες δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής, καθώς ένα παιδί μικρό σε ηλικία, ακόμα προσπαθεί να μάθει τη
γλώσσα και πως να τη χρησιμοποιεί, και θα του ήταν δύσκολο να γράψει μία καθαρά δική
του ιστορία. Επομένως χρησιμοποιούνται πιο εύκολες δραστηριότητες.
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Το θέμα είναι το πόσες και τι είδους δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
εμφανίζονται στα μαθήματα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, και πως αυτές εξελίσσονται
και αλλάζουν, ανάλογα με την ηλικία του μαθητή. Επομένως η παρούσα εργασία έχει
ως στόχο να παρουσιάσει ενδεικτικά την εμφάνιση της δημιουργικής γραφής και την
πορεία της, ανάλογα πάντα με την ηλικία και την τάξη στην οποία βρίσκεται ο μαθητής,
καθώς παρόλο που στις μέρες μας είναι γνωστά τα οφέλη της δημιουργικής γραφής, της
δημιουργικής σκέψης και της δημιουργικής δραστηριότητας γενικότερα, κατά πόσο τα
εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται περιέχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες;
Στην παρούσα εργασία γίνεται η αποσαφήνιση σημαντικών όρων που θα μας
απασχολήσουν σε όλο το εύρος της εργασίας, στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικές
δραστηριότητες από τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, δείχνοντας
την πορεία και την εξέλιξη της δημιουργικής γραφής και τέλος παρατίθενται κάποιες
προτεινόμενες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από το γονέα.
2. Θεωρία
2.1. Αποσαφήνιση όρων
Απαραίτητη κρίνεται η ανάλυση των όρων που θα μας απασχολήσουν, για την καλύτερη
κατανόηση των υπόλοιπων κεφαλαίων της εργασίας.
2.1.1. Δημιουργικότητα
Αν τεθεί το ερώτημα: «Τί είναι δημιουργικότητα», η πλειοψηφία των ανθρώπων θα
απαντήσουν πως είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δημιουργείται κάτι και συνδέεται
κυρίως με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, λογοτεχνία κ.ά.). Όμως ποιες έννοιες και
πεδία κρύβονται πίσω από τον όρο δημιουργικότητα;
Με τον όρο αυτόν ασχολήθηκαν αρκετοί ψυχολόγοι. Η παρούσα εργασία
βασίζεται κυρίως στο ψυχολογικό λεξικό του Sillamy, όπου στον ορισμό της
δημιουργικότητας αναφέρεται πως: “ Πρόκειται για την προδιάθεση προς δημιουργία
που υπάρχει φύσει σε όλα τα άτομα και σε όλες τις ηλικίες, στενά συναρτημένη με το
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Αυτή η φυσική τάση αυτοπραγμάτωσης απαιτεί
ευνοϊκές συνθήκες για να εκφραστεί. Ο φόβος παρέκκλισης και η κοινωνική συμμόρφωση
είναι ανασχετικοί παράγοντες. Το μικρό παιδί, που απορεί και γοητεύεται, καταβάλλει
προσπάθεια να κατακτήσει τις νέες καταστάσεις του κόσμου, κι όπως δεν έχει υποστεί την
εκπαίδευση, είναι ακόμη δημιουργικό”.1
Συνοπτικά η δημιουργικότητα συνδέεται με την παραγωγή μιας καινούριας
ιδέας ή προϊόντος, αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες,
ανήκει στα πεδία των τεχνών, της ψυχολογίας, του κοινωνικού περιβάλλοντος και των
ερεθισμάτων και τέλος συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων.

1 Ξανθάκου Γ. (1998), Η Δημιουργικότητα στο σχολείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 30.
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2.1.2. Δημιουργική Σκέψη
Η δημιουργική σκέψη ανήκει στο πεδίο της δημιουργικότητας. Τα χαρακτηριστικά
της λέξης «δημιουργικός» είναι τα ίδια που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.1.1
«Δημιουργικότητα». Ως σκέψη ορίζεται “το σύνολο των έμμεσων συμβολικών
αντιδράσεων σε εσωτερικά (που προέρχονται από μέσα μας) και εξωτερικά (που
προέρχονται από το περιβάλλον) ερεθίσματα. Η σκέψη ή το σκέπτεσθαι παρεμβάλλεται
ανάμεσα στην εσωτερική ενεργοποίηση και στα εξωτερικά ερεθίσματα”.2 Ο όρος σκέψη
μπορεί να αναφέρεται στις ιδέες ή στη διάταξη των ιδεών που προκαλείται από τη νόηση.
Επιτρέπει στους ανθρώπους να ερμηνεύσουν, να απεικονίσουν και να καταλάβουν τον
κόσμο τον οποίο βιώνουν.
Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω βασίζεται στο ότι η
δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπινου νου να αναζητεί και να βρίσκει
πολλές πρωτότυπες – καινοτόμες εναλλακτικές, για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων,
ιδέες – λύσεις. Η ικανότητα αυτή μαζί με την κριτική σκέψη, αποτελούν τις βασικές
παραγωγικές πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου..3
2.1.3 Δημιουργική Γραφή
Η παρούσα εργασία συμφωνεί με τις απόψεις του Α.Καρακίτσιου και Τ. Κωτόπουλου
σχετικά με τη δημιουργική γραφή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Α. Καρακίτσιο, “ o όρος
δημιουργική γραφή υπονοεί τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής αλλά εμπεριέχει στην
ευρεία του σημασία και το σύνολο των διαφόρων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών
που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων. Ειδικότερα, η
δημιουργική γραφή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κυρίως στην εκμάθηση της λογοτεχνικής
γραφής και δευτερευόντως ασχολείται και με άλλου τύπου συγγραφικές δεξιότητες που
συνδέονται με διάφορα χρηστικά ή δημοσιογραφικά είδη του λόγου που έχουν περισσότερο
πληροφοριακό ή δοκιμιακό χαρακτήρα”.4
Σύμφωνα με τον Τ. Κωτόπουλο “ η ολιστική οπτική της δημιουργικής γραφής δεν
περιορίζεται στην αναζήτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ως δημιουργικό,
αλλά διερευνά τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες η δημιουργικότητα του ατόμου
απελευθερώνεται. Ο γράφων υιοθετεί μια ενεργή κριτική προσέγγιση για να είναι σε θέση
να συγγράψει, να επανεξετάσει, να αναθεωρήσει και να διασκευάσει μέρος της δουλειάς
του καθώς λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο αλληλοσυμπληρώμενα πεδία: την πράξη του να
γράφεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα
αποτελέσματα της. Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει βιωματικά το λόγο και τις δυνατότητές του
και στηρίζεται στην αναδόμησή του, με σκοπό της την παραγωγή νέων κειμένων”.5
2 Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Larousse Britannica (2007), Αθήνα: Πάπυρος, λήμμα: δημιουργικότητα, τ. 41.,
σ.687
3 Δημητράσκου Θ., « Τί είναι η δημιουργικότητα», στο: https://www.psychology.gr/diafora-thematapsychologias/3128-ti-einai-i-dimiourgikotita.html, σ. 1-2,(16/5/2018).
4 Καρακίτσιος Α. (26/5/2012), Δημιουργική Γραφή: μια άλλη προσέγγιση της λογοτεχνίας ή η επιστροφή της
Ρητορικής;, στο: http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=256:15karakitsios&catid=59:tefxos15&Itemid=95
5 Κωτόπουλος Τ.Η., Πράξη και διδασκαλία της «Δημιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική
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Συμπερασματικά, η δημιουργική γραφή μπορεί να διδαχθεί και εμπεριέχει
διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους. Βοηθάει το άτομο να ελευθερώσει τη
δημιουργικότητα του και ταυτόχρονα τη φαντασία του, αποτυπώνοντας την στο χαρτί.
2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής και σκέψης
Τα διάφορα θεωρητικά ζητήματα, σχετικά με τη δημιουργική γραφή και δημιουργική
σκέψη, που είναι σημαντικά να ειπωθούν για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας
εργασίας, παρουσιάζονται στα παρακάτω υποκεφάλαια.
2.2.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της δημιουργικής σκέψης
Παλαιότερα υπήρχε η άποψη ότι η δημιουργικότητα και κατά επέκταση η δημιουργική
σκέψη, αποτελεί προσόν προικισμένων ατόμων. Πλέον, αυτή η άποψη έχει αναθεωρηθεί.
Η δημιουργική σκέψη, τις περισσότερες φορές, είναι αποτέλεσμα ειδικής εκπαίδευσης και
μάθησης, κατά τις οποίες ενεργοποιούνται οι δυνάμεις του μυαλού του κάθε ανθρώπου.
Παρά το γεγονός ότι η σκέψη αποτελεί μία θεμελιώδη δραστηριότητα του ανθρώπου
κοινή σε όλους, δεν υπάρχει μία γενικά αποδεκτή συμφωνία για το τι είναι ή το πώς
δημιουργείται. Όμως γνωρίζουμε από τι αποτελείται, όπως επίσης και τα οφέλη της.
Αποτελείται από επιμέρους δημιουργικές ικανότητες, όπως η πνευματική ευχέρεια, η
πνευματική ευλυγισία, η πρωτοτυπία, η επεξεργασία ιδεών, η φαντασία, η σύνθεση κ.α.
Στη δημιουργική διαδικασία συνυπάρχουν δύο μορφές σκέψης: η συγκλίνουσα
και η αποκλίνουσα. Αποτελούν μία δομημένη ολότητα ροής ενεργειών, ώστε τα δύο μέρη
να βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το όλο.6 Η συγκλίνουσα σκέψη είναι η μορφή της
σκέψης που βασίζεται στην κρίση, είναι ο μοχλός του ορθολογικού συστήματος σκέψης.
Η αποκλίνουσα σκέψη είναι η μορφή της σκέψης που βασίζεται στη φαντασία και
ονομάζεται και δημιουργική σκέψη ή σκέψη παραγωγική. Τα οφέλη της δημιουργικής
σκέψης είναι πολλά και εξίσου σημαντικά με αυτά της κριτικής σκέψης. Η συγκλίνουσα
– κριτική σκέψη στηρίζεται στην κριτική ανάλυση – αξιολόγηση και αντιπροσωπεύει
την λογικότητα του ανθρώπου, ενώ η αποκλίνουσα – δημιουργική σκέψη στηρίζεται
στην φαντασία και αντιπροσωπεύει την ευρηματικότητα, την εφευρετικότητα και την
δημιουργικότητα του ανθρώπου. Χωρίς την ικανότητα αυτή δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή
και πρόοδος στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.7 Η σημαντικότητα
επομένως της δημιουργικής σκέψης παρουσιάζεται και από αυτόν τον διαχωρισμό.
2.2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής
Η δημιουργική γραφή είναι μία κατεξοχήν δημιουργική διαδικασία και συνδέεται άμεσα
με την έννοια της δημιουργικότητας. Έτσι λοιπόν η αναζήτηση ενός ορισμού γενικά
αποδεκτού και με καθολική εφαρμογή θα ήταν μάλλον μία αντιδημιουργική πράξη8.
πραγματικότητα, στο: https://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf
6 Μαγνησάλης Κ.Γ. (2003), Δημιουργική σκέψη. Θεωρία, Τεχνική, Ασκήσεις, Τέστ, Παιχνίδια, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, σ. 134 – 135.
7 Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (2004), Δημιουργική Σκέψη στο Σχολείο και στην Οικογένεια. Αθήνα
8 Γρόσδος Σ. (2014), Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
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Ωστόσο πολλοί ειδικοί έχουν δώσει διάφορους ορισμούς και χαρακτηριστικά της
δημιουργικής γραφής άλλοι σε πιο στενά και άλλοι σε πιο ανοιχτά όρια, καθώς κάτι
τέτοιο κρίνεται απαραίτητο για να καταλάβει κάποιος ουσιαστικά, τι είναι η δημιουργική
γραφή. Κύριοι Έλληνες επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή είναι
ο κ. Καρακίτσιος και ο κ. Κωτόπουλος, που στις απόψεις τους κυρίως στηρίχθηκε και η
παρούσα εργασία όσο αναφορά τη δημιουργική γραφή.
Η δημιουργική γραφή είναι δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
όλες τις ηλικίες, ακόμα και σε ενήλικες και σε ηλικιωμένους, για όξυνση και εγρήγορση
της σκέψης. Εκτός λοιπόν του ότι αφορά μικρούς και μεγάλους, η δημιουργική γραφή
εντοπίζεται σε πολλά είδη του γραπτού λόγου. Υπάρχει στη δραματική συγγραφή, στο
παραμύθι (καθώς η φαντασία είναι το κύριο γνώρισμα της δημιουργικής γραφής) και
γενικότερα στη φανταστική λογοτεχνία. Επίσης έχει αισθητό ρόλο στη δημιουργία ενός
σεναρίου και στο χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης. Τα τόσα πολλά είδη δημιουργικής
γραφής, παρουσιάζουν και το πόσο σημαντική είναι η δημιουργική γραφή για τον
άνθρωπο και σε πόσους τομείς υπάρχει.
Σχετικά με τη δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση, είναι ευχάριστες για τους
μαθητές και “όλη η διαδικασία δεν είναι μηχανιστική, είναι πάνω από όλα παιδαγωγική,
αφού προϋποθέτει ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή, τέτοιο ώστε
να επιτευχθεί η ενθάρρυνση και να αναληφθεί η πρωτοβουλία της αυτοέκφρασης”9.
Η σημαντικότητα της δημιουργικής γραφής, με το πέρασμα των χρόνων έχει
αναγνωρισθεί και για αυτό έχει ενταχθεί άλλες φορές άμεσα και άλλες έμμεσα, στην
εκπαίδευση. Ειδικοί του χώρου αναφέρουν πως μπορεί στο μέλλον να υπάρχει και
αυτούσιο μάθημα δημιουργικής γραφής στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
3. Ενδεικτικά παραδείγματα δημιουργικής γραφής στις βαθμίδες της εκπαίδευσης
3.1 Δημιουργική Γραφή στο Δημοτικό
Στο Δημοτικό η δημιουργική γραφή ξυπνάει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του
μαθητή, δίνει τροφή στη φαντασία του και το βοηθάει να εξωτερικεύσει τα ερεθίσματα
του περιβάλλοντός του χωρίς άγχος και φόβο για το αν θα γράψει κάτι «σωστά» ή όχι.
Είναι το μέσο για να καλλιεργήσει ο μαθητής τη γλωσσική έκφραση, κάτι που είναι πολύ
σημαντικό στις μικρές ηλικίες για την μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτήν στο μέλλον.
Οξύνεται η κριτική και η δημιουργική του σκέψη, έχοντας μάλιστα την ευκαιρία να
ξεφύγει από τη συνηθισμένη παραγωγή λόγου.
Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής εμφανίζονται στα μαθήματα της Γλώσσας
και της Λογοτεχνίας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.
3.1.1 Δημιουργική γραφή στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού
Στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού, ο μαθητής αποκτά ουσιαστική σχέση με τη γραφή και την
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ.13.
9 Όμιλος Γλώσσας: Παιχνίδια γλώσσας και Δημιουργική γραφή στο: http://ppf.edu.gr/sites/default/files/clubs/
curiculum/axiologisi_omiloy_teliko.pdf (16/5/2019)
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ανάγνωση. Τα περισσότερα παιδιά έρχονται στο σχολείο έχοντας μία αυθόρμητη γνώση
(πρωτο- αναγνωστική ικανότητα). Τον προφορικό λόγο ήδη η πλειοψηφία των παιδιών
τον κατέχει, ανάλογα πάντα με το οικογενειακό περιβάλλον (αν ο γονιός συνομιλεί με το
παιδί, αν του διαβάζει παραμύθια κ.ά.). 10
Η γραφή τις περισσότερες φορές είναι κάτι γνώριμο για το μαθητή γιατί
υπάρχει παντού στη ζωή του, στη τηλεόραση, στις πινακίδες, στα παραμύθια κ.ά. και
ο εκπαιδευτικός γίνεται για το μαθητή ο « Μεγάλος Αναγνώστης», ο οποίος πρέπει να
διαβάζει με ευκολία, με φυσικό τρόπο, με παραστατικότητα και ζωντάνια αποτελώντας
πρότυπό του.
Η δημιουργική γραφή και οι δημιουργικές δραστηριότητες παίζουν καθοριστικό
ρόλο καθώς το παιδί από το νηπιαγωγείο μαθαίνει διάφορα πράγματα και ανακαλύπτει
τον κόσμο μέσα από τα παιχνίδια ή τα παραμύθια και νιώθει ελεύθερο ως προς το πώς θα
εκφραστεί. Επομένως η δημιουργική γραφή και γενικότερα η δημιουργικότητα είναι για
αυτό ένα βοηθητικό σκαλοπάτι για την ένταξή του στο νέο για αυτό σχολικό περιβάλλον,
στο νέο τρόπο διαβάσματος και στα νέα μαθήματα. Από τη μία πλευρά για παράδειγμα
υπάρχει η ορθογραφία που πρέπει ο μαθητής να μάθει κανόνες γραφής, κάτι εντελώς
καινούριο για αυτόν και από την άλλη στο μάθημα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας,
δίνονται από τον εκπαιδευτικό δραστηριότητες που ναι μεν βοηθούν την εξοικείωση του
με τη γραφή και την ανάγνωση αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται σαν “παιχνίδι” και
του θυμίζουν τις τάξεις του νηπιαγωγείου.
3.1.1.1. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Γλώσσας Α’ Δημοτικού
Κύριο χαρακτηριστικό του σχολικού εγχειριδίου είναι η εικονογράφηση. Από το πρώτο
κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου «που είναι ο Άρης»,11 ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει
συλλαβές, βοηθώντας τον έντονα η εικονογράφηση. Για να μάθει να συλλαβίζει τους
φθόγγους π + α = πα, υπάρχει εικονογραφημένη μια πάπια η οποία φαίνεται να φωνάζει
«πα, πα, πα». Επομένως η εμπειρία και η πείρα του παιδιού που γνωρίζει τον ήχο που κάνει
η πάπια το βοηθάει να αναγνώσει. Ο συνδυασμός εικονογράφησης και μικρών λέξεων
αποτελεί χαρακτηριστικό δημιουργικής γραφής και δημιουργικότητας καθώς βοηθάει
το μαθητή στην ανάγνωση και μετέπειτα στη γραφή. Η εικονογράφηση εξακολουθεί να
υφίσταται σε μεγάλο βαθμό σε όλο το σχολικό εγχειρίδιο με παρόμοιες δραστηριότητες
αυξανόμενης σταδιακά δυσκολίας.
Τέλος, η σημαντικότητα της εικονογράφησης φαίνεται και από το ότι το λεξικό
που ενδείκνυται για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού είναι όλο εικονογραφημένο.
3.1.1.2. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Γλώσσας Β’ Δημοτικού
Η εικονογράφηση υφίσταται επίσης σε μεγάλο βαθμό και ισχύουν και όσα αναφέρθηκαν
πριν για την Α΄ τάξη του Δημοτικού.

10 Καρατζόλα Ε. κ.ά., Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές
οδηγίες, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, σ.11.
11 Καρατζόλα Ε. κ.ά., Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/660/4229,19655/
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Η παρουσία της δημιουργικής γραφής συνδέεται και πάλι με δραστηριότητες
με εικόνες, όπως αυτή στο τετράδιο εργασιών, που ο μαθητής πρέπει να ταιριάξει την
κατάλληλη λεζάντα με την εικόνα:
Διάλεξε τη λεζάντα που ταιριάζει στην κάθε εικόνα και αντίγραψέ την12.
+ O πρίγκιπας μεταμορφώνει τη νεράιδα σε βάτραχο.
+ Η νεράιδα μεταμορφώνει τον πρίγκιπα σε βάτραχο.
+ O βάτραχος μεταμορφώνει τη νεράιδα σε πρίγκιπα.

Αφού κατανοήσει πως λειτουργεί η συγκεκριμένη άσκηση, του δίνεται η
ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του λεζάντα κάτω από ένα κολάζ δικών του εικόνων,
μία λεζάντα για κάθε εικόνα προσώπου ή αντικειμένου.13
Η δημιουργική γραφή ξεφεύγει μάλιστα από τον περιορισμό της εικονογράφησης,
όπως σε άσκηση του τετραδίου εργασιών, όπου δίνονται στο μαθητή πέντε λέξεις για να
δημιουργήσει μία ιστορία και να τη γράψει στο τετράδιο του.14 Με αυτόν τον τρόπο ο
δάσκαλος μπορεί να καταλάβει για παράδειγμα αν ο μαθητής χρησιμοποιεί σωστά τα
άρθρα, τη σύνταξη, την ορθογραφία κ.ά. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή
να απλώσει τη φαντασία του και να αισθανθεί περήφανος για το πόνημα του.
Τέλος η δημιουργική γραφή, είναι κύριος τρόπος εκμάθησης των κειμενικών
ειδών. Δηλαδή ο μαθητής μαθαίνει και δημιουργεί μία πρόσκληση, ένα ημερολόγιο, ένα
άρθρο σε σχολική εφημερίδα, ένα γράμμα κ.α. Τέτοιου τύπου ασκήσεις υπάρχουν στο
δεύτερο τεύχος του τετραδίου εργασιών, δηλαδή προς το τέλος της σχολικής χρονιάς,
ώστε ήδη ο μαθητής να έχει εξασκηθεί στη γλώσσα.
3.1.1.2. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας Α’ και Β’ Δημοτικού
“Η Λογοτεχνία, ιδιαίτερα στο σχολείο, αποκτά έναν πιο πλατύ επικοινωνιακό χαρακτήρα,
12 Γαβριηλίδου Ζ. κ.ά., Γλώσσα Β´ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Δεύτερο Τεύχος, Ταξίδι στον κόσμο της
γλώσσας, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, σ.8., άσκηση 2.
13 Γαβριηλίδου Ζ. κ.ά., Γλώσσα Β´ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Δεύτερο Τεύχος, Ταξίδι στον κόσμο της
γλώσσας, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, σ.9., άσκηση 4.
14 Γαβριηλίδου Ζ. κ.ά., Γλώσσα Β´ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Δεύτερο Τεύχος, Ταξίδι στον κόσμο της
γλώσσας, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, σ.12., άσκηση 12.
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καθώς βιώνεται σε ομαδικό επίπεδο τις περισσότερες φορές. Εκτός των άλλων ποικίλων
στόχων, αποτελεί αστείρευτη πηγή άντλησης θεμάτων εργασίας με κεντρικό πυρήνα το λόγο
(γραπτό και προφορικό).15
Στις τάξεις αυτές, όλες οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα. Η
δημιουργικότητα του παιδιού εκδηλώνεται περισσότερο σε αυτό το μάθημα σε σχέση με
το σχολικό μάθημα της Γλώσσας. Η δημιουργική γραφή υπάρχει και εδώ σε συνδυασμό
με την εικονογράφηση, ζητώντας από το μαθητή να γράψει τι βλέπει στην εικόνα ή ποιο
τίτλο θα έδινε κ.ά. Επίσης υπάρχουν δραστηριότητες όπως: «Η σκούπα και το τηλέφωνο
είναι δύο συσκευές που υπάρχουν συνήθως στα σημερινά σπίτια. Με τους συμμαθητές σου
φτιάξε ένα κατάλογο από αυτές»16 ή « Αν ήσουν εσύ ο κατασκευαστής των υπολογιστών,
πώς αλλιώς θα ονόμαζες το “το ποντίκι” και γιατί»;. 17
Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν ουσιαστικά μία αφετηρία για τον κόσμο
της δημιουργικής γραφής, που θα αποκτά ο μαθητής κάθε χρόνο και περισσότερο.
3.1.2 Δημιουργική Γραφή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τις
προηγούμενες τάξεις, ενσωματωμένες στις ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων “Κάθε
κείμενο που διδάσκεται στο εγχειρίδιο αποτελεί το πλαίσιο, την ευκαιρία, το πρόσχημα για
την παραγωγή από τους μαθητές, του δικού τους κειμένου”.18
3.1.2.1. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Γλώσσας Γ’ και Δ’ Δημοτικού
Υπάρχουν και σε αυτές τις δύο τάξεις δραστηριότητες που συνδέονται με εικόνες ή
σκίτσα. Για παράδειγμα σε δραστηριότητα στο σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας της Γ΄
Δημοτικού δίνονται εικόνες και πρέπει ο μαθητής να δώσει έναν τίτλο σε κάθε εικόνα.19
Πάλι επομένως η εικόνα συνδέεται με τη δημιουργική γραφή.
Μια καινούρια δραστηριότητα που προστίθεται σε αυτές τις δύο τάξεις, που
αποτελεί την κύρια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής είναι αυτή όπου ο μαθητής
δημιουργεί μία δική του ιστορία ή ποίημα ή δίνει ένα δικό του τέλος στην ήδη υπάρχουσα
ιστορία. Για παράδειγμα στο μάθημα της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού, στο τετράδιο
εργασιών δίνεται η εξής δραστηριότητα: « Ο συγγραφέας σκέφτηκε δύο λύσεις για
να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τους διδύμους: α) να χτυπήσει στο χέρι του ο Ντε, που
λατρεύει τη Γυμναστική και τα Μαθηματικά, β) να αρρωστήσει ο Μπε, που προτιμάει
τα Γαλλικά και τη Γεωγραφία. Διάλεξε ποια λύση προτιμάς από τις δύο και γράψε τη
συνέχεια της ιστορίας».20 Ή στο μάθημα της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού στο τετράδιο
15 Τσιλιμένη Τ, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄& Β΄ Δημοτικού, Το δελφίνι, Βιβλίο Δασκάλου
Μεθοδολογικές Οδηγίες, Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.7.
16 Τσιλιμένη Τ, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄& Β΄ Δημοτικού, Το δελφίνι, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B106/672/4474,20060/
17 Τσιλιμένη Τ, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄& Β΄ Δημοτικού, Το δελφίνι, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B106/672/4474,20061/
18 Διακογιώργη Κ. κ.ά., Γλώσσα Δʹ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές οδηγίες, Πετώντας με τις
λέξεις, Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.15.
19 Ιντζίδης Ε. κ.ά., Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, τα απίθανα μολύβια, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών
Βιβλίων, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/658/4197,19636/
20 Ιντζίδης Ε. κ.ά., Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Πρώτο Τεύχος, τα απίθανα μολύβια, Αθήνα:
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εργασιών δίνεται η εξής δραστηριότητα: « Η σειρά σας τώρα να γίνετε “ποιητές” και να
γράψετε στο τετράδιο σας ένα μικρό ποίημα για τον Αύγουστο, τον αγαπημένο μήνα των
καλοκαιρινών διακοπών (…) ».21 Και οι δύο δραστηριότητες είναι εξίσου απαιτητικές.
Κατά τη δημιουργία μίας εντελώς καινούριας ιστορίας ή ποιήματος, ο μαθητής πρέπει
να επιστρατεύσει τη φαντασία του, ώστε να επινοήσει τα πρόσωπα, τα γεγονότα που τα
συνδέουν, πώς να ξεκινήσει η ιστορία ή το ποίημα και πώς να τελειώσει. Παράλληλα,
στη δραστηριότητα που πρέπει να δώσει ένα δικό του τέλος στην υπάρχουσα ιστορία, ενώ
φαίνεται απλούστερο, αποτελεί ένα εξίσου απαιτητικό έργο, καθώς “ η διεκπεραίωσή του
απαιτεί από το μαθητή την κατανόηση και την ανάλυση του δεδομένου κειμένου και τη
σύνθεση με συγκεκριμένους περιορισμούς”.22 Η έννοια βέβαια αυτή του περιορισμού, δεν
είναι αντίθετη με αυτή της δημιουργικότητας, απλά ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει
ως ένα βαθμό τα δεδομένα της υπάρχουσας ιστορίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν
μπορεί τελικά να τα ανατρέψει.
3.1.2.2. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας Γ’ και Δ’ Δημοτικού
Στο σχολικό εγχειρίδιο Λογοτεχνίας της Γ΄ και της Δ΄ Δημοτικού υπάρχουν πολλές
δημιουργικές δραστηριότητες, που χωρίς να απομακρύνονται από το κείμενο, ενισχύουν
την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα του μαθητή.23
Ο μαθητής γίνεται και πάλι ένας μικρός συγγραφέας ή ποιητής μέσα από ποικίλες
δραστηριότητες. Για παράδειγμα στο σχολικό εγχειρίδιο Λογοτεχνίας, στην ενότητα
«Κείμενα για τη Φύση και την Οικολογία», στο έργο «Το πορτοκάλι και μία ηλιαχτίδα»,
υπάρχει η εξής δραστηριότητα: « Στην ιστορία μας το πορτοκάλι πήρε το λαμπερό του
χρώμα από την ηλιαχτίδα. Γράφουμε τη δική μας μικρή ιστορία για το χρώμα της ντομάτας,
του μήλου ή της πατάτας».24 Ή στην ενότητα «Κείμενα για την Οικογένεια» στο έργο
«Λούνα Παρκ παππούλη μου», υπάρχει η δραστηριότητα:
« (…) Φανταζόμαστε και γράφουμε ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο παππούδες».25
Ειδικά σε μία δραστηριότητα δραματοποίησης όπως η παραπάνω, ο μαθητής μπορεί
να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τον καθημερινό λόγο, γιατί ουσιαστικά γράφει ένα μικρό
θεατρικό. Επομένως μπορεί να εκδηλωθούν στο χαρτί αυτά που σκέφτεται ή φαντάζεται
με μηδαμινούς περιορισμούς.

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.17, άσκηση 3.
21 Διακογιώργη Κ. κ.ά., Γλώσσα Δʹ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Πρώτο Τεύχος, Πετώντας με τις λέξεις,
Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.8, άσκηση 3
22 Διακογιώργη Κ. κ.ά., Γλώσσα Δʹ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές οδηγίες, Πετώντας με τις
λέξεις, Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.13.
23 Παπαδάτος Γ. κ.ά., Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, Στο σκολειό
του κόσμου, Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.6. στο: http://
ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D110/333/2271,8589/ (27/10/2019)
24 Παπαδάτος Γ. κ.ά., Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού, Στο σκολειό του κόσμου,
Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, άσκηση 2, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/
show.php/DSDIM-D110/333/2271,8589/ (27/10/2019)
25 Παπαδάτος Γ. κ.ά., Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού, Στο σκολειό του κόσμου,
Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, άσκηση 4, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/
show.php/DSDIM-D110/333/2272,8599/ (27/10/2019)
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3.1.3 Δημιουργική Γραφή στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Οι δημιουργικές δραστηριότητες εντείνονται σε αυτές τις δύο τάξεις και αποτελούν
τις περισσότερες φορές αγαπημένη απασχόληση του μαθητή. “ Το γράψιμο είναι
επίπονη διαδικασία κι άλλο τόσο απολαυστική. Παιδαγωγικό προαπαιτούμενο αποτελεί η
δημιουργία ατμόσφαιρας συγγραφής και δημιουργικού περιβάλλοντος, στα οποία το παιδί
– συγγραφέας μπορεί να πειραματιστεί με ασφάλεια και να νιώσει ελεύθερο να περιγράψει
την συναισθηματική εμπλοκή του απέναντι στα προσφερόμενα ερεθίσματα”.26
3.1.3.1. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Γλώσσας Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Στο τετράδιο εργασιών της ΣΤ΄ Δημοτικού υπάρχει η δραστηριότητα: «Το ίδιο απόγευμα
ο κύριος Φαίδων αποφάσισε να γράψει σ’ ένα φίλο του για να του αφηγηθεί την περιπέτειά
του. Μπορείτε να συνεχίσετε; Κάθε φορά η αφηρημάδα μου προκαλεί προβλήματα. Έτσι
και σήμερα το πρωί. Στην αρχή ξεχνιέμαι και διασχίζω τη διασταύρωση χωρίς να…».27
Δραστηριότητα που δίνει μία αφετηρία στο μαθητή και πρέπει να την ολοκληρώσει
με δικά του γεγονότα. Πλέον αυτές οι ασκήσεις είναι περισσότερες καθώς ο μαθητής
έχει φτάσει στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, κάνει σωστή χρήση της γλώσσας και
γνωρίζει πολλά κειμενικά είδη. Επομένως μπορεί να ανταπεξέλθει σε μία δραστηριότητα
που δεν είναι εντελώς καθοδηγητική.
Επίσης, και στις δύο τάξεις υπάρχουν δραστηριότητες τροποποίησης στοιχείων
της ιστορίας (π.χ πρόσθεση ή αφαίρεση ηρώων) και δραστηριότητα συγγραφής σεναρίου,
ατομικών ή ομαδικών ποιημάτων κ.ά.
3.1.3.2. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Τα κείμενα του εγχειριδίου της Λογοτεχνίας της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού “επιδιώκουν να
προκαλέσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς να εμπλακούν στη διαδικασία και το «παιχνίδι»
της λογοτεχνικής ανάγνωσης, που πρέπει να νοείται ως διεργασία η οποία εμπεριέχει τα
στοιχεία της δημιουργικότητας και της απόλαυσης, χάρη στις πολύμορφες ευκαιρίες για
βιωματική συνάντηση με τα κείμενα, και όχι ως περιορισμένη κριτική ή ερμηνευτική
ανάλυση”.28 Η δημιουργική σκέψη, είναι αυτή που έχει καλλιεργηθεί αρκετά στο μαθητή,
ο οποίος την εκδηλώνει και την αναπτύσσει μέσα από το γραπτό του λόγο.
Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής είναι παρόμοιες με αυτές που
παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο μάθημα της Γλώσσας στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του
Δημοτικού.
3.2 Δημιουργική γραφή στο Γυμνάσιο
Η δημιουργική γραφή, στις τάξεις του Γυμνασίου, υπάρχει μέσα από ποικίλες
26 Γρόσδος Σ. (2014), Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ.67
27 Ιορδανίδου Α. κ.ά., Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Α΄ Τεύχος, Λέξεις... Φράσεις... Κείμενα,
Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.13, άσκηση 5.
28 Ιορδανίδου Α. κ.ά., Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, Λέξεις... Φράσεις... Κείμενα, Αθήνα:
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.8.
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δραστηριότητες, μέσα από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.
Η δημιουργική γραφή οξύνει την κριτική σκέψη του παιδιού, απελευθερώνει τη φαντασία
του, ενισχύει τον τρόπο γραφής του και αποτελεί τρόπο απασχόλησης και ψυχαγωγίας για
αυτό. Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στο γυμνάσιο, βοηθούν στην καλυτέρευση
του γραπτού λόγου των μαθητών.
3.2.1. Δημιουργική Γραφή στο μάθημα της Γλώσσας
Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας παρόλο που υπάρχουν πολλές δραστηριότητες
που αφορούν γραμματο – συντακτικά φαινόμενα καθώς και πώς πρέπει να γράφεται μια
έκθεση, με κανόνες για παράδειγμα για το πώς να γραφτεί ο πρόλογος ή ο επίλογος κ.α.
Η δημιουργική γραφή εξακολουθεί να υπάρχει αισθητά.
Για παράδειγμα στο τετράδιο εργασιών της Α΄ Γυμνασίου, η πρώτη κιόλας
δραστηριότητα δίνει ώθηση στο μαθητή για δημιουργική σκέψη:

«Ποιος μιλάει στο σκίτσο; Σε ποιους απευθύνεται; Τι τους λέει; Με τι είδους
πρόταση διατυπώνει αυτό που τους λέει; Αποφαντική, ερωτηματική, προστακτική ή
επιφωνηματική; Οι ακροατές του τον καταλαβαίνουν; • Εμείς πώς το ξέρουμε;».29
Η εικονογράφηση για ακόμη μία φορά αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης από
το μαθητή και με βάση αυτήν, πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που δίνονται.
Παρόμοιες δραστηριότητες υπάρχουν και στη Νεοελληνική Γλώσσα της Β΄ Γυμνασίου.
Για παράδειγμα στο τετράδιο εργασιών υπάρχει η εξής άσκηση: « Σας δίνεται το
βιογραφικό σημείωμα ενός υποψηφίου (…) Υποθέστε ότι είστε ο εργοδότης και ότι καλείτε
τον υποψήφιο σε συνέντευξη. Τι ερωτήσεις θα του κάνατε ώστε να πάρετε περισσότερες
πληροφορίες για το άτομο αυτό;».30 Στο ίδιο μοτίβο λειτουργεί το μάθημα της Γλώσσας
και της Γ΄ Γυμνασίου.
3.2.2. Δημιουργική Γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας
Στο μάθημα της Λογοτεχνίας “ Το λογοτεχνικό κείμενο είναι παρόν σε όλες τις διαδικασίες
29 Αγγελάκος Κ. κ.ά., Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών,Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.8., κείμενο 1.
30 Γαβριηλίδου Μ. κ.ά., Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών, Αθήνα: Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεως «Διοφαντός», σ.46, άσκηση 1.
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οι οποίες σχετίζονται με τη δημιουργική γραφή: την ανάγνωση – απόλαυση και την
πρόσληψη, την ανάλυση και τη σύνθεση του λογοτεχνικού κειμένου, την εφαρμογή και τον
μετασχηματισμό των ιδεών του συγγραφέα”.31
Πιο συγκεκριμένα, στο Γυμνάσιο γίνεται μία προσπάθεια συνδυασμού
της Λογοτεχνίας με άλλες τέχνες, όπως η μουσική, το θέατρο και η ζωγραφική και
παράλληλα μια έμμεση σύνδεση και με τη δημιουργική γραφή. Για παράδειγμα στο
σχολικό εγχειρίδιο Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου, στο έργο: «Μανιτάρια στην Πόλη»,
δίνεται η δραστηριότητα: «Δοκιμάστε να αποδώσετε την ιστορία σε μορφή κόμιξ».32
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής πρέπει να σκιτσάρει και να δημιουργήσει
διαλόγους μεταξύ των προσώπων του έργου. Υπάρχει δηλαδή συνδυασμός της ζωγραφικής
με τη λογοτεχνία και κατ’ επέκτασιν με τη δημιουργική γραφή. Ο μαθητής πρέπει να
επινοήσει τα λόγια των ηρώων και να τους δώσει μορφή κατάλληλη για κόμιξ. Επομένως
η δημιουργική σκέψη και γενικότερα η δημιουργικότητα του μαθητή, τροφοδοτείται και
εκδηλώνεται.
Στο εγχειρίδιο Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου υπάρχει η εξής δραστηριότητα:
« Βρίσκεστε και εσείς στην ηλικία των “φυλακισμένων” παιδιών που περιγράφει ο
συγγραφέας. Γράψτε ένα κείμενο το οποίο εκθέτει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς
στην πόλη που ζείτε (…).33 Δραστηριότητα που εμπεριέχει κοινωνικό χαρακτήρα αλλά
ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εκφράσει τους προβληματισμούς και τις
απόψεις του, με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.
Στο εγχειρίδιο Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου δεν υπάρχουν πολλές
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, καθώς οι περισσότερες ασκήσεις σχετίζονται με
το νόημα και το περιεχόμενο των κειμένων. Μόνο όσες συνδυάζονται με άλλες τέχνες,
όπως μουσική και ζωγραφική, σχετίζονται και με τη δημιουργική γραφή.
3.3 Δημιουργική Γραφή στο Λύκειο
Η δημιουργική γραφή στο Λύκειο, είναι μία διαδικασία η οποία έχει καλλιεργηθεί από
τις προηγούμενες τάξεις και πλέον βρίσκεται στην πιο ώριμη της μορφή. Ο μαθητής,
κατέχοντας πλήρως τη γλώσσα, θα μπορούσε να αναπτύξει τη δημιουργικότητά
του, τη δημιουργική και την κριτική του σκέψη και να την αποτυπώσει στο χαρτί. “
Ο μαθητής ανακαλύπτει και απορροφά γνώσεις και τεχνικές (ορολογία, ιδέες, απόψεις,
πρότυπα) διαμέσου της κριτικής ανάγνωσης και του σχολιασμού λογοτεχνικών κειμένων.
Η δημιουργική διαδικασία αρχίζει κατά την προετοιμασία, η οποία περιλαμβάνει ενεργή
ανάγνωση, μίμηση, έρευνα και στοχασμό”.34 Ενώ λοιπόν ηλικιακά και εμπειρικά μπορεί
να αποδώσει στο μεγαλύτερο βαθμό στο θέμα της δημιουργικής γραφής και γενικότερα
της δημιουργικότητας, το αναλυτικό πρόγραμμα και το σχολικό εγχειρίδιο περιορίζουν
31 Γρόσδος Σ. (2014), Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ.41.
32 Πυλαρινός Θ. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Γυμνασίου, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/392/2597,10135/,
Διαθεματικές εργασίες 2.
33 Γαραντούδης Ε. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Γυμνασίου, Αθήνα:: Οργανισμός Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων, στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/227/1664,5262/, εργασία 4.
34 Γρόσδος Σ. (2014), Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ.55.
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αυτή τη δραστηριότητα. Ένα μέρος αυτού του κενού το καλύπτει το μάθημα project, που
έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στις τάξεις του Λυκείου.
3.3.1. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Γλώσσας
Στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης στο Λύκειο, οι δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής έχουν μειωθεί συγκριτικά με τις προηγούμενες τάξεις. Η δημιουργική γραφή
εντοπίζεται κυρίως έμμεσα μέσα από τις ασκήσεις παραγωγής λόγου.
3.3.2. Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας
Στο μάθημα της Λογοτεχνίας, εκτός από τη θεωρία της λογοτεχνίας, της αφηγηματολογίας
κ.α., υπάρχουν και εδώ έμμεσα κυρίως δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Τα
αυθόρμητα σχόλια του μαθητή, πάνω στο εκάστοτε κείμενο που γίνεται αντικείμενο του
μαθήματος, πρέπει να γίνονται αποδεκτά και να ενθαρρύνεται ο μαθητής ώστε να υπάρξει
και περαιτέρω συζήτηση. Καθώς ο αυθορμητισμός τον βοηθάει σε δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής, λειτουργεί δηλαδή πολλές φορές ως έμπνευση.
Τέλος, είναι σημαντικό ότι δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να αναπτύξει τι πιστεύει
ο ίδιος για το κείμενο που διαβάζει, πώς ο ίδιος το εκλαμβάνει. Έτσι αναπτύσσεται και
η κριτική του σκέψη.
3.4. Σύγκριση Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου ως προς τις δραστηριότητες
Δημιουργικής Γραφής.
Παρουσιάζοντας ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που υπάρχουν
στα σχολικά εγχειρίδια των τριών αυτών βαθμίδων, γίνεται φανερό ότι υπάρχουν διαφορές
στη μορφή και στο είδος των δραστηριοτήτων ανάλογα με την ηλικία του μαθητή και
κατά επέκταση με τη σχολική βαθμίδα.
Συγκεκριμένα, στο δημοτικό βλέπουμε μία πιο απλή ενασχόληση με τη
δημιουργική γραφή και κυρίως με παιγνιώδη χαρακτήρα. Ειδικά στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού κυριαρχεί η δημιουργική γραφή σε συνδυασμό όμως με την εικονογράφηση.
Αυτό γίνεται κυρίως γιατί οι μαθητές αυτής της ηλικίας δίνουν μεγάλη προσοχή στην
εικόνα και στα σκίτσα, κάτι που τους βοηθάει και στην καλύτερη μάθηση και εξέλιξη της
γλώσσας. Η εικονογράφηση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να συζητηθεί συλλογικά
στην τάξη σε τι μπορεί να αναφέρεται το κείμενο. Αποτελεί αφορμή για προφορική
επεξεργασία, γιατί η εικόνα πολλές φορές δίνει περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη
της ιστορίας ή τονίζει επιπλέον στοιχεία της δράσης35. Από την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του
δημοτικού, βλέπουμε να ¨δυσκολεύουν¨ οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής δίνοντας
μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης στο μαθητή, σύμφωνα και με τις δραστηριότητες που
παρουσιάστηκαν παραπάνω.
Στο γυμνάσιο, η εικονογράφηση ακόμα υφίσταται όμως δεν αποτελεί κύρια
μορφή δημιουργικής γραφής, υπάρχει κυρίως βοηθητικά. Όμως όπως είδαμε και
παραπάνω, μία δραστηριότητα δημιουργίας κόμιξ, μπορεί να εμπεριέχει εικονογράφηση
35 Καρατζόλα Ε. κ.ά., Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές
οδηγίες, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, σ.σ. 11-12.
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όμως οδηγεί τη δημιουργική γραφή ένα βήμα πιο μακριά. Δημιουργώντας ο μαθητής το
δικό του κόμιξ μπαίνει σε μία διαδικασία να γράψει διαλόγους που θα τους έχει σκεφτεί
ο ίδιος και θα δημιουργήσει ο ίδιος λοιπόν μία δική του ιστορία. Δημιουργεί δηλαδή ένα
καθαρά δικό του πόνημα, κάτι που δεν υπήρχε στις τάξεις του δημοτικού. δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής λοιπόν εξελίσσονται.
Στο λύκειο, η δημιουργική γραφή εκδηλώνεται περισσότερο μέσα από το
μάθημα του project και όχι τόσο από τα μαθήματα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Αν
γίνει μία σύγκριση Γλώσσας και Λογοτεχνίας ως προς την ποσότητα δραστηριοτήτων
δημιουργικής γραφής, το μάθημα της Λογοτεχνίας εμπεριέχει περισσότερες. Η Γλώσσας
επικεντρώνεται κυρίως στην Έκθεση και σε θεωρητικά ζητήματα. Στη Λογοτεχνία,
υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, έμμεσα δοσμένες που
συνδέονται κυρίως με άλλες τέχνες όπως μουσική και ζωγραφική.
4. Προτεινόμενες δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής
Παρακάτω προστίθενται κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όποια τάξη και ηλικία κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι
μπορούν να ανταπεξέλθουν οι μαθητές του. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από
γονείς, οι οποίοι αναζητούν δημιουργικούς τρόπους απασχόλησης των παιδιών τους ή
ακόμα και για τρόπο εξάσκησης του γραπτού τους λόγου και της κριτικής τους σκέψης.
1. Δημιουργία ενός ποιήματος, σύμφωνο με τα πρότυπα του δημοτικού τραγουδιού, με
οποιοδήποτε θεματικό περιεχόμενο.
2. Δίνονται οι λέξεις: σπίτι, θάλασσα, κοχύλια, μπότες και παιδί. Δημιούργησε και γράψε
μία μικρή ιστορία με αυτές τις λέξεις. ( Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει
όποιες λέξεις επιθυμεί, να προσθέσει κι άλλες ή να αφαιρέσει).
3. Φτιάξε ένα διάλογο μεταξύ του φεγγαριού και του ήλιου. Μπορείς αν θέλεις και σε
μορφή κόμιξ.
4. Γράψε πέντε λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη καθρέφτης.
5. Στο παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας που σου είναι γνωστό, αν ο λύκος ήταν
καλός, πώς θα εξελισσόταν το παραμύθι; ( Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιοδήποτε παραμύθι, αλλάζοντας τον χαρακτήρα κάποιου ήρωα του παραμυθιού).
6. Αφού προηγηθεί η ανάγνωση του κειμένου, ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν
ένα κεφάλαιο που λείπει, να δώσουν ένα άλλο τέλος στην ιστορία, να γράψουν μια
σελίδα από το ημερολόγιο ενός χαρακτήρα ή και να στείλουν ένα γράμμα σε έναν από
τους χαρακτήρες.36 (Με αυτήν την εργασία ενθαρρύνεται ο μαθητής να κατανοήσει το
κείμενο σε βάθος και να φέρει τον κόσμο του και τα βιώματά του σε επαφή μ’ αυτά
του κειμένου).
7. Αφού διαβάσουν το κείμενο, ζητάμε από τους μαθητές να δραματοποιήσουν κάποια
σκηνή του ή να κάνουν την εικονογράφησή του ή το εξώφυλλο του, να φτιάξουν ένα
ζωγραφικό πίνακα ή κολάζ εμπνευσμένο απ’ αυτό ή ακόμη και να σχεδιάσουν τα
κουστούμια των χαρακτήρων.
8. Ζητάμε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ομάδες χαρακτήρων με βάση τη
36 Ζερβού Ε. (1999), Το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Αγγλική δευτεροβάθμια εκπαίδευση,, στο Αποστολίδου
Β., Χοντολίδου Ε., (επιμ.), Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, σ. 131
- 171 -

27ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019

λειτουργία τους και τη σχέση τους με τον ήρωα. ( Με αυτήν την εργασία επιδιώκουμε
να κατανοήσει ο μαθητής τα πρόσωπα και τις σχέσεις που τα συνδέουν με βάση τις
ενέργειές τους και να τα ταξινομήσει σε αντίθετα πεδία σε σχέση με τον ήρωα. Θα
χρειαστεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τις μακροσχέσεις ή τις μικροσχέσεις και να
εξηγήσει πώς τις αντιλαμβάνεται).
9. Δημιούργησε ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία.
10. Γράψε μία διαφήμιση για όποιο προϊόν εσύ επιθυμείς. Πώς θα το παρουσίαζες για να
κεντρίσεις το ενδιαφέρον του κοινού;
11. Διάλεξε δύο παραμύθια και δημιούργησε το δικό σου παραμύθι, με βάση τα στοιχεία
και τους ήρωες των παραμυθιών που διάλεξες. (π.χ Η Ωραία Κοιμωμένη – η Χιονάτη
και οι επτά Νάνοι).
12. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε το σχεδιασμό ενός δέντρου (με τη λογική του
οικογενειακού δέντρου), όπου θα τοποθετούσαμε έναν κύκλο σε κάθε κλαδί. Στα
κοντινότερα στον κορμό κλαδιά θα τοποθετούσαμε τα σημαντικότερα – ως προς την
πλοκή πρόσωπα και στα πιο απομακρυσμένα κλαδιά τα πρόσωπα που προσθέτουν
απλώς κάτι στην αφήγηση, καθώς και το πώς συνδέονται μεταξύ τους. ( Επιδίωξή
μας είναι να κατανοήσει ο μαθητής ποια πρόσωπα προωθούν την εξέλιξη με βάση
την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με τον ήρωα (κορμός) και κατ’ επέκταση το ρόλο που
διαδραματίζουν τα πρόσωπα στην εξέλιξη της «ιστορίας»).
13. Ζητάμε από τους μαθητές αφού διαβάσουν ένα μυθιστόρημα να ξαναγράψουν την
ιστορία από την πλευρά ενός δευτερευόντος χαρακτήρα ή ενός προσώπου που
λειτούργησε αρνητικά απέναντι στον ήρωα.
14. Θα μπορούσε ένας μαθητής να υποδυθεί έναν ήρωα του βιβλίου, οι συμμαθητές του
να του κάνουν ερωτήσεις κι αυτός να απαντάει σαν να ήταν ήρωας.
15. Τι θα γινόταν αν… ( Ο εκπαιδευτικός ή ο γονιός μπορεί να διαλέξει όποια ιστορία
γνωρίζει το παιδί, να αλλάξει ένα βασικό γεγονός και να του ζητήσει να συνεχίσει την
ιστορία με τα καινούρια δεδομένα).
16. Να διαβάσετε ένα διήγημα ολόκληρο και να συζητήσετε την εξέλιξη της ιστορίας.
Ήταν το τέλος αυτό που προσδοκούσατε; Αν όχι, πώς το είχατε φανταστεί;
17. Πώς θα διαμορφωνόταν η ιστορία αν δεν υπήρχε το χ πρόσωπο;
18. Να περιγράψεις λεπτομερειακά τι θα έκανες εσύ στη θέση του ήρωα.
19. Σχολίασε τους χώρους (εσωτερικούς – εξωτερικούς) και την επίδραση που έχουν
πάνω στους ήρωες.
20. Προβλέψτε τι θα γίνει στη συνέχεια του διηγήματος.
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Ενοποιώντας το Κατακερματισμένο Ρήμα κατά την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
ως Ξένης
Παραρά Πολύβια

Unifying the Fragmented Verb: Teaching Modern Greek as a Foreign Language
Abstract
Τhe study of the Greek verbal forms has been proven to be very challenging for the
English learners of Modern Greek as a Foreign Language. The regular Greek verb has
two hundred eighty-nine different verbal forms and for the English learner, this is very
hard to comprehend and master. By focusing on the aspect of the Greek verb, the article
discusses an applied methodological approach that aims to contribute to the deeper
understanding of the combining elements of the Greek verb and of its function. This
new teaching methodology has been proven to be more effective in the classroom in
facilitating the instruction of the multiple and numerous combinations of the Greek verb.
Although the existing textbooks/ methods are important and necessary tools for the
instruction of Modern Greek as a foreign language, these methods offer a fragmented and
incomplete instruction of the Greek verbal system. The proposed methodology unifies the
Greek verb and offers a cohesive and comprehensive approach by putting the emphasis
on the structural elements of the Greek verb. Finally, the article proposes a scaffolding
holistic approach in the instruction of the Greek verbal system from the first level to the
advanced by implementing a deductive reasoning that promises a deeper understanding
of the formation and function of the Greek verbal system.
Εισαγωγή
Το βασικό εργαλείο της ενοποιημένης μεθόδου για την διδασκαλία του ελληνικού
ρηματικού συστήματος είναι η διδασκαλία και κατανόηση του ποιόντος ενεργείας από
το πρώτο επίπεδο κιόλας, αυτό των αρχαρίων. Η διδασκαλία του ποιόντος ενεργείας
ατελούς και τέλειου -εκφρασμένου από το ενεστωτικό και αοριστικό θέμα αντίστοιχααποτελεί το κλειδί να κατανοήσει ο σπουδαστής από την αρχή την μορφολογία και
λειτουργία των ρηματικών τύπων. Η κατανόηση ότι το ενεστωτικό θέμα διαβαζ- αφορά
μία πράξη ατελή και δηλώνει το ατελές ποιόν ενεργείας του ρήματος, ενώ το αοριστικό
θέμα διαβασ- μία πράξη τελειωμένη και δηλώνει το τέλειο ποιόν ενεργείας του ρήματος,
βοηθάει τον σπουδαστή να συνδυάζει με ενεργητικό τρόπο την γνώση και να κατανοεί
την λειτουργία του ρηματικού τύπου. Και μολονότι όπως θα δειχθεί παρακάτω το ποιόν
ενεργείας είναι η έννοια πάνω στην οποία δομείται το ελληνικό ρηματικό σύστημα, στις
διδακτικές μεθόδους εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως ξένης δεν εξετάζεται καθόλου
και οι κριτικές επισκοπήσεις αυτών των εγχειριδίων, ενώ επισημαίνουν άλλες ελλείψεις,
αφήνουν ασχολίαστη την παράλειψη του ποιόντος ενεργείας από τα διδακτικά εγχειρίδια
όλων των επιπέδων.1
1 Ψάλτου–Joycey Αγγελική, «Εισαγωγή» στον τόμο Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης
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Στο άρθρο αυτό με αφετηρία την διδακτική πράξη, εξετάζονται οι δυσκολίες
που παρουσιάζουν οι υφιστάμενες μέθοδοι διδασκαλίας για τους αγγλόφωνους φοιτητές
ως προς την κατανόηση της μορφολογίας και λειτουργίας του ελληνικού ρηματικού
συστήματος. Πρώτα, με συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση
της παραδοσιακής μεθοδολογίας στις υπάρχουσες μεθόδους Διδασκαλίας της Ελληνικής
ως Ξένης και της εφαρμογής τους κατά την διδακτική πράξη, εξετάζοντας κυρίως τον
τρόπο που οργανώνεται η ύλη στα διδακτικά εγχειρίδια/ μεθόδους. Θα δειχθεί ότι οι
υπάρχουσες μέθοδοι οδηγούν στον κατακερματισμό της λειτουργίας του πολύπλοκου
ελληνικού ρηματικού συστήματος, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να απομνημονεύουν
γραμματικούς τύπους χωρίς να κατανοούν επαρκώς το μηχανισμό της μορφολογίας του
ρηματικού συστήματος και την συνδυαστικότητά του στην ολότητά του.
Στην συνέχεια προτείνεται η οργάνωση του υλικού στη βάση του ποιόντος
ενεργείας του ρήματος και παρουσιάζονται ενδεικτικές διδακτικές εφαρμογές που
έχουν εφαρμοστεί στην τάξη. Υποστηρίζεται ότι η νέα αυτή μεθοδολογική προσέγγιση
συμβάλει στην βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας και συνδυαστικότητας του
ελληνικού ρήματος και στην αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων για την εκμάθηση των
πολυάριθμων μορφολογικών τύπων του.
Το θεωρητικό υπόβαθρο του επικοινωνιακού και λειτουργικού περιεχομένου του
ελληνικού ρήματος αντλείται από την Δομο-λειτουργική και Επικοινωνιακή Γραμματική
της Νέας Ελληνικής των καθηγητών Χρ. Κλαίρη και Γ. Μπαμπινιώτη2. Το διδακτικό
παράδειγμα προκύπτει από τις εφαρμοσμένες διδακτικές πρακτικές και έρευνα της
συγγραφέως κατά την διδασκαλία της Νεοελληνικής ως ξένης σε πανεπιστήμια των
ΗΠΑ3.
Παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας και κατακερματισμός
Η διδασκαλία του ελληνικού ρηματικού συστήματος αποτελεί μία πρόκληση ιδιαίτερα για
τους αγγλόφωνους σπουδάζοντες την Νέα Ελληνική ως ξένη. Ο λόγος είναι ο συντριπτικά
μεγάλος αριθμός ρηματικών τύπων που απαιτούνται για εκμάθηση ακόμα και κατά την
κλίση των ομαλών ρημάτων και ο οποίος οφείλεται στην πολλαπλή σημασιολογική
λειτουργία του κάθε ελληνικού ρηματικού τύπου, αφού καθαυτός συγκεντρώνει πλήθος
πληροφοριών με την μέγιστη οικονομία λέξεων, για παράδειγμα “θα παίζω” έναντι “I
will be playing”. Για αυτούς τους λόγους η μορφολογία του ελληνικού ρήματος είναι
εξαιρετικά δύσκολη για εκμάθηση από αγγλόφωνους σπουδαστές, δεδομένου ότι η κλίση
του ομαλού ρήματος διαθέτει ένα σύνολο διακοσίων ογδόντα εννέα ρηματικών τύπων4.
Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει τεράστια δυσκολία κατά την κατανόηση και λειτουργική
χρήση του ελληνικού ρηματικού συστήματος από αγγλόφωνους σπουδάζοντες5, δεδομένου
–Κριτική Επισκόπηση Εγχειριδίων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2001, σελ. 11-17.
2 Μπαμπινιώτης Γ. - Κλαίρης Χρ., Γραμματική της Νέας Ελληνικής Δομολειτουργική και Επικοινωνιακή, Αθήνα,
2005.
3 University of College Park 2011-2019, Georgetown University, (2002-2011).
4 Βλ. πίνακες σελ. 1087-88, Μπαμπινιώτης Γ. Κλαίρης Χρ., Γραμματική της Νέας Ελληνικής Δομολειτουργική
και Επικοινωνιακή, Αθήνα, 2005.
5 Σύμφωνα με το Foreign Service Institute των ΗΠΑ,που εκπαιδεύει αμερικανούς διπλωμάτες στις γλώσσες των
χωρών όπου θα υπηρετήσουν, η Νέα Ελληνική κατατάσσεται σε βαθμό δυσκολίας 4 ( 1100 ώρες διδασκαλίας)
σε μία κλίμακα από 1-5, με τον δείκτη 5 να είναι η πάρα πολύ δύσκολη εκμάθηση που απαιτεί 2.200 ώρες και
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ότι στην δική τους μητρική γλώσσα η μορφολογία του ρηματικού συστήματος είναι κατά
πολύ ευκολότερη και αναλυτική, αφού συνίσταται στο συνδυασμό μόλις τεσσάρων τύπων
του ρήματος – για παράδειγμα play, plays, played, playing- και για τις δύο φωνές, οι
οποίοι συνδυάζονται με βοηθητικά και ειδικής κατηγορίας ρήματα ( modal verbs). Στην
Νεοελληνική οι έννοιες αυτών των ειδικών ρημάτων εμπεριέχονται στον ρηματικό τύπο,
για παράδειγμα: “ να καπνίσω;” σε σύγκριση με το “may I smoke?” και “θα πήγαινα” σε
σύγκριση με το “I would go” και “ θα πλήρωσε” σε σύγκριση με το “he must have paid”.
Είναι πολύ σημαντικό από την αρχή να εξηγηθεί στους ενήλικους αγγλόφωνους που
σπουδάζουν την Νεοελληνική η σημασιολογική πυκνότητα του ελληνικού ρηματικού
τύπου, ώστε να γίνει κατανοητή η μορφολογία και η λειτουργία του σε σχέση με το
ρηματικό σύστημα της μητρικής γλώσσας.
Η διδακτική αυτή πρόκληση δεν αντιμετωπίζεται από τις υπάρχουσες διδακτικές
μεθόδους/βιβλία6, στις οποίες κατακερματίζεται η ενότητα του ελληνικού ρηματικού
συστήματος, αφού αυτές παραθέτουν και προσθέτουν ανά επίπεδο αρχαρίων, μέσων
και προχωρημένων, χρόνους και εγκλίσεις προς απομνημόνευση, χωρίς συνοχή και
χωρίς να εξηγούν την δομή και λειτουργία του ρηματικού συστήματος στην ενότητά
του. Η παραδοσιακή αυτή τρέχουσα μεθοδολογία που ακολουθείται σε όλα τα διδακτικά
εγχειρίδια της Νεοελληνικής ως ξένης7 εκτός από τον συντριπτικό αριθμό ρηματικών
τύπων που πρέπει να μάθουν οι σπουδαστές έχει και δύο επιπλέον παιδαγωγικά και
μεθοδολογικά μειονεκτήματα: το ένα είναι ότι καθιστά παθητικούς τους σπουδάζοντες
και το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί διαρκή σύγχυση και ανασφάλεια στην πλειοψηφία
τους ως προς την ορθή χρήση των ρηματικών τύπων, γιατί αυτοί όλοι οι ρηματικοί τύποι
δεν έχουν κατανοηθεί ολιστικά ως προς την μορφολογία τους και την λειτουργία τους.
Το παράδοξο είναι ότι ενώ η διδασκαλία του ελληνικού ρήματος παρουσιάζει τόση
δυσκολία, δεν έχουν δημοσιευτεί άρθρα που να ελέγχουν την παραδοσιακή μεθοδολογία
διδασκαλίας του ελληνικού ρηματικούς συστήματος της Νέας Ελληνικής ως ξένης και να
προτείνουν νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αντίθετα το θέμα έχει απασχολήσει εκτός
Ελλάδας τους διδάσκοντες το ελληνικό ρηματικό σύστημα στην Ελληνιστική Κοινή,
όπως εμφανίζεται στα εκκλησιαστικά κείμενα8. Σε σχετικές μελέτες δίνεται έμφαση στην
διδακτική σημασία του ποιόντος ενεργείας (aspect) κατά την διδασκαλία του ελληνικού
στην κλίμακα 5 συμπεριλαμβάνονται τα αραβικά και τα κινέζικα.
https://www.effectivelanguagelearning.com/wp-content/w3tc/pgcache//language-guide/language-difficulty/_
index.html_gzip
6 Συνολική πρόταση για την βελτίωση και επικαιροποίηση των υπαρχόντων διδακτικών εγχειριδίων, βλ.
Παραρά Πολυβία, “Σημαντικές Παράμετροι για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής ως ξένης: Νέες Τεχνολογίες,
Κουλτούρα και Διαφοροποιημένη Τάξη”, Πρακτικά 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Εκπαίδευση και Ετερότητα,
Παìτρα, 30 Ιουνίου-2 Ιουλιìου 2017, Ι.Π.Ο.Δ.Ε., Συνεδριακοì και Πολιτιστικοì Κεìντρο Πανεπιστημιìου
Πατρωìν , σελ.411-422.
7 Βούλα Κίτσα, Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, Διδακτική Αξιοποίηση των
Διδακτικών Εγχειριδίων του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 217-220.
8 Buist M. Fanning, Verbal Aspect in New Testament Greek New York: Clarendon Press, Oxford, 1990; M.
Zerwick, Biblical Greek Illustrated by Examples (trans. J. Smith; Rome: Editrice Pontificio Istituto Biblico,
1963);Dave Mathewson, Rethinking Greek Verb Tenses in Light of Verbal Aspect: How Much Do Our Modern
Labels Really Help Us, 2006
https://faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt/New_Testament_Greek/Text/MathewsonRethinkingGreekVerbsAspect-2006HTML2.htm.
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ρηματικού συστήματος στην ελληνιστική κοινή, προκειμένου να κατανοηθούν και
να ερμηνευθούν τα κείμενα. Στις μελέτες αυτές εξηγείται πως δεν είναι δυνατόν να
κατανοηθεί η χρήση των χρόνων στις διάφορες τροπικότητες, χωρίς να έχει διδαχθεί το
ποιόν ενεργείας. Συμφωνώντας με αυτήν την θέση, στο παρόν άρθρο προτείνεται μια νέα
μεθοδολογία της διδακτικής της Νεοελληνικής ως ξένης με αφετηρία το ποιόν ενεργείας
και έμφαση σε αυτό, και πιο συγκεκριμένα στο ποιόν ενεργείας και στα παρεπόμενα
του ρήματος, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η διδασκαλία του ελληνικού ρηματικού
συστήματος σε αγγλόφωνους σπουδαστές.
Το βασικό εργαλείο της ενοποιημένης μεθόδου που προτείνεται στο παρόν
άρθρο για την διδασκαλία του ελληνικού ρηματικού συστήματος είναι η κατανόηση του
ποιόντος ενεργείας από το πρώτο επίπεδο κιόλας, αυτό των αρχαρίων. Η διδασκαλία του
ποιόντος ενεργείας ατελούς και τέλειου -εκφρασμένου από το ενεστωτικό και αοριστικό
θέμα αντίστοιχα- αποτελεί το κλειδί να κατανοήσει ο σπουδαστής από την αρχή την
μορφολογία και λειτουργία των ρηματικών τύπων με το θέμα διαβαζ- και με το θέμα
διαβασ-. Η κατανόηση ότι το ενεστωτικό θέμα αφορά μίαν πράξη ατελή, το ατελές ποιόν
ενεργείας του ρήματος, ενώ το αοριστικό θέμα μία πράξη τελειωμένη, το τέλειο ποιόν
ενεργείας του ρήματος, τον βοηθάει να συνδυάζει με ενεργητικό τρόπο την γνώση των
χρόνων και των τροπικοτήτων και να κατανοεί την λειτουργία του ρηματικού τύπου.
Όπως προαναφέρθηκε, ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών ρηματικών τύπων ανά
ρήμα, παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία και σύγχυση για τους αγγλόφωνους ξενόγλωσσους
φοιτητές, όταν στην μητρική τους γλώσσα έχουν ελάχιστους ρηματικούς τύπους να μάθουν,
οι οποίοι συνδυαζόμενοι διατηρούν την ίδια μορφή. Ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι
η μορφολογία των ρηματικών τύπων είναι πολύπλοκη και σε αριθμό ρηματικών τύπων
μεγάλη, στα διδακτικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής ως ξένης το ρηματικό σύστημα
παρουσιάζεται κατακερματισμένο και με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές απομνημονεύουν
γραμματικούς τύπους αλλά δεν κατανοούν το μηχανισμό της μορφολογίας του ρηματικού
συστήματος και την συνδυαστικότητά του στην ολότητά του.
Δυστυχώς οι υπάρχουσες μέθοδοι της Νέας Ελληνικής ως Ξένης που δεν
συμπεριλαμβάνουν καθόλου την έννοια του ποιόντος ενεργείας στα διδακτικά εγχειρίδια
καθιστούν τους σπουδαστές παθητικούς απομνημονευτές. Παίρνω ως παράδειγμα
ενδεικτικά, το διδακτικό εγχειρίδιο Ελληνικά Α9 αλλά και στα πλείστα άλλα με τον
ίδιο ή παρόμοιο τρόπο κατανέμεται η ύλη. Σε αυτό διδάσκονται οι χρόνοι Ενεστώτας,
Αόριστος, Μέλλοντας Εξακολουθητικός και Μέλλοντας Στιγμιαίος της Οριστικής , η
Υποτακτική Ενεστώτα και Αορίστου και η Προστακτική Αορίστου. Ο κατακερματισμός
πραγματοποιείται ως εξής: 1. Δεν διδάσκεται ο Παρατατικός (και οι συντελεσμένοι
χρόνοι), 2. Δεν διδάσκεται η Προστακτική Ενεστώτα, ενώ διδάσκεται του Αορίστου.
Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις παραλείπεται η έννοια της ατελούς διάστασης της πράξης
είτε αναφερόμαστε στο παρελθόν είτε στην Προστακτική , 3.Δεν εξηγείται πώς το ποιόν
ενεργείας συνέχει τους χρόνους και τις εγκλίσεις /τροπικότητες που παρουσιάζονται, ώστε
να κατανοηθούν οι διαφορές τους, δηλαδή σε τι διαφέρει η Υποτακτική με το ενεστωτικό
θέμα από αυτήν με το αοριστικό θέμα και το ίδιο στην Οριστική και Προστακτική. Στο
επόμενο τεύχος Ελληνικά Β’ οι σπουδαστές θα διδαχθούν πάλι τα παραπάνω Υποτακτική
Ενεστώτα και Αορίστου και θα προστεθούν ο Παρατατικός και η Προστακτική Ενεστώτα
9 Σιμόπουλος Γ. και άλλοι, Ελληνικά Α’, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2009.
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χωρίς να εξηγείται το ποιόν ενεργείας. Επίσης, θα προστεθούν και οι συντελεσμένοι
χρόνοι Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος και Μέλλοντας Συντελεσμένος, χωρίς να δειχθεί
πώς ενοποιούνται με τον Αόριστο και Μέλλοντα Στιγμιαίο και συγχρόνως ποια ξεχωριστή
λειτουργία επιτελεί το καθένα. Στην συνέχεια θα αρχίσουν να παρουσιάζονται σποραδικά
οι τροπικότητες του μη πραγματικού στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον “θα έπαιζα”
, “θα είχα παίξει”, χωρίς να αναλύεται το διαφορετικό ποιόν ενεργείας, η τροπικότητα
και τελικά η ερμηνεία τους. Τέλος, δεν εξετάζονται καθόλου οι τροπικότητες “ θα
έπαιξα”,“ να έπαιξα”και “ας έπαιξα”, ωσάν να μην υπάρχουν.10 Έτσι πραγματοποιείται ο
κατακερματισμός της διδασκαλίας του ρήματος και το αποτέλεσμα είναι η σύγχυση και
η ελλιπής κατανόηση και εκμάθηση.
Επιπρόσθετα με το παραπάνω πρόβλημα, όλα τα παραδοσιακά γραμματικά
ονόματα των χρόνων και των εγκλίσεων δεν έχουν νόημα για τον αγγλόφωνο σπουδαστή,
για παράδειγμα Υποτακτική Αορίστου “να κλείσω”, Προστακτική Ενεστώτα “κλείνε”,
Προστακτική Αορίστου “κλείσε”. Σε πολλές μεθόδους εναλλακτικά τα ονόματα
των χρόνων ενεστώτα και αορίστου έχουν αντικατασταθεί με τους επιθετικούς
προσδιορισμούς “συνεχής” και “απλή” αντίστοιχα για την υποτακτική και προστακτική
και χρησιμοποιούνται αντί αυτών. Και αυτή η αυθαίρετη ορολογία δεν βοηθάει στην
ορθή κατανόηση της λειτουργία του ρήματος, γιατί το επίθετο “απλή” δεν εξηγεί ούτε
στο ελάχιστο της λειτουργία του ρηματικού τύπου “να γράψω” ως “τελεία πράξη” (
complete) και ο όρος “συνεχής” είναι ελλιπής, γιατί δεν ερμηνεύει το “να γράφω” ως
ατελή πράξη (incomplete). Με την συγκεχυμένη και ασυνεχή ορολογία αλλά και την
στείρα απομνημόνευση, ο φοιτητής αισθάνεται δυσκολία ή αδυναμία να κατανοήσει
την μορφολογία και λειτουργία του ελληνικού ρηματικού συστήματος, με συνέπεια να
απογοητεύεται ή και να χάνει την πίστη του στις δυνάμεις του και την διαδικασία της
μάθησης.
Συνάγεται λοιπόν ότι προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματική και
δημιουργική διδασκαλία του ελληνικού ρήματος, πρέπει να έχει κατανοηθεί πρώτα τι
κατανοεί ο σπουδαστής που βρίσκεται μπροστά μας στην μητρική του γλώσσα και να
του εξηγηθεί ποιες διαφορές υπάρχουν στην ξένη γλώσσα που σπουδάζει. Στην αγγλική
γλώσσα υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι, για παράδειγμα play, plays, played, playing,
οι οποίοι χρησιμοποιούνται απαράλλακτοι για το σύνολο της ενεργητικής φωνής και
της παθητικής φωνής συνοδευόμενοι από αντωνυμίες, βοηθητικά, ή ειδικά ρήματα
(modal verbs), για να αποδώσουν όλες τις πληροφορίες του ρηματικού μηνύματος. Το
αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν περιφραστικοί τύποι αποτελούμενοι μέχρι και από πέντε
λέξεις, για παράδειγμα “it is played” ( παίζεται) , “ it should have been played ( θα
έχει παιχτεί) . Στη νεοελληνική γλώσσα η διαφοροποίηση των τύπων σχηματίζεται με
την αλλαγή θέματος που δηλώνει το ποιόν ενεργείας, τις διαφορετικές καταλήξεις, την
προσθήκη μορίων και την χρήση βοηθητικών ρημάτων. Είναι χρήσιμο να εξηγηθεί από
την αρχή στους ενήλικους αγγλόφωνους σπουδαστές η διαφορετική δομή και λειτουργία
10 Βλ. και Μαργαρίτα Λουκά-Crann, «Διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Βρετανίας» στον τόμο Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για την Διδακτική
Της Ελληνικής Γλώσσας Ως Δεύτερης Ξένης, Απρίλιος 2015, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 2006, κατά την περιγραφή του αναλυτικού προγράμματος, (σελ.305), είναι εμφανές ότι
πραγματοποιείται αποσπασματική και μερική διδασκαλία του ρήματος με την παραδοσιακή μέθοδο,
σημειώνουμε όμως ότι το άρθρο αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι ενήλικες.
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των ρηματικών συστημάτων της μητρικής τους γλώσσας και της ξένης. Και να γίνει αυτό
με συγκεκριμένα παραδείγματα και επαγωγικά από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο.
Κατανόηση της συνδυαστικότητας του ελληνικού ρηματικού συστήματος
Εφαρμόζοντας την επαγωγική μέθοδο σε μία μαθητοκεντρική τάξη, καλό είναι να
ξεκινήσει η διδασκαλία με ένα ερώτημα, για παράδειγμα: ο τύπος «παίξαμε» ποιες
πληροφορίες μάς δίνει ;
Για να απαντηθεί το ερώτημα πρέπει να εξεταστεί ποια στοιχεία συνδυάζει
ένας ρηματικός τύπος της νεοελληνικής γλώσσας. Με την ανάλυση της μορφής και της
λειτουργίας του τύπου “παίξαμε” θα εξηγηθούν:
1. Αριθμός: πληθυντικός
2. Πρόσωπο: πρώτο
3. Φωνή: ενεργητική
4. Διάθεση: ενεργητική
5. Ποιόν ενεργείας: τέλειο-αοριστικό θέμα
6. Τροπικότητα: το πραγματικό/μία διαπίστωση (οριστική έγκλιση)
7. Χρόνος: παρελθόν, αόριστος
Οι διδασκόμενοι με ένα απλό και κατανοητό παράδειγμα συνειδητοποιούν τα
δομικά στοιχεία του ρήματος και τα παρεπόμενά του. Εξετάζεται το ποιόν ενεργείας,11
δηλαδή η εσωτερική χρονική σύσταση των γεγονότων, που περιλαμβάνονται στη λεξική
σημασία του ρήματος, δηλαδή πώς είναι ιδωμένη η πράξη. Είναι ιδωμένη “ατελής”, δηλαδή
σε εξέλιξη χωρίς αρχή και τέλος ( ατελές ποιόν ενεργείας); Ή η πράξη αντιμετωπίζεται
συνοπτικά ως ενιαίο σύνολο ( τέλειο ποιόν ενεργείας) ή ως συντελεσμένη από μία χρονική
στιγμή μέχρι μία άλλη ( συντελεσμένο ποιόν ενεργείας); Το τέλειο και το συντελεσμένο
σχηματιζόμενα από το αοριστικό θέμα στην Νεοελληνική μπορούν να αποτελούν μία
κατηγορία, γιατί και στα δύο η πράξη είναι περαιωμένη, “τελεία”.12 Στον συγκεκριμένο
τύπο «παίξαμε» το ποιόν ενεργείας είναι τέλειο.
Αφού εξηγηθεί το ποιόν ενεργείας, εξετάζεται η χρονική βαθμίδα παρελθόν, μη
παρελθόν. δηλαδή, ο ρηματικός χρόνος13. Στον συγκεκριμένο τύπο «παίξαμε» εξηγούμε
ο ρηματικός χρόνος εκφράζει το παρελθόν. Ο τύπος «παίξαμε», επίσης, πληροφορεί για
τον αριθμό του ρήματος, δηλαδή τον πληθυντικό και για το α’ πρόσωπο του υποκειμένου
« εμείς». Επιπλέον, μάς δηλώνει την ενεργητική φωνή, δηλαδή τον τρόπο κλίσης του
ρήματος, καθώς και την ενεργητική διάθεση του ρήματος, δηλαδή ότι το υποκείμενο
ενεργεί.
Στην συνέχεια εξετάζεται η τροπικότητα,14 δηλαδή ο σχολιασμός του
μηνύματος με την έκφραση της υποκειμενικής στάσης του ομιλητή. Η τροπικότητα
εκφράζει τον βαθμό βεβαιότητας για την αλήθεια του λεγομένου ή την αναγκαιότητα
πραγματοποίησής του.15 Στον συγκεκριμένο τύπο «παίξαμε» η τροπικότητα εκφράζει μία
11 Μπαμπινιώτης - Κλαίρης ( 2005), σελ. 459-465.
12 Στην Αρχαία όπως και στην Ελληνιστική Κοινή έχουμε τρία ποιόντα ενεργείας όπως και τρία ρηματικά
θέματα το ενεστωτικό, το αοριστικό και αυτό του παρακειμένου.
13 Μπαμπινιώτης- Κλαίρης ( 2005), σελ. 447-458.
14 Μπαμπινιώτης- Κλαίρης ( 2005), σελ. 466-492.
15 Μπαμπινιώτης- Κλαίρης ( 2005), σελ.466.
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διαπίστωση, και ο βαθμός βεβαιότητας είναι απόλυτος. Για την δήλωση της τροπικότητας
τα μόρια «θα», «να», «ας» και η προστακτική σε συνδυασμό με το ποιόν ενεργείας και
τις καταλήξεις εκφράζουν όλες τις λειτουργίες του ρήματος πέραν του πραγματικού,
της διαπίστωσης. Έτσι μπορεί να εκφράζονται, μελλοντική δήλωση ή προθετικότητα,
προσταγή, παράκληση, άδεια, παραχώρηση, πιθανολογία, δυνατότητα, ευχή, προτροπή.
Οι καταλήξεις του παρελθόντος μαζί με τα μόρια «θα», «να», «ας» και το ατελές ποιόν
ενεργείας δηλώνουν το μη πραγματικό, για παράδειγμα « θα έπαιζα», « να έπαιζα», « ας
έπαιζα», ενώ με το αοριστικό θέμα δηλώνουν πιθανολογία, απορία παραχώρηση « θα
έπαιξα», « να έπαιξα», « ας έπαιξα» αντίστοιχα.
Ξεκινώντας από το ατελές ποιόν ενεργείας- δηλαδή μία πράξη που δεν έχει αρχή
και τέλος είναι σε εξέλιξη και ατελής - είναι ευκολότερο να διδάξουμε με πληρότητα και
ενότητα τις τροπικότητες του ρήματος ως εξής:
Πιάνω
Έπιανα
Θα πιάνω
Να πιάνω
Ας πιάνω
Να έπιανα
Θα έπιανα
Ας έπιανα
Πιάνε

δήλωση
δήλωση
μελλοντική δήλωση
προσταγή/ παράκληση/απορία /άδεια
παραχώρηση/ευχή
ευχή/απορία
πιθανολογία /δυνατότητα
ευχή
προσταγή/ παράκληση/προτροπή /άδεια

statement/fact
statement/fact
statement about the future
order/ request / question/ permission
concession//wish
wish/question
probability/ possibility
wish
order/ request / question/ permission

Ακολουθεί στο τέλειο και συντελεσμένο ποιόν ενεργείας που σχηματίζεται με το
αοριστικό θέμα δηλώνοντας την περαιωμένη πράξη:
Έπιασα
Θα πιάσω
Να πιάσω
Ας πιάσω
Θα έπιασα
Να έπιασα
Ας έπιασα
Πιάσε

δήλωση
μελλοντική δήλωση /προθετικότητα
προσταγή/ παράκληση/απορία/άδεια/ευχή
προτροπή/παραχώρηση /ευχή
πιθανολογία
απορία
παραχώρηση
προσταγή/ παράκληση/προτροπή /άδεια

statement/fact
statement about future / intention
order/ request / question/ permission/wish
incitement/ concession//wish
probability/speculation
question
concession
order/ request / question/ permission

Έχω πιάσει
Είχα πιάσει
Θα έχω πιάσει
Να έχω πιάσει
Ας έχω πιάσει
Θα είχα πιάσει
Να είχα πιάσει
Ας είχα πιάσει

δήλωση
δήλωση
μελλοντική δήλωση
προσταγή/ παράκληση/απορία /ευχή
παραχώρηση/ ευχή /προτροπή
πιθανολογία/δυνατότητα
απορία /ευχή
παραχώρηση /ευχή

statement/fact
statement/fact
statement about the future
order/ request / question/wish
concession/wish
probability/possibility
question/wish
concession//wish

Ο σπουδαστής με τα παραπάνω παραδείγματα κατανοεί πώς το ελληνικό
ρηματικό σύστημα με βασικό δομικό υλικό το ποιόν ενεργείας , όπως αυτό δηλώνεται από
το θέμα του ρήματος, σε συνδυασμό με τα μόρια θα, να, ας και καταλήξεις παρελθόντος
-μη παρελθόντος συνδυάζει όλες τις λειτουργίες του ρήματος, οι οποίες την αγγλική
γλώσσα απαιτούν την χρήση ειδικών ρημάτων ( modal verbs) για να δηλωθούν. Στην
Νεοελληνική αρκεί ο ρηματικός τύπος. Εξηγώντας τις έννοιες του ποιόντος ενεργείας
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και της τροπικότητας μπορούμε να διδάξουμε το ρηματικό σύστημα με πληρότητα και
ολιστικά, κάτι που δεν γίνεται σε κανένα από τα διδακτικά εγχειρίδια της Νέας ελληνικής
ως ξένης. Με αυτήν την μέθοδο ενοποιείται το κατακερματισμένο ρήμα.
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι το παραπάνω παράδειγμα της
συνδυαστικότητας των παρεπομένων του ρήματος, δηλαδή του προσώπου, του ποιόντος
ενεργείας ( ατελούς, τέλειου), της τροπικότητας ( ας, θα, να και προστακτικής), του
χρόνου ( παρελθόν, μη παρελθόν) , διευρύνει την κατανόηση του σπουδαστή για τις
πληροφορίες που δίνει ένας ελληνικός ρηματικός τύπος, τον εισάγει σε σημασιολογικές
έννοιες της λειτουργίας του ρηματικού τύπου, τον εισάγει στην ολιστική κατανόηση του
ρηματικού συστήματος και τελικά συντελεί στην οικονομία του διδακτικού χρόνου και
στην πλήρη κατανόηση που είναι και ο απώτερος διδακτικός στόχος.
Ο κυριαρχικός ρόλος του ποιόντος ενεργείας στο ελληνικό ρηματικό σύστημα.
Σε αντίθεση με την αγγλική γλώσσα που δίνεται έμφαση στην έννοια του χρόνου, στο
ελληνικό ρηματικό σύστημα η έννοια το ποιόντος ενεργείας είναι η καθοριστική, ώστε η
Ελληνική να χαρακτηρίζεται ως “an aspect-prominent language”16, δηλαδή μία γλώσσα
που στο ρήμα της κυριαρχεί ο ρόλος τους ποιόντος ενεργείας. Το ελληνικό ρήμα δεν είναι
επίπεδα χρόνου- παρελθόν παρόν μέλλον- αλλά ρηματικό ποιόν ενεργείας, δηλαδή πώς
η ρηματική πράξη εκτυλίσσεται.17 Η προοπτική της πράξης συνάπτεται σημασιολογικά
με τον χρόνο, δηλαδή μορφή και λειτουργία ταυτίζονται. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη
διαπιστωθεί από γλωσσολόγους της ελληνιστικής κοινής ότι οι παραδοσιακές γραμματικές
ταμπέλες των χρόνων στις εγκλίσεις δεν βοηθούν καθόλου στην πλήρη κατανόηση της
λειτουργίας του ρήματος και ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην περιγραφή και εξήγηση
του ελληνικού ρηματικού συστήματος με εργαλείο το ποιόν ενεργείας18. O γλωσσολόγος
Stanley E. Porter 19στο έργο του Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with
Reference to Tense and Mood εξηγεί ότι χωρίς την κατανόηση του ποιόντος ενεργείας
δεν γίνεται κατανοητό το σύνολο των ρηματικών τύπων κατά την ανάγνωση των
εκκλησιαστικών κειμένων της Καινής Διαθήκης. Στο ίδιο πνεύμα και ο Buist M. Fanning20
μελετώντας τα ίδια κείμενα και αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της κατανόησης του
16 Nicholas Ellis, Michael Aubrey, Mark Dubis, «The Greek Verbal System and Aspect Prominence: Revising
our Taxonomy and Nomenclature» στο JETS 59/1 (2016): 33–62.
17 Porter, Stanly E., Idioms of the Greek Testament, Sheffield Academic Press, England,1992,σελ. 20-21.
18 Nicholas Ellis, Michael Aubrey, Mark Dubis , (2016), σελ.33: “Verbal systems can give prominence to
tense, aspect, or mood. The morphology of the verbal system within biblical Greek provides important evidence
to suggest that Greek is an aspect-prominent language, though one that also incorporates tense within the
indicative mood. Certain traditional grammatical labels inappropriately treat Greek as though it were instead
a tense-prominent language like English (e.g. the use of “ present “ or “ tense formative “ outside of the
indicative mood). We need to reform our descriptive labels and general conception of Greek accordingly. In
doing so, the simplicity and beauty of the Greek verbal system emerges, offering pedagogical advantages for
teachers of Greek and challenging exegetes to properly account for Greek’s particular configuration of tense,
aspect, and mood”.
19 Porter Stanly E. , Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with Reference to Tense and Mood (Studies
in Biblical Greek, 1; New York: Peter Lang, 1989, σελ.107: Verbal aspect is “a synthetic, semantic category
(realized in the forms of verbs) used of meaningful oppositions in a network of tense systems to grammaticalize
the author’s reasoned subjective choice of conception of a process.
20 Buist M. Fanning, Verbal Aspect in New Testament Greek , New York: Clarendon Press, Oxford, 1990.
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ελληνικού ρηματικού συστήματος στα εκκλησιαστικά κείμενα κατέδειξε ότι είναι
απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην περιγραφή και εξήγηση του ελληνικού ρηματικού
συστήματος με εργαλείο το ποιόν ενεργείας. Επίσης, το ποιόν ενεργείας δεν εξηγεί μόνο
τις διαφορές των χρόνων στις διάφορες εγκλίσεις αλλά εξηγεί και τις διάφορες έννοιες
που παίρνει ο Ενεστώτας επιπρόσθετα από την δήλωση του παρόντος.21 Για παράδειγμα,
“ Χανόμαστε , Κύριε!”( αναφορά στο παρόν) ή “ Και έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα” (
αναφορά στο παρελθόν) ή “Εσένα κάνω το πάσχα μαζί με τους μαθητές μου”( αναφορά
στο μέλλον) ή “ Ο Θεός αγαπά τον ιλαρό δότη” ( απροσδιόριστος χρόνος).
Και στην Νεοελληνική υπάρχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα κατά την
διδασκαλία και κατανόηση του ελληνικού ρηματικού συστήματος από αγγλόφωνους
σπουδαστές. Με την διδασκαλία όμως και την ερμηνεία του ποιόντος ενεργείας
καθίστανται σαφείς οι λειτουργίες του ρήματος σε όλες τις τροπικότητες καθώς και οι
παραπάνω εκδοχές του Ενεστώτα όχι ως χρόνο του παρόντος αλλά ως ενεστωτικό ποιόν
ενεργείας που λειτουργεί ως μία σημασιολογική κατηγορία που συνθέτει τις παραπάνω
χρονικές διαφοροποιήσεις συμπεριλαμβάνοντάς τες και που ο Ενεστώτας οριζόμενος
“ως ο χρόνος του παρόντος” δεν είναι αρκετός να ερμηνεύσει.
Επίσης, στην Νέα Ελληνική γλώσσα το ποιόν ενεργείας έχει αυτοτέλεια από
την μορφολογία του καθεαυτή, ώστε να δηλώνει την τελεία ή ατελή πράξη.22 Πιο
συγκεκριμένα, ο ίδιος ο ρηματικός τύπος με το ποιόν ενεργείας δηλώνει την ποιότητα
της πράξης και όχι τα συμφραζόμενα,23 όπως για παράδειγμα:
Χθες έγραψα ένα γράμμα
Χθες έγραφα ένα γράμμα
Όλες οι μέθοδοι αρκούνται αρκούνται να εξηγούν τους χρόνους με την βοήθεια
χρονικών δεικτών αλλά αυτή η προσέγγιση είναι ελλιπής και δεν εξηγεί ολοκληρωμένα
την λειτουργία του ελληνικού ρηματικού τύπου που δομείται στην έννοια του ποιόντος
ενεργείας στο οποίο συνάπτεται η χρονική βαθμίδα του παρελθόντος, όπως δείχνει το
παράδειγμα.24
Ακόμα ένα εύγλωττο παράδειγμα δίνει και η διδασκαλία της Προστακτικής, η
οποία με τις ετικέτες των χρόνων ή επιθέτων Προστακτική Ενεστώτα ή Συνεχής “γράφε”
και Προστακτική Αορίστου ή Απλή “γράψε” δεν είναι κατανοητή από τους σπουδαστές.25
21 Βλ. κεφάλαιο 2, σελ.21-22 στο Mathewson, David, Verbal Aspect in the Book of Revelation : The Function
of Greek Verb Tenses in John’s Apocalypse, Leiden : Brill, 2010.
22 Brian D. Joseph and Jane C. Smirniotopoulos Source, “The Morphosyntax of the Modern Greek Verb as
Morphology and Not Syntax” στο Linguistic Inquiry, Vol. 24, No. 2 (Spring, 1993), pp. 388-398, σελ. 390:
«We propose that an entirely different approach to the morphosyntax of the Greek verb is called for in which
morphosyntax is not treated as if it were syntax, part of syntactic tree structure, but rather is treated as if it were
morphology, and thus part of a separate morphological component». Η προσέγγιση αυτή οδηγεί στην καλύτερη
κατανόηση χωρίς αφηρημένες έννοιες και την συνδρομή της σύνταξης (σελ. 397): «Such an approach therefore
has the advantage of accurately reflecting the morphological realities of Greek without the additional costly
complication of an extremely abstract syntactically oriented analysis».
23 Μπαμπινιώτης Φ. Κλαίρης Χ. (2005), σελ. 462.
24 Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και για την ελληνιστική κοινή ο γλωσσολόγος B. M. Fanning (1990) και
συγκεκριμένα ότι στην ελληνιστική κοινή οι λειτουργίες του ποιόντος ενεργείας που αποδίδονται από τα
συμφραζόμενα δεν αποτελούν τον ορισμό του ( σελ. 421) . Με άλλα λόγια το ποιόν ενεργείας ορίζεται ως
τέλειο ή ατελές κι από εκεί και μετά υπάρχουν διαφορετικές σημασίες μέσα στην πρόταση οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν αναιρούν τον αρχικό ορισμό.
25 Για την διδασκαλία της Προστακτικής στην ελληνιστική κοινή βλ. Mathewson Dave, “Verbal Aspect in
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Πρώτον οι αγγλόφωνοι σπουδαστές δεν έχουν στην μητρική τους γλώσσα δύο αλλά μόνο
μία προστακτική. Επιπλέον, ο γραμματικός όρος Προστακτική Αορίστου δημιουργεί
σύγχυση, γιατί οι σπουδαστές έχουν μάθει τον αόριστο ως ένα χρόνο του παρελθόντος,
ενώ η προστακτική “ γράψε “ αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον. Ο μόνος τρόπος για να
κατανοήσουν οι σπουδαστές την προστακτική του ελληνικού ρήματος είναι με την χρήση
της έννοιας του ποιόντος ενεργείας -ατελούς και τέλειου- με το ενεστωτικό και αοριστικό
θέμα αντίστοιχα, δηλαδή με μία προσταγή ιδωμένη ως πράξη που ολοκληρώνεται
“τελεία” ή ως μία πράξη που δεν ολοκληρώνεται “ατελής”. Η διάκριση του τελείου και
ατελούς ποιόντος ενεργείας διατρέχει όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις.26
Ενοποιώντας το ελληνικό ρηματικό σύστημα κατά την διδασκαλία της Νεοελληνικής
γλώσσας ως ξένης.
Στην ελληνική γλώσσα το πλήρες ρήμα27 φέρει τον πυρήνα του νοήματος και πάνω σε
αυτό δομείται η πρόταση. Όπως προαναφέρθηκε, το ελληνικό ομαλό ρήμα ως προς την
μορφολογία του συγκεντρώνει διακόσιους ογδόντα εννέα τύπους σε κάθε συζυγία για
την ενεργητική φωνή και παθητική φωνή, εάν διδαχθεί με πληρότητα. Αυτός ο αριθμός
πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί τρία για τις συζυγίες Α και Β1 και Β2.
Ο μεγάλος αυτός αποθαρρυντικός αν όχι απωθητικός για τους σπουδαστές
αριθμός διαφορετικών τύπων μάς προκαλεί και προσκαλεί για την εφαρμογή μιας
μεθοδολογίας που θα απλουστεύει την εκμάθησή τους και θα συμβάλλει στην κατανόησή
τους. Η προσέγγιση αυτής της μεθοδολογίας εστιάζει στην κατανόηση των παρεπόμενων
του ελληνικού ρηματικού τύπου και σε έναν μηχανισμό που συμβάλλει στην ενεργητική
συμμετοχή των σπουδαστών κατά την εκμάθηση ρηματικών τύπων. Η μεθοδολογία που
αναλύεται παρακάτω έχει εφαρμοστεί από την συγγραφέα σε πανεπιστημιακές τάξεις
σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης της Νέας Ελληνικής ως ξένης σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ
επί σειρά ετών με θετικά αποτελέσματα. Ο σκοπός της μεθοδολογίας είναι η οικονομία
στην εκμάθηση της μορφολογίας του ελληνικού ρήματος και οι στόχοι είναι να μάθουν
οι σπουδαστές τις κλίσεις των ρημάτων σε όλο το εύρος τους και να κατανοήσουν την
δομο-λειτουργική και επικοινωνιακή λειτουργία τους.
Για να επιτευχθεί οικονομία κατά την εκμάθηση ρηματικών τύπων απαιτούνται
1. Πρώτα η διδασκαλία και ανάλυση του θέματος του ρήματος και του ποιόντος
ενεργείας: οι σπουδαστές πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος αυτήν την έννοια, ώστε να
γνωρίζουν εάν ο ρηματικός τύπος εκφράζει αρχικά μία πράξη ιδωμένη ως «ατελή/σε
εξέλιξη » ή ως «τέλεια/ συντελεσμένη». Ξεκινάμε να διδάσκουμε το ρήμα εξηγώντας
ότι το ελληνικό ρήμα έχει δύο θέματα ένα ενεστωτικό και ένα αοριστικό και πάνω σε
αυτά δομούνται όλοι οι ρηματικοί τύποι δηλώνοντας το ποιόν ενεργείας.
2. Η διδασκαλία αρχικά τεσσάρων σετ καταλήξεων.

Imperatival Constructions in Pauline Ethical Injunctions,” Filologia Neotestamentaria 17 (Mayo, 1996): pp.
21-35.
26 Ioanna Malagardi, “Problems of Greek Aspect Morphology”, p.161-167, στο Themes in Greek Linguistics ,
εκδ. Irene Philippaki -Warburton, Katerina Nikolaidis, Maria Sifianou, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam/ Philadelphia, 1993, σελ.162.
27 Μπαμπινιώτης- Κλαίρης, (2005), σελ. 567.
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Για το παρόν και το μέλλον:
-ω, -εις, -ει, -ουμε, -ετε , -ουν
-μαι, -σαι , -ται , -μαστε, -στε , -νται
Για το παρελθόν:
-α, -ες, -ε, -αμε , -ατε, -αν
-μουν -σουν -ταν -μαστε -στε -νταν
Γίνεται σαφές ότι αυτές μπορούν να διαφοροποιηθούν με την προσθήκη
φωνηέντων πρίν από αυτές αλλά όλοι οι τύποι απορρέουν από αυτές.
3. Η διδασκαλία των μορίων θα, να, ας και των παραπάνω καταλήξεων που προστίθενται
στο θέμα του ρήματος και δίνουν τις διάφορες τροπικότητες του ρηματικού τύπου,
δηλαδή τον βαθμό βεβαιότητας ή αναγκαιότητας για την πράξη.
4. Η διδασκαλία των επιθημάτων , όπως -ούσ,-ησ,-εσ,-ασ,-ηξ στο ενεστωτικό θέμα
ενεργητικής για να σχηματιστούν ο παρατατικός και ο αόριστος των συζυγιών Β1και
Β2 χρόνοι π.χ. αγαπ-ούσ-α, αγάπ-ησ-α, δηλαδή το ενεστωτικό γραφ- του ατελούς
ποιόντος ενεργείας. Επίσης η διδασκαλία του επιθήματος -ηκ- στο αοριστικό θέμα
παθητικής γραφτ- του τέλειου και συντελεσμένου ποιόν ενεργείας για να σχηματιστεί
ο παθητικός αόριστος της Α συζυγίας.
Αναλύοντας την δομική και επικοινωνιακή λειτουργία του ελληνικού ρηματικού
συστήματος, διδάσκοντας το ρήμα και τα παρεπόμενά του αντιμετωπίζεται διδακτικά η
πρόκληση εκμάθησης εκαντοντάδων διαφορετικών ρηματικών τύπων και η κατανόησή
τους στην ολότητά τους. Καθιστούμε τον σπουδαστή ενεργητικό υποκείμενο της
διδακτικής πράξης, ώστε να μπορεί να συνδυάζει τα παρεπόμενα του ρήματος και
να σχηματίζει κάθε ρηματικό τύπο κατανοώντας την μορφή και λειτουργία του στην
πρόταση.
Συμπέρασμα
Συνάγεται ότι με τα υπάρχοντα εγχειρίδια/μεθόδους της νεοελληνικής ως ξένης το ρήμα
κατακερματισμένο διδάσκεται αποσπασματικά χωρίς την βαθύτερη κατανόηση των
στοιχείων που συνδυάζει τόσο ως προς την μορφή του όσο και ως προς την λειτουργία
του, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυσκολίας για την εκμάθησή του και την ελλιπή
διδασκαλία του. Επίσης, με την σειρά με την οποία κατανέμονται οι χρόνοι και οι εγκλίσεις
χωρίς συνεκτικότητα ως προς το ποια στοιχεία συνδυάζονται κατά την κατασκευή των
ρηματικών τύπων, οι σπουδαστές δεν κατανοούν στο βάθος τη σημασία των χρόνων
και των τροπικοτήτων και απλά απομνημονεύουν κλιτικούς τύπους και συνηθέστατα
περιορίζονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των τροπικοτήτων και αυτές συγχέοντας το
ποιόν ενεργείας, με αποτέλεσμα σπάνια να αξιοποιούν στον επικοινωνιακό τους λόγο
όλες τις δυνατότητες του ελληνικού ρήματος. Χωρίς την ανάλυση των εννοιών του
ποιόντος ενεργείας και των τροπικοτήτων, οι οποίες δεν αναφέρονται καν στις υπάρχουσες
διδακτικές μεθόδους της Νέας Ελληνικής ως ξένης, οι σπουδαστές θα έχουν μελετήσει
αποσπασματικά το ελληνικό ρηματικό σύστημα.
Η παραπάνω μεθοδολογική πρόταση που παρουσιάστηκε στο παρόν άρθρο
παρουσιάζει το πλεονέκτημα της ολιστικής και συνεκτικής προσέγγισης κατά την διδακτική
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του ελληνικού ρήματος τόσο για την μορφολογία του όσο και για την επικοινωνιακή του
λειτουργία μέσα στην πρόταση. Επιπλέον, διδάσκει την οικονομία στην κατασκευή των
πολυάριθμων τύπων με τον συνδυασμό των εργαλείων που αναπτύχθηκαν παραπάνω,
δηλαδή α. με την χρήση του ενεστωτικού ή αοριστικού θέματος για το ποιόν ενεργείας
β. τα σετ καταλήξεων αντίστοιχα της χρονικής βαθμίδας παρόν-μέλλον ή παρελθόν,
γ. τον συνδυασμό των μορίων θα , να , ας με καταλήξεις αντίστοιχες που εκφράζουν
την τροπικότητα, δ. με την διδασκαλία των προσφημάτων μεταξύ του θέματος και των
βασικών καταλήξεων κατά τον σχηματισμό ρηματικών τύπων.
Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας στην διδακτική πράξη έχει δείξει ότι οι
σπουδαστές έχοντας εμπεδώσει τα παραπάνω 1.επιτυγχάνουν σημαντική οικονομία κατά
την εκμάθηση του πλήθους ρηματικών τύπων στις συζυγίες Α και Β1, Β2 στις δύο φωνές,
2.κατανοούν πληρέστερα και βαθύτερα τη λειτουργία του ρηματικού συστήματος στην
νεοελληνική γλώσσα και 3. τους είναι πιο εύκολο όσο προχωρούν σε ανώτερο επίπεδο
εκμάθησης της γλώσσας να διαχειριστούν το πλήθος διαφοροποιήσεων και εξαιρέσεων
κατά την κλίση των ρημάτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η οργάνωση της ύλης σε
διδακτικά εγχειρίδια με βάση το ολιστικό ενοποιητικό μεθοδολογικό μοντέλο διδασκαλίας
υπόσχεται την βέλτιστη διδασκαλία του νεοελληνικού ρηματικού συστήματος σε μία
μαθητοκεντρική τάξη.
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Τίτλος: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Οδησσό: Ιστορική ανασκόπηση
και προβληματισμοί μίας διαπολιτισμικής προσέγγισης
Nanouchka Podkovyroff

Περίληψη
Με την παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε μία ιστορική ανασκόπηση της διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας στην Οδησσό της Ουκρανίας κατά την Τσαρική και Σοβιετική
περίοδο καθώς και κατά την εποχή της ανεξάρτητης Ουκρανίας μετά το 1991. Στην
εισήγησή μας παρέχουμε στοιχεία από διάφορα σχολεία και πανεπιστημιακές σχολές
της Οδησσού όπου διδάσκονταν ελληνικά κατά τις περιόδους αυτές, καθώς και στοιχεία
για το έργο του Παραρτήματος Οδησσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του
Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών Οδησσού για την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας
και του πολιτισμού. Παράλληλα κάνουμε αναφορά σε μία έρευνα που διεξάγουμε από
το 2006 έως σήμερα, η οποία μελετάει τη φυσιογνωμία των σπουδαστών της ελληνικής
γλώσσας στην Οδησσό και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης
της διδασκαλίας της ελληνικής στην πόλη της Οδησσού.
Λέξεις Κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, ελληνική διασπορά, ελληνικά γράμματα,
κλασσική φιλολογία, ελληνική ως ξένη, πτωτική τάση.
Greek Teaching in Odessa. Historical Review and Intercultural Approach Issues
Summary
This paper presents a historical review of Greek language teaching in Odessa, Ukraine
during the Tsarist and Soviet period and during the period of independent Ukraine after
1991. In our study we provide information about the teaching of Greek in various schools
as well as university departments in Odessa during these two periods. The work of
the Odessa Branch of the Hellenic Foundation for Culture and the Centre for Modern
Greek Studies in Odessa is also examined. Moreover we present a survey we have been
conducting since 2006, aimed at studying the profile of Greek language learners in
Odessa, so that we can understand the prospects for the development and promotion of
Greek language teaching in the city.
Keywords: intercultural education, Greek Diaspora, Greek literature, classical philology,
Greek as a foreign language, downward trend.
1. Εισαγωγή
Η πόλη της Οδησσού που φέρει ελληνικό όνομα είναι γνωστή από την αρχαιότητα και οι
αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως στοιχεία μίας αρχαίας ελληνικής αποικίας. Η
Μεγάλη Αικατερίνη, μετά τους Ρώσο-τουρκικούς πολέμους έδωσε την εντολή ίδρυσης
μίας νέας στρατιωτικής πόλης, μίας πόλης λιμάνι, κατανοώντας την στρατηγική σημασία
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της περιοχής στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Με αυτοκρατορικό διάταγμα ιδρύεται
η Οδησσός το 1794. Πολύ γρήγορα η περιοχή γνωρίζει μία μεγάλη πληθυσμιακή,
οικονομική, εμπορική και πολιτισμική ανάπτυξη. Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν ιστορικές
προσωπικότητες, όπως είναι αυτές του Δούκα του Ρισελιέ, κυβερνήτη της περιοχής που
προσέφερε στην πόλη της Οδησσού τη ρυμοτομία της αλλά και άλλες προσωπικότητες,
όπως είναι του Γ. Μαρασλή που διετέλεσε Δήμαρχος της πόλης από το 1878 έως το
1895. Στην πόλη αυτή συστάθηκε η γνωστή σε όλους Φιλική Εταιρεία το 1814. Λίγο
αργότερα αρχίζει και η εισροή ξένων εμπόρων και εποίκων στην περιοχή (1823-1849) με
αποτέλεσμα η πόλη να πάρει μία κοσμοπολίτικη χροιά (με Έλληνες, Ιταλούς, Γάλλους,
Γερμανούς, αλλά και Εβραίους, Βούλγαρους, Αλβανούς και φυσικά Ρώσους και
Ουκρανούς), αλλά και να γνωρίσει μία πολύ σημαντική εμπορική ανάπτυξη που έδωσε
επίσης μία νέα πολιτισμική ευημερία στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Η
Οδησσός γίνεται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ελληνισμού της Διασποράς. Κατά
τη διάρκεια της θητείας του Γρηγορίου Μαρασλή η πόλη αποκτά νέα δημόσια κτίσματα
που χρηματοδοτούνται από την προσωπική περιουσία της οικογένειας Μαρασλή. Στις
αρχές του 20ου αιώνα, η Οδησσός δοκιμάζεται από τις καταλήψεις Ουκρανών, Γάλλων,
του κόκκινου στρατού αλλά και των Λευκών με οριστική επικράτηση των Μπολσεβίκων
και την ίδρυση το 1920 της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Ουκρανίας. Σήμερα η Οδησσός
είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, πόλη λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο με
πληθυσμό γύρω στο ένα εκατομμύριο κατοίκους. Σκοπός της έρευνάς μας είναι να
αναρωτηθούμε εάν ναι ή όχι υπάρχει ακόμα μέλλον στην διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στην Οδησσό και αν θα έπρεπε ίσως να αλλάξουμε κάτι στην προσέγγιση μας,
ως εκπαιδευτικοί της ελληνικής ως δεύτερης ώστε να διατηρήσουμε την ελληνική στην
Οδησσό και ίσως να την βελτιώσουμε.
2. Η Ελληνική παιδεία και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Οδησσόστην
Τσαρική Ρωσία.
Η ελληνική παροικία της Οδησσού έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή της
Νότιας Ρωσίας αλλά επίσης και στην πορεία της ιστορικής τους πατρίδας της Ελλάδας.
Έχοντας εγκατασταθεί στην φιλόξενη περιοχή αυτή, για ιστορικούς, πολιτικούς,
θρησκευτικούς και οικονομικούς λόγους, οι Έλληνες ιδρύουν τον 19ο αιώνα ένα
αξιόλογο κέντρο ελληνικής παιδείας. Επωφελήθηκαν από τις ευνοϊκές συνθήκες που τους
προσέφερε η Ρωσική Αυτοκρατορία και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Οδησσού
αναπτύσσοντας εμπορικές δραστηριότητες καθώς και εκπαιδευτικές και πολιτισμικές
δραστηριότητες. Κύρια μέριμνα των Ελλήνων σε ένα μορφωτικό επίπεδο ήταν η
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και γι αυτό το λόγο ίδρυσαν ελληνικά σχολεία αλλά
και Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και τυπογραφεία, θέατρα, φιλανθρωπικούς
συλλόγους και πολιτιστικά κέντρα στην Οδησσό αλλά και σε άλλες πόλης της Ρωσίας,
καθώς και στην Ελλάδα. Με την ίδρυση ελληνικών σχολείων οι Έλληνες της Οδησσού
δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να μάθουν και να καλλιεργήσουν τη μητρική τους
γλώσσα, την ελληνική αλλά και να εμπεδώσουν ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία καθώς
και να αφομοιώσουν το ιστορικό τους και πατριωτικό τους καθήκον και χρέος απέναντι
στην ιστορική τους πατρίδα, την Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1800, ιδρύεται το πρώτο σχολείο, από τον Έλληνα
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ομογενή Α. Βρεττό, που λειτούργησε μόνο τρία χρόνια, στο οποίο διδάσκονταν τα
ελληνικά αλλά και τα ρωσικά και τα ιταλικά. Σε αυτό το σχολείο φοίτησαν 70 μαθητές ενώ
εκπαιδευτικοί ήταν δύο. Επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε τα σχολεία που λειτούργησαν
σε ελληνικές οικίες, όπως είναι σε αυτή του Έλληνα υποδιάκονα Σούρμελης, ή σε αυτήν
του Έλληνα ομογενή Προύσεβιτς. Την περίοδο αυτή σχολές ιδρύονται κυρίως από
Έλληνες εμπόρους. Το 1825 ιδρύεται στην Οδησσό το πρώτο σχολείο Αρρένων από τον
Χριστόφορο Κωνσταντινίδη ενώ αξίζει να σημειώσουμε και την ίδρυση από κοινού από
τους Ιωάννη Δεστούνη, Θεόδωρο Φλογαΐτη και Εμμανουήλ Γρημάνη ενός ελληνικού
σχολείου που απευθύνεται σε άπορα Ελληνόπουλα αλλά που δυστυχώς δεν λειτούργησε
μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον δημιουργούνται ιδιωτικές σχολές από την Ελένη
Μυτιληναίου, την Αικατερίνη Κατακάζη, τον Ν. Ηλιάδη και άλλους1.
2.1. Η Ελληνο-εμπορική Σχολή της Οδησσού (1817-1919)
Ένα από τα κορυφαία γεγονότα στο τομέα των γραμμάτων για του Έλληνες της Οδησσού
ήταν η ίδρυση και η λειτουργία της Ελληνο-εμπορικής Σχολής το 1817. Στην αρχή
λειτούργησε ως τετρατάξιο σχολείο ενώ στην συνέχεια ως εκτατάξιο με τέσσερις τάξεις
δημοτικού και δύο εμπορικές. Η Σχολή δεχόταν καταρχάς παιδιά Ελλήνων ομογενών,
αλλά όχι μόνο αφού παιδιά άλλων εθνικοτήτων γινόντουσαν δεκτοί στην Σχολή με
αποτέλεσμα η Ελληνο-εμπορική Σχολή να καταταχθεί μία από τις σημαντικότερες
της πόλης, ως προς τον αριθμό των μαθητών της. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η
Σχολή μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί και είχε στην διάθεσή της ακίνητη περιουσία. Το
πρόγραμμα σπουδών της κατά καιρούς αναβαθμίστηκε ώστε να μπορέσει να καλύψει τις
ανάγκες των παιδιών των Ελλήνων ερμπόρων της Οδησσού, καθώς και στην συνέχεια
τις ανάγκες γενικότερα των παιδιών των Ελλήνων ομογενών της Οδησσού. Το 1889 η
Ελληνο-εμπορική Σχολή Οδησσού μετονομάζεται σε Ελληνική Σχολή Αρρένων, ενώ
το 1913 οικοδομείται ένα επιβλητικό κτίριο επί της οδού Τρόιτσκι (σήμερα), για να
στεγάσει τη Σχολή, που λειτουργεί σήμερα ως νοσοκομείο.Διευθυντές και δάσκαλοι της
Σχολής διατέλεσαν : ο Γεώργιος Γεννάδιος, ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, ο Γεώργιος
Λασσάνης, ο Χ. Βουλοδήμος και άλλοι2.
2.2. Το Ελληνικό Παρθεναγωγείο της Οδησσού (1872-1936)
Παράλληλα με τη λειτουργία της Ελληνο-εμπορικής Σχολής που απευθυνόταν στους
Αρρένες της ελληνικής ομογένειας (και όχι μόνο), στην Οδησσό λειτούργησε και το
Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο Οδησσού που ιδρύθηκε για να έρθει να ανταπεξέλθει
στις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ελληνίδων κορασίδων της εποχής εκείνης με έσοδα
και δίδακτρα. Μετά από μελέτες και διενέργειες ιδρύεται το Ελληνικό Παρθεναγωγείο
Οδησσού, το οποίο αρχίζει τη λειτουργία του το 1872 και στεγάζεται σε διάφορα κτίρια
λόγω έλλειψης ιδιόκτητου κτιρίου. Το 1874, ο Θεόδωρος Π. Ροδοκανάκης, πρόεδρος της
Ελληνικής Αγαθοεργούς Κοινότητος, ανέλαβε τη δαπάνη της ανέγερσης ενός διώροφου
1 Aυγητίδης Κ.Γ. Τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Οδησσού (1816-1936). – Αθήνα – Γιάννινα:
∆ωδώνη, 2000.
2 Aυγητίδης Κ.Γ. Τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Οδησσού (1816-1936). – Αθήνα – Γιάννινα:
∆ωδώνη, 2000.
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κτιρίου, δίπλα στο τετραώροφο κτίριο της Ελληνο-εμπορικής Σχολής Οδησσού, που θα
φιλοξενούσε το Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο και Νηπιαγωγείο Οδησσού στο οποίο
φοίτησαν κορίτσια ελληνικών οικογενειών της Οδησσού αλλά και άλων περιοχών, όπως
της Αζοφικής3. Με την ρωσική επανάσταση το Παρθεναγωγείο αναγκάζεται να υποστεί
μία αναδιοργάνωση και μετονομάζεται πια, σε Ελληνική Εργατική Σχολή.
2.3. Έδρα Κλασικών Σπουδών στο Νοβοροσίσκιι. Πανεπιστήμιο Οδησσού.
Καθοριστικό ρόλο στην επιστημονική μελέτη των κλασικών αρχαιοτήτων στα τέλη του
19ου αιώνα, αποτελεί η ίδρυση της ρωσικής επιστημονικής σχολής με στόχο τη μελέτη
των ελληνικών αρχαιοτήτων στα παράλια της Μαύρης θάλασσας. Στην ίδια περίοδο
μπορούμε να καταχωρήσουμε και την έναρξη της μελέτης της ελληνικής ιστορίας. Από
το 1880το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν την
αρχαία ελληνική επιγραφική με καθηγητές που είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν
στο επιστημονικό τους αντικείμενο στην Ελλάδα. Η Έδρα αυτή συνδυάζει δύο βασικούς
άξονες που είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα δια μέσω της αρχαίας ελληνικής επιγραφικής
και η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία4.
3. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας σήμερα στην Οδησσό
3.1. Παράρτημα Οδησσού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Στο πλαίσιο της προβολής του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής γλώσσας στο
εξωτερικό, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ιδρύει παραρτήματα σε αρκετές πόλεις του
εξωτερικού. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Οδησσός, πόλη από όπου ξεκίνησε τη
δράση της η Φιλική Εταιρεία.
Το Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ιδρύθηκε στην ιστορική
πόλη της Οδησσού το 1994, (www.hfcodessa.org). Ο Δήμος της Οδησσού παραχώρησε
για το σκοπό αυτό, με συμβολικό μίσθωμα, τρία οικήματα, ένα από τα οποία, το κεντρικό,
υπήρξε η ιστορική οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή, όπου συνεδρίαζαν και τα
μέλη της Φιλικής Εταιρείας.
Η διάδοση και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η προβολή της
διαχρονικότητάς τηςως κύριο σημείο της ελληνικής συνείδησης, με εμβάθυνση και
παράλληλο προσανατολισμό σε ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού, προσδιορίζεται ως
μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Παραρτήματος. Από την έναρξη λειτουργίας
του Παραρτήματος οργανώθηκαν και λειτούργησαν τμήματαελληνικής γλώσσας, με
τετραετή φοίτηση σε τέσσερα επίπεδα, σύμφωνα με προσανατολισμούς που θέτει το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Πάνω από 4.300 σπουδαστές έχουν φοιτήσει όλα αυτά τα
χρόνια στη Σχολή, κυρίως Ουκρανοί, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την έρευνά
μας. Επίσης λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
Το έργο όμως του Παραρτήματος δεν περιορίζεται στη διδασκαλία. Το
Παράρτημα ενισχύει το Πανεπιστήμιο Οδησσού με προσωπικό, υποστηρίζει τη
3 Карамыш Е.Н. Родоканакиевское девичье училище. - 2001 г.
4 Березин С.Е. Древнегреческая история в Новороссийском университете: Кафедра классической
филологии. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/18833/1/14-20.pdf
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διδασκαλία με την παραχώρηση υλικού σε σχολεία και ΑΕΙ σε άλλες περιοχές της
Ουκρανίας. Με τη φροντίδα και την οικονομική συμβολή του Παραρτήματος έχουν
διοργανωθεί κατά καιρούς(στο παρελθόν)επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας ως ξένης, με μετάκληση ειδικών από την Ελλάδα και τη συμμετοχή
ενδιαφερομένων από την Ουκρανία και άλλες γειτονικές χώρες.
Από το 2001 το Παράρτημα Οδησσού είναι και εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία, για την απόκτηση αναγνωρισμένου
τίτλου πιστοποίησης της επάρκειας της ελληνομάθειας.
Εκτός από τις παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το παράρτημα
αναπτύσσει δραστηριότητες, των οποίων το εύρος καλύπτει σχεδόν όλους τους χώρους
της τέχνης, της ιστορίας και του πολιτισμού. Ένας από τους στόχους του Παραρτήματος
είναι η ανάδειξη της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή και η ενίσχυση των ελληνικών
συλλόγων και κοινοτήτων, αλλά και η στήριξη ουκρανικών πολιτιστικών φορέων,
ιδρυμάτων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών, το έργο των οποίων προβάλλει τον ελληνικό
πολιτισμό. Επίσης, το Παράρτημα έχει δημιουργήσει χορευτικές ομάδες . Παράλληλα,
λειτουργεί και πολύ σημαντική βιβλιοθήκη.
Για να συνοψίσουμε οι στόχοι του Παραρτήματος Οδησσού του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού είναι :
Η στήριξη και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού στην Οδησσό αλλά και γενικότερα
στην Ουκρανία.
Η οργάνωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλογενείς και ομογενείς
της περιοχής.
Η ενίσχυση των διδασκόντων της Οδησσού και της Ουκρανίας γενικότερα.
Η ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων σε ποικίλους τομείς, όπως η μετάφραση,
η ιστορία, η εθνογραφία κτλ.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε επίσης, τις παράπλευρες δραστηριότητες που έγιναν
στο παρελθόν, μερικές από τις οποίες γίνονται και σήμερα, όπως είναι :
1. Η Διοργάνωση προτύπων μαθημάτων διδασκαλίας που παρακολούθησαν εκπρόσωποι
των Υπουργείων Πολιτισμού και Εξωτερικών καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι της
ΕΤ3, του MEGA, STAR κα.
2. Η Διοργάνωση προτύπων μαθημάτων στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνής Ημέρας
της Ελληνικής Γλώσσας (από το 2018), που παρακολουθούν μαθητές σχολείων,
σπουδαστές που διδάσκονται την ελληνική και άλλοι πολλοί.
3. Η Διοργάνωση Παρουσιάσεων στον εορτασμό του Φεστιβάλ Γλωσσών, που
θεμελίωσε ο Δήμος Οδησσού.
4. Η Διοργάνωση : Παιχνίδια γνώσεων για μαθητές σχολείων ή και σπουδαστές.
5. Οι Μαθητικές Συναντήσεις με θέμα «Ελληνική γλώσσα και μυθολογία», που
απευθυνόταν σε μαθητές που μάθαιναν τα ελληνικά στο σχολείο τους ή σε άλλους
φορείς.
6. Οι Κύκλοι εκδηλώσεων αφιερωμένες στις ελληνικές εθνικές γιορτές με συμμετοχή
σχολείων από την Ελλάδα (όπως ήταν το Αρσάκειο Εκάλης) σε συνεργασία με
σχολεία της Οδησσού. Συμμετοχή με μικρά θεατρικά, απαγγελίες και τραγούδια.
7. Η Διοργάνωση δεύτερου γύρου μαθητικής Ολυμπιάδας στο Παράρτημα Οδησσού σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας.
8. Η Συμμετοχή μαθητών του Παραρτήματος σε Πανουκρανικές μαθητικές Ολυμπιάδες
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ελληνικής γλώσσας, στη Μαριούπολη και στο Κίεβο, που διοργανώνεται από το
Ουκρανικό Υπουργείο Παιδείας, με διακρίσεις.
9. Η Συμμετοχή στην Επιτροπή της Πανουκρανικής μαθητικής Ολυμπιάδας με τη
συγγραφή θεμάτων (από το 2016).
10. Η Συμμετοχή σπουδαστών σε Πανουκρανικές Φοιτητικές Ολυμπιάδες ελληνικής
γλώσσας, που διοργανώνεται από το Ουκρανικό Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαριούπολης και την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
Ουκρανίας, με διακρίσεις.
11. Η Συμμετοχή σπουδαστών στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα ελληνικής γλώσσας με
διάκριση.
12. Η υποστήριξη στο παρελθόν από το ΕΙΠ Οδησσού της Μαθητικής Ολυμπιάδας
Ελληνικής Γλώσσας, που οργανώνονταν στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας
με τη διάθεση βιβλίων και αναμνηστικών για τους νικητές.
13. Η βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων
ελληνικής γλώσσας και για τη συμμετοχή σε παιδικές κατασκηνώσεις με την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
14. Στο Παράρτημα λειτουργούν χορευτικές ομάδες, ενώ στο παρελθόν λειτούργησε και
χορωδία.
3.2. Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών – Εθνικό Πανεπιστήμιο Οδησσού
Από το 1997 διδάσκω την ελληνική γλώσσα στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Οδησσού ως
Τρίτη γλώσσα και από το 1999 ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Κέντρο Νεοελληνικών
Σπουδών στην Έδρα Μετάφρασης και Διερμηνείας, στη Σχολή Ξένων Γλωσσων του
Εθνικού Πανεπιστημίου Οδησσού. Στο Κέντρο, όπου λειτουργεί και πλούσια βιβλιοθήκη,
τα ελληνικά διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα από το 2ο εξάμηνο στο 1ο έτος έως και το 6ο
έτος. Στο τέλος του 4ου έτους χορηγείται το πτυχίο Bakalavr, εφόσον περάσουν όλους τους
εξεταστικούς κύκλους και περάσουν και στο τέλος του 4ου έτους τις λεγόμενες Κρατικές
εξετάσεις, τόσο στην πρώτη, όσο και στην δεύτερη ξένη γλώσσα, ενώ στο τέλος του 6ου το
πτυχίο Magistrπάλι με κρατικές εξετάσεις. Εκτός όμως από το πτυχίο που τους χορηγεί το
Πανεπιστήμιο, η πληοψηφία των φοιτητών μας περνάνε τις εξετάσεις της Επάρκειας της
Ελληνομάθειας. Αριστούχοι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά προγράμματα ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού, τα οποία διοργανώνουν Πανεπιστήμια και άλλοι ελληνικοί
φορείς. Επίσης,τόσο στο 4ο έτος, όσο και στο 5ο έτος οι φοιτητές του Κέντρου έχουν μία
πρακτική παιδαγωγική εξάσκηση στο 6ο γυμνάσιο Οδησσού παλαιότερα, στο σχολείο
118 σήμερα. Πολλοί απόφοιτοι μας έχουν διδάξει σε σχολεία του Νομού Οδησσού, σε
κυριακάτικα σχολεία καθώς και σε ΑΕΙ της Ουκρανίας.
3.3. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Οδησσό μετά το 1991
Πού διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σήμερα (2019) στην Οδησσό:
1. ΕΙΠ Οδησσού με 76 σπουδαστές – χοροί 52
2. Στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Οδησσού – Στο Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών με 55
φοιτητές – Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων με 27 φοιτητές.
3. Στο Σχολείο 118 με τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα και με 106 μαθητές που την
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μαθαίνουν ως υποχρεωτική γλώσσα από την 5η τάξη και 43 μαθητές που τη μαθαίνουν
ως προαιρετικό μάθημα από την 1η τάξη.
4. Στο Κυριακάτικο Σχολείο στην Ελληνική Κοινότητα Οδησσού με 30 σπουδαστές.
5. στο Νικολάγιεφ (πόλη 110 χιλιόμετρα από την Οδησσό), όπου θα αρχίσει πάλι η
διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο του 2019, με διδάσκουσα απόφοιτη του
Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών.
Στο παρελθόν η ελληνική διδάχτηκε :
Στο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών Οδησσού
Στο 25ο γενικό σχολείο Οδησσού(με αποσπασμένο εκπαιδευτικό από την Ελλάδα)
Στο 6ο Γυμνάσιο Οδησσού αδελφοποιημένο σχολείο με 1 ελληνικό σχολείο(με
απόφοιτες του ΚΝΣ (Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών) και του ΤΔΣ (Τμήματος
Διεθνών Σχέσεων))
Στο Γυμνάσιο Μαριίνσκι αδελφοποιημένο με 2 ελληνικά σχολεία(με απόφοιτες του
ΚΝΣ Οδησσού)
Στην ελληνική Λέσχη Ελλάδα
Στα Κυριακάτικα σχολεία :
- στο Τσερναμόρσκ (Ιλλιτσέφσκ) (με απόφοιτους του ΕΙΠ Οδησσού)
- στο χωριό Αλεξάντροφκα (με απόφοιτη του ΚΝΣ Οδησσού)
- στο Πιβντέν (Γιούζνι)(με απόφοιτη του ΚΝΣ Οδησσού)
Στο Σβέρντλοβο (με αποσπασμένο εκπαιδευτικό από την Ελλάδα)
Στη Χερσώνα
4. Έρευνα
4.1. Θεωρία
Πολλοί είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. πολλοί
είναι και οι ερευνητές που θεωρούν τα κίνητρα5 από τους ισχυρότερους παράγοντες που
συμβάλλουν σε αυτήν6 . Ειδικότερα για μια γλώσσα, όχι τόσο διαδεδομένη, όπως είναι
η ελληνική, της οποίας η χρήση περιορίζεται στη χώρα όπου ομιλείται, είναι φυσικό να
τίθεται το κίνητρο της εκμάθησής της ως κύρια μεταβλητή στην έρευνά .
Σε έρευνες σχετικά με τα κίνητρα, χρησιμοποιείται συνήθως ως βάση ένα
κοινωνικο-εκπαιδευτικό μοντέλο: εξετάζεται η προσωπικότητα των μαθητών, διότι
θεωρείται πρωταρχικής σημασίας η περιγραφή και η αναγνώριση του χρήστη της
ξένης γλώσσας ως προσωπικότητας (the nature of the L2 user). Οι πληροφορίες αυτές
αντλούνται από τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, ασχολία, ενδιαφέροντα) και ενισχύουν
την ερμηνεία των πληροφοριών σχετικά με τα κίνητρα των μαθητών. Διερευνώνται
τα κίνητρα και οι εσωτερικές διεργασίες του ατόμου για την εκμάθηση της ξένης
γλώσσας και τέλος οι ερευνητές ασχολούνται με το ‘’πώς’’ μαθαίνουν, μεθοδολογικά.
Στη συγκεκριμένη έρευνα αγγίξαμε όλα τα παραπάνω θέματα, κίνητρα, ενδιαφέροντα
και επιφανειακά το θέμα του ‘’πώς’’ μαθαίνουν, με τρεις κλειστές ερωτήσεις, οι οποίες
5 Manfred, W. (2004). An Exploration of the Role of Integrative Motivation in the Achievement of English
Language Learners in Hong Kong
6 Gardner, R.C., & Lambert, W.E. (1972). Attitudes and motivation: Second language learning. Newbury
House.
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αφορούν την επικοινωνιακή ή δομική διδασκαλία της γλώσσας και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν με βάση τη
διεθνή βιβλιογραφία για τη σημασία και τη συμβολή των κινήτρων στη μάθηση μιας
ξένης γλώσσας.
Τα ευρήματα υποστηρίζονται θεωρητικά, κυρίως από τις έρευνες της Vivian
Cook, όπου αναφέρονται διάφοροι λόγοι για τους οποίους μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα.
Τα ευρήματα από την έρευνα για τα κίνητρα των μαθητών στην Οδησσό εμπεριέχονται
στους λόγους για τους οποίους διδάσκεται μια ξένη γλώσσα 7
είναι τρόπος επικοινωνίας με ομιλητές της γλώσσας προς εκμάθηση,
είναι ένας τρόπος να ενταχθούν στην κουλτούρα μιας άλλης πολιτισμικής ομάδας,
και ένας τρόπος να προαχθεί η διαπολιτισμική αλληλοκατανόηση και η ειρήνη.
Θα αναφερθούμε και στους λόγους για τη μάθηση μοντέρνων γλωσσών8 όπως
είναι και η ελληνική και θα καταγράψουμε απαντήσεις όπως: ‘’επειδή μου αρέσει η
γλώσσα’’ και ‘’για να έχω καλύτερη κατανόηση του τρόπου ζωής στη χώρα όπου ομιλείται
η γλώσσα που μαθαίνω’’. Στη συγκεκριμένη έρευνα αναδείχθηκε ως κύριος λόγος το
‘’ενδιαφέρον για τη γλώσσα’’ και για τον ‘’ελληνικό πολιτισμό’’ (πίνακας 5).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα κίνητρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα
εσωτερικά και τα εξωτερικά9. Τα εσωτερικά αφορούν τις θετικές στάσεις των μαθητών
προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και την εσωτερική επιθυμία να εμβαθύνουν και
στην κουλτούρα του λαού. Οι εσωτερικοί στόχοι που θέτει το άτομο σχετίζονται με τις
στάσεις προς τη γλώσσα και ότι έχει σχέση με αυτήν, όπως οι άνθρωποι που την ομιλούν,
η χώρα, ο πολιτισμός. Τα εσωτερικά κίνητρα πηγάζουν από τα προσωπικά ενδιαφέροντα
των ατόμων και την κουλτούρα που αντιπροσωπεύει η γλώσσα. 10
Οι σπουδαστές οι οποίοι παρακινούνται από εσωτερικά κίνητρα αναπτύσσουν
την προοπτική της πολυ-κατανόησης (multi- competence), δηλαδή την ικανότητα να
αντιλαμβάνονται δύο ή περισσότερες γλώσσες γεγονός που συντελεί στην αλλαγή των
ατόμων, στις σχέσεις τους, στις στάσεις και στις συμπεριφορές τους (VivianCook,
2004). Η τάση για την κατανόηση του πολιτισμού και της κουλτούρας της γλώσσας
που μαθαίνουν, οδηγεί σε εσωτερική ισορροπία και ανάπτυξη διαφόρων νοητικών
διεργασιών που απορρέουν από τους ανθρωπιστικούς στόχους της μάθησης. Εδώ, θα
πρέπει να αναφερθούμε και στο ρόλο του δασκάλου, ο οποίος παίζει καταλυτικό ρόλο
στον τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής, καθώς και στις στάσεις τους. Στην προκειμένη
περίπτωση της καθηγήτριας των ελληνικών, η οποία με την προσωπικότητά της και
την εθνική της συνείδηση εμπνέει τους μαθητές, ώστε να συνδυάσουν τα εξωτερικά
με τα εσωτερικά κίνητρα. Επίσης, όταν είναι ομιλητής περισσότερων ξένων γλωσσών
μπορεί να μεταδώσει στους μαθητές από την προσωπική του εμπειρία την εκτίμηση της
πολυγλωσσίας και το συναίσθημα προς τις ξένες γλώσσες και ότι αφορά αυτές.
Από την άλλη πλευρά, τα εξωτερικά κίνητρα αποσκοπούν σε περισσότερο
λειτουργικούς και χρηστικούς στόχους11, οικονομικούς ή κοινωνικούς. Όμως, υπάρχουν
και ερευνητές που ισχυρίζονται ότι και τα εξωτερικά κίνητρα, όπως είναι η επαγγελματική
7 Cook, V. (2004). Bilingual Cognition and Language Teaching
8 Coleman, J.A. (1996). Studying Languages: a Survey of British and European Students. London
9 Intrinsic and extrinsic motives.
10 Gardner, R.C. (1996). Correlation, Causation, Motivation, and Second Language acquisition .
11 Instrumental motives.
- 195 -

27ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019

καριέρα, αποτελούν παράγοντα αποτελεσματικής μάθησης και ισχυρών κινήτρων.12
Οι μαθητές μπορούν κάλλιστα να συνδυάζουν και να αξιοποιούν τους
μαθησιακούς τους προσανατολισμούς σύμφωνα με τα εσωτερικά και τα εξωτερικά
κίνητρα με αποτέλεσμα να μην αποκλείονται και οι δύο τύποι κινήτρων13. Η επιθυμία να
επικοινωνούν με μέλη της γλώσσας στόχου, δηλαδή η χρήση της γλώσσας προς εκμάθηση,
εμπεριέχει και τους δύο τύπους κινήτρων. Γενικά όμως στην έρευνα υποστηρίζεται ότι η
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συντελείται από
τα εσωτερικά κίνητρα14, διότι τα κίνητρα που σχετίζονται με πρακτικές και λειτουργικές
ανάγκες, όπως η εύρεση εργασίας ή η φοίτηση σε πανεπιστήμιο δεν προϋποθέτουν την
ανάμειξη του ομιλητή στην κοινότητα της ομιλούμενης γλώσσας στόχου και έτσι αυτοί
αρκούνται σε ότι τους αφορά λειτουργικά. 15
4.2. Στόχος
Η εισήγηση αυτή δεν έχει ως στόχο την θεωρητική παρουσίαση της έρευνας, αν και δεν
χωρεί αμφιβολία ότι η θεωρητική υποστήριξη θα έδινε μία ακόμα πιο πλήρη εικόνα των
δεδομένων που παρουσιάζονται σήμερα καθώς και μία πιο σαφή εικόνα της σύγκρισης
που γίνεται στη συνέχεια.
Αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως στην έρευνα ήταν η διερεύνηση των λόγων
και κινήτρων που έχουν οι σπουδαστές στην Οδησσό για την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Το κίνητρο της εκμάθησής της τίθεται ως κύρια μεταβλητή στην έρευνά μας.
Παράλληλα, για να δώσουμε όσο το δυνατό περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα της
φυσιογνωμίας των μαθητών που επιλέγουν να μάθουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα
στην Οδησσό εξετάσαμε κι άλλες μεταβλητές, σύμφωνα με το κοινωνικο- εκπαιδευτικό
μοντέλο, όπως τα ενδιαφέροντά τους, τα θέματα που διδάσκονται, το ενδιαφέρον τους
για τη γλώσσα, τις δυσκολίες τους και τη μεθοδολογική προσέγγιση που προτιμούν.
Κύριος σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε τους λόγους που ωθούν στην επιλογή των
ελληνικών ως ξένης γλώσσας και να σχηματίσουμε το κοινωνικό τους προφίλ, ώστε να
το συνδυάσουμε με τους στόχους και τα κίνητρά τους.
4.3. Μέθοδος
Η έρευνα έγινε με εργαλείο μια ‘’φόρμα’’ κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων. Είχε
κυρίως ποιοτικό χαρακτήρα, αλλά γίνονται και ποσοτικές μετρήσεις για τη διευκόλυνση
της ερμηνείας των ποιοτικών δεδομένων. Συλλέχθηκαν συνολικά το 2006: 143 φόρμες
απαντήσεων από 105 κορίτσια και 38 αγόρια από τους μαθητές του Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού (63 %) , του Κέντρου Νεοελληνικής Γλώσσας (9,7 %) στο πανεπιστήμιο
της Οδησσού, του 6ου Γυμνασίου Οδησσού (23%) και του Κυριακάτικου σχολείου του
12 Pennington and Yue (1994), Richards (1994), Littlewood and Liu (1996), Kwok et al. (1972), Ho (1979),
Lin et al. (1991), Fu (1975), Lai (1996), Walters and Balla (1998) and Shaw (1981), in Manfred Wu Man-Fat,
An Exploration of the Role of Integrative Motivation in the Achievement of English Language Learners in
Hong Kong, 2004 Linguistics Issues
13 Brown, H.D. (2000). Principles of language learning and teaching (4th ed.). Englewood Cliffs NJ:
14 Norris-Holt,J. (2001). Motivation as a contributing factor in second language acquisition
15 Hudson, G. (2000). Essential introductory linguistics. Blackwell Publishers.
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αντρικού μοναστηριού (4 %). Το 2016 επίσης συλλέχθηκαν 56 φόρμες απαντήσεων
από 48 κορίτσια και 8 αγόρια από τους φοιτητές του Κ.Ε.Σ. (62,5%) και από το Ε.Ι.Π.
Οδησσού (37,5%).
Η εθνικότητα των περισσότερων που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα (πίνακας
1), είναι η Ουκρανική, ενώ υπάρχουν λίγοι Ρώσοι και λίγοι ελληνικής καταγωγής. Αξίζει
να σημειώσουμε όμως ότι αρκετοί απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση με πολλαπλή
καταγωγή, ουκρανική / ρωσική, ρωσική / ουκρανική κτλ.
Πίνακας 1. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με την εθνικότητα
Εθνικότητα
Ουκρανοί/ ές
Ρώσοι/ -δες
Έλληνες/ -δες
Βούλγαροι
Σύνολο

Ποσοστό 2006
86,5%
9,6%
3,8%
100%

Ποσοστό 2016
78,5 %
9%
7,1 %
5,4%
100%

Ως προς την κατανομή ανάλογα με την ηλικία βλέπουμε τις εξής διαφορές:
Πίνακας 2. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με την ηλικία τους
Ηλικία
15- 20
20 - 25
25 - 30
30 - +
Σύνολο

Ποσοστό 2006
61,5%
23,1%
3,8%
11,5%
100%

Ποσοστό 2016
39,2 %
32,2 %
3,6 %
25 %
100 %

Βλέπουμε μία διαφοροποίηση αφού οι σπουδαστές 15 έως 20 χρονών έχουν
μειωθεί αρκετά ενώ παράλληλα έχουμε μία αισθητή αύξηση των σπουδαστών άνω των
30 χρονών. Ως προς τους φοιτητές και τους εργαζομένους βλέπουμε μία μικρή μείωση
των φοιτητών και μία αισθητή αύξηση των εργαζομένων. Βέβαια τα στοιχεία αυτά μας
κάνουν να αναρωτηθούμε για τους λόγους. Εάν συνδυάσουμε με τους πίνακες αυτούς
και τα ποσοστά των λόγων που επιλέγουν την ελληνική με τη σημαντική αύξηση των
επαγγελματικών κινήτρων τότε θα καταλάβουμε ότι το κοινό μας έχει μερικώς αλλάξει.
Έχει ωριμάσει ηλικιακά, είναι άτομα που συνήθως εργάζονται ή που θέλουν να συνδυάσουν
τις γνώσεις της ελληνικής με επαγγελματικές προοπτικές στην Οδησσό, στην Ελλάδα
ή στην Κύπρο, είτε άτομα που μαθαίνοντας την ελληνική θέτουν και επαγγελματικούς
στόχους ή ακόμα νέους κοινωνικούς και γεωγραφικούς στόχους.
Πίνακας 3. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με το επάγγελμά τους
Επάγγελμα
Φοιτητές/ -τριες
Επαγγελματίες
Οικιακά
Σύνολο

Ποσοστό 2006
77,6%
18,4%
4%
100%
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Άλλες ερωτήσεις στις οποίες απαντάνε οι σπουδαστές δείχνουν ότι τα
ενδιαφέροντα των σπουδαστών έχουν πρωταρχικό ρόλο σήμερα, όπως είναι τα ταξίδια
με ποσοστό που έχει τετραπλασιαστεί. Άλλα ενδιαφέροντα παραμένουν περίπου στο ίδιο
επίπεδο, όπως είναι οι γλώσσες, το διάβασμα, η επικοινωνία στα ελληνικά και το σπορ.
Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι ενώ το 2006 μία πλειοψηφία έδινε την Τέχνη ως κύριο
ενδιαφέρον, το 2016 αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί στο εν τρίτο. Ίσως η παγκοσμιοποίηση
και οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ουκρανία,
σπρώχνει τους σπουδαστές μας να κρατάνε μία στάση πιο πραγματιστική, όπου ίσως η
τέχνη πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της στην επικοινωνία και στην ανεύρεση άμεσων
λύσεων των προβλημάτων της καθημερινότητας.
Πίνακας 4. Κατανομή των αναφορών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών
Ενδιαφέροντα

Ποσοστό 2006

Ποσοστό 2016

Ταξίδια
Γλώσσες
Διάβασμα
Συναναστροφή/ κοινωνικότητα
Επικοινωνία στα Ελληνικά
Τέχνη
Σπορ
Χρηστικά ενδιαφέροντα

5,1%
21,9%
13,1%
3,6%
10,2%
35,8%
3,6%
6,6%

21,3 %
19,4%
13,1 %
13 %
11,6 %
9,75 %
3,6 %
1,85 %

Σύνολο

100%

100 %

Πίνακας 5. Κατανομή των αναφορών ανάλογα με τους λόγους που μαθαίνουν την
ελληνική γλώσσα
Λόγοι
Λόγοι γλωσσολογικοί
Σπουδές
Λόγοι επαγγελματικοί
Λόγοι πολιτισμικοί
Λόγοι κοινωνικοί
Λόγοι Ιστορικοί
Λόγοι θρησκευτικοί
Σύνολο

Ποσοστό 2006
32%
6%
13%
26%
77%

Ποσοστό 2016
23 %
23 %
20,3 %
19,5 %
7%
4,5%
2,7 %
100 %

Τα κίνητρα των σπουδαστών είναι επίσης μία πολύ σημαντική μεταβλητή που
μας επιτρέπει να δούμε τις διαφορές στη φυσιογνωμία των τότε και των σημερινών μας
μαθητών. Όπως βλέπετε υπάρχει μία σημαντική αύξηση στο ποσοστό των επεγγελματικών
λόγων που ωθούν τους σπουδαστές στην επιλογή της ελληνικής. Ενώ το 2006 το ποσοστό
αυτό ήταν (13%), το 2016 ξεπερνά το (20%). Αν προσθέσουμε σε αυτό το ποσοστό και
το ποσοστό όσων επιθυμούν να σπουδάσουν (πρωπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές),
τότε βλέπουμε ότι τα κίνητρα είναι καθαρά εργασιακά ή κίνητρα νέων σπουδαστικών
προοπτικών στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Εάν εξετάσουμε και τα ποσοστά επικοινωνίας
με Έλληνες ή Κύπριους, στην εποχή της τεχνολογίας και της εξάπλωσης της επικοινωνίας
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μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, με μία αύξηση από το (32,7% )μέχρι ένα (50%), τότε
καταλαβαίνουμε ότι το κοινό μας δεν είναι πια αυτό που ήταν τότε. Ο συγκριτικός
πίνακας των ενδιαφερόντων των σπουδαστών δίνει επίσης μία εικόνα των αλλάγών της
φυσιογνωμίας των ατόμων που επιλέγουν την ελληνική. Η επαγγελματική, κοινωνική
και οικογενειακή αποκατάστασηπαίζει πια έναν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της
ελληνικής γλώσσας.
Πίνακας 6. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με την επικοινωνία τους με Έλληνες
ή Κύπριους
Επικοινωνία

Ποσοστό 2006

Ποσοστό 2016

Ναι

32,7%

50 %

Όχι

67,3%

50 %

Σύνολο

100%

100 %

5. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της συγκριτικής έρευνας, οι σπουδαστές της ελληνικής
γλώσσας έχουν στην πλειοψηφία τους επαγγελματικά, εργασιακά, σπουδαστικά και
κοινωνικά κίνητρα.16
Επιπλέον όσοι θέλουν να αφιερώσουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια
στην εκμάθηση (είναι μία μειοψηφία βέβαια) είναι αυτοί που γίνονται πρεσβευτές της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην χώρα τους, κρίκοι στην αλυσίδα
των κοινών αξιών και στόχων της Ουκρανίας και της Ελλάδας.
Όπως επισημάναμε, η Οδησσός με το ένδοξο ιστορικό της παρελθόν αποτέλεσε
κέντρο του ελληνισμού και των ελληνικών γραμμάτων στην διασπορά με λόγιους όπως
είναι ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο Αλέξανδρος-Ρίζος Ραγκαβής, ο Δημήτρης
Βικέλας, ο Γιάννης Ψυχάρης. Σήμερα στον Νομό της Οδησσού ζουν 1680 άτομα
ελληνικής καταγωγής, από τους οποίους 1240 στην πόλη της Οδησσού και 30% από
τους οποίους είναι παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Κοινότητα
Οδησσού.
Σήμερα η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πολύ επίκαιρη και ένα από τα
βασικά στοιχεία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η εμψύχωση της ανοχής και
του αλληλοσεβασμού απέναντι στους εκπροσώπους άλλων πολιτισμών. Χάρη στην
εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και του πολιτισμού της, μπορούμε να
κατανοήσουμε καλύτερα τους εκπροσώπους άλλων εθνικοτήτων. Η διαπολιτισμική
εκπαίδευση αποτελεί μέρος της κοινωνικής εκπαίδευσης και δίνει την δυνατότητα μίας
καλύτερης κατανόησης διαφορετικών πτυχών της παγκόσμιας κοσμοθεωρίας με στόχο
την αρμονική συνύπαρξη και αλληλοκατανόηση. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε και στην
Οδησσό με την αλληλεπίδραση, την αρμονική συνύπαρξη και τον αλληλοσεβασμό των
δύο λαών.
16 ΠοντκοβυρώφΝ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο - Διεθνές Συνέδριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ως ξένης: Υπάρχουν ακόμα προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών σπουδών σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής
κρίσης; », 2016
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Η έρευνα όμως (που συνεχίζεται και σήμερα)με τον πίνακα που ακολουθεί, μας
δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής στην Οδησσό είναι πτωτικό.

Η πτωτική αυτή τάση παρατηρείται από το 2011 και οι λόγοι είναι ποικίλοι,
όπως για παράδειγμα η παγκόσμια οικονομική κρίση που έσπρωξε πολλούς Ουκρανούς
να αλλάξουν τον τρόπο επιλογής τους των ξένων γλωσσών που θα μάθουν, έχοντας
άλλες προτεραιότητες. Το κοινό που στο παρελθόν δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ στην
εκμάθηση της ελληνικής, που είναι οι Ουκρανοί ελληνικής καταγωγής, σήμερα είναι
τουλάχιστον στο Παράρτημα ένα μεγάλο μέρος των σπουδαστών μας. Ερμηνεύοντας
τα δεδομένα, και παρατηρώντας τις αλλαγές στα ποσοστά αλλά και στην πτώση του
αριθμού των ενδιαφερομένων που επιλέγουν την ελληνική, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η
έρευνα θα έπρεπε (τουλάχιστον στην Οδησσό) να μας κινήσει το ενδιαφέρον και να μας
ωθήσει στο να προσφέρουμε στο κοινό που ενδιαφέρεται να μάθει ελληνικά, όχι μόνο μία
ωραία, δελεαστική, τουριστική εικόνα της Ελλάδας και των ελληνικών, αλλά πραγματικές
προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς που παρουσιάζουν πραγματικές
προοπτικές. Επιπλέον, παρατηρώντας ότι όλο και περισσότερο οι σπουδαστές μας θέλουν
να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες της ελληνικής (ΚΠΛ, ΚΓΛ, ΠΠΛ, ΠΓΛ) σε ένα
πιο σύντομο χρονικό διάστημα από τα τέσσερα χρόνια ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε
νέες διδακτικές προσεγγίσεις .
Όσο και να είμαστε οι εμψυχωτές του έργου αυτού, τις κατευθύνσεις με τις
ανάλογες χρηματοδοτήσεις θα έπρεπε να είναι κύρια και αμετάκλητη μέριμνα του
ελληνικού κράτους. Αν δεν το υλοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον, τότε προσωπικά
πιστεύω ότι η διδασκαλία της ελληνικής θα περιθωριοποιηθεί ακόμα περισσότερο και θα
βρίσκεται μόνο στο έλεος των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών ασταθειών.
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Εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων στη σύγχρονη Ελλάδα
Βερυκίου Θεοφανία, Κωνσταντίνου Ιουλία

Περίληψη
Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η ελληνική κοινωνία γνώρισε σημαντικές
αλλαγές τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, αλλαγές των οποίων οι
συνέπειες είναι άμεσα ορατές στην εκπαιδευτική πραγματικότητά της. Σημαντική
μεταβολή έχει υποστεί η άλλοτε ομοιογενής σύνθεση των σχολικών τάξεων. Η παρούσα
εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να σκιαγραφήσει την εκπαίδευση των μεταναστών και των
προσφύγων στη σύγχρονη Ελλάδα. Θα επιχειρήσει να αποσαφηνίσει έννοιες, όπως αυτές
του πρόσφυγα, του μετανάστη, της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας,
που συχνά συγχέονται. Τέλος, αναλύονται τα εκπαιδευτικά μέτρα που αφορούν τις
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και οι λόγοι που δυσχεραίνουν τη σχολική τους
ένταξη.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, μετανάστες, πρόσφυγες,
πολυπολιτισμικότητας, διαπολιτισμικότητα, ένταξη

μοντέλα

διαχείρισης

Education of immigrants and refugees in modern Greece
Abstract
Over the last few years, the Greek society has undergone significant changes both at
an economic and cultural level, changes whose consequences are directly visible in its
educational reality. Significant change has been made by the sometimes homogeneous
composition of school classes. This paper was designed to outline the education of
migrants and refugees in modern Greece. Initially, it will attempt to clarify concepts
that are often confused. Also, the paper contains a succinct overview of the concepts of
multiculturalism and interculturalism. It will attempt to clarify concepts such as those of
refugees, migrants, multiculturalism and interculturalism, which are often confused. Τhe
educational measures concerning the specific population groups and the reasons for their
school integration are analyzed.
Keywords: education, migrants, refugees, multiculturalism management models,
interculturalism, inclusion
1. Εισαγωγή
Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και ετερότητα κάτι
που αντανακλάται και στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η πολυπολιτισμικότητα
αποτελεί στοιχείο δημοκρατικής και πολιτισμικής εξέλιξης. Στην εκπαίδευση οι
συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής, που προέκυψε με την άφιξη μεταναστών και
προσφύγων, είναι άμεσα ορατές. Το σχολείο ως επίσημος θεσμός παροχής γνώσεων
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και δεξιοτήτων είναι απαραίτητο να υιοθετήσει διαπολιτισμικό χαρακτήρα κατά την
διδακτική διαδικασία. Η διαμόρφωση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες κρίνεται αναγκαία προκειμένου η Εκπαίδευση ως
θεσμός του κράτους να πραγματώσει τους στόχους της1. Αφορμή για την εκπόνηση της
παρούσας εργασίας στάθηκε η από κοινού εμπειρία μας και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που αφορούσε τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
σε αλλοδαπούς μαθητές. Η ευκαιρία αυτή μας έδωσε το έναυσμα να στηρίξουμε και
θεωρητικά την εκπαιδευτική μας εμπειρία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
πλαισιώσει ευσύνοπτα και περιεκτικά το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τα μοντέλα της
πολυπολιτισμικότητας, να παρουσιάσει τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης προσφύγων
και μεταναστών στη σύγχρονη Ελλάδα και να καταδείξει τους παράγοντες που
διαμορφώνουν τη σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών.
2. Αποσαφήνιση όρων
Ο όρος μετανάστης προσδιορίζει τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη χώρα τους και
εγκαθίστανται σε μια άλλη για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε με τη θέλησή τους, είτε
εξαναγκαστικά, είτε από ανάγκη2. Όταν αυτή η διαδικασία γίνεται με απώτερο στόχο
την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης οι άνθρωποι αυτοί χαρακτηρίζονται ως
οικονομικοί μετανάστες3. Δεν είναι όμως όλοι οι μετανάστες αλλοδαποί. Ως αλλοδαπός (σε
σχέση με την Ελλάδα) ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια4.
Επειδή, όμως, οι ευρωπαϊκές πρακτικές επιτρέπουν την πολιτογράφηση των μεταναστών
από ένα διάστημα και μετά στη χώρα υποδοχής τους δεν είναι πάντα ξεκάθαρη από
κοινωνιολογικής πλευράς η διάκριση του μετανάστη και του αλλοδαπού5.
Ως αλλοδαπός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ελληνική
ιθαγένεια ή πρόσωπο που δεν διαθέτει ιθαγένεια (ανιθαγενής). Ο όρος «αλλοδαπός»
γίνεται αντιληπτός με δύο έννοιες, την ευρεία και τη στενή. Με τη πρώτη έννοια ως
αλλοδαπός χαρακτηρίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια,
ενώ η δεύτερη έννοια, αφορά κάθε πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εκτός
από τους ομογενείς, τους κοινοτικούς αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν
άλλη νομική μεταχείριση. Η έννοια του αλλοδαπού προσδιορίζεται εκτενέστερα στον Ν.
3386/20056.
Σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης το 1951, άρθρο 1 Α (2) «ο όρος
“πρόσφυξ” εφαρμόζεται επί παντός προσώπου όπερ συνεπεία γεγονότων επελθόντων πρό
1 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 29-31.
2 Ροντιέ, Κ. (2016). Μετανάστες και πρόσφυγες: Απαντήσεις σε αναποφάσιστους, ανήσυχους και επιφυλακτικούς.
(Μτφρ: Ν. Κούρκουλος). Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
3 Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Η. (2005). Μετανάστευση και άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαιώματα του
Ανθρώπου, Ⅶ (26), σ.σ. 383-406.
4 «Ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός φυσικού προσώπου με ένα κράτος, δυνάμει του οποίου, το πρόσωπο αυτό
αποτελεί μέρος του λαού του κράτους» (Βρέλλης, 1999:13).
5 Τριανταφυλλίδου, Ά. (2010). Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Στο Ά. Τριανταφυλλίδου & Θ.
Μαρούκης (Επιμ.), Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: Εμπειρικό πλαίσιο και θεωρητικές προσεγγίσεις.
Αθήνα: Κριτική. σ.σ. 27-28.
6 https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/n-3386-2005.html (Προσπελάστηκε 07-05-2019)
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της 1ης Ιανουαρίου 1951 και δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας,
εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας
της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή , λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί
να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και
ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους
αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις
ταύτην7». Μέχρι να φτάσει κάποιος να θεωρείται πρόσφυγας, σύμφωνα με τον παραπάνω
ορισμό της Σύμβασης αλλά και του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 19678 για το
καθεστώς των προσφύγων, έχει προηγηθεί μια αίτηση για να αποκτήσει αυτό το καθεστώς.
Ο άνθρωπος αυτός είναι ο «αιτών άσυλο».
Πολύ συχνό, όμως, είναι και το φαινόμενο ενός «ασυνόδευτου ανήλικου». Ως
τέτοιος χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τον Ν.3386/20059, «ο υπήκοος τρίτης χώρας (φυσικό
πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) ή ανιθαγενής (φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της
Ν. Υόρκης του 1954) που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος
είτε εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά το νόμο ή
το έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλειά του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
η ανωτέρω κατάσταση είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδό του στη χώρα».
Ως παλιννοστούντες χαρακτηρίζονται οι μετανάστες που εκούσια επιλέγουν να
επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους. Στην Ελλάδα, κυρίως μετά την Μεταπολίτευση,
με την αποκατάσταση της δημοκρατίας παρατηρήθηκε αθρόα εισροή Ελλήνων
μεταναστών στη χώρα λόγω της ραγδαίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης10.
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την πολυπολιτισμικότητα
3.1. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας μοιάζει να είναι καινούρια στον χώρο των επιστημών,
όμως στην πραγματικότητα το φαινόμενο αυτό έχει τις ρίζες του πολύ παλαιότερα11.
Όσο ο αριθμός των μεταναστών αυξάνεται, μεγαλώνει και η ανάγκη για επικοινωνία.
Όπως σε κάθε μεταβολή, υπάρχουν θετικές και αρνητικές όψεις. Θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη τόσο ο κίνδυνος διατάραξης της κοινωνικής συνοχής όσο και τα οικονομικά
οφέλη των χωρών υποδοχής και ο εμπλουτισμός των κοινωνιών με νέες και σίγουρα
διαφορετικές ιδέες12. Η πολυπολιτισμικότητα έρχεται να περιγράψει συνοπτικά την
πολυφωνία και ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών με την όλο και αυξανόμενη
συνύπαρξη ανθρώπων με ποικίλα εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά13. Στον
7 www.unhcr.org https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf (Προσπελάστηκε 07-05-2019)
8 Πηγή: https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.politikoi-egkyklioi.56554 (Προσπελάστηκε 16-06-2019)
9 Πηγή: https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-nomoi.55185 (Προσπελάστηκε 16-06-2019)
10 Βάρελη, Ε. (2015). Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: εκδόσεις
Διόνικος.
11 Παλαιολόγου, Ν. & Ευαγγέλου, Ο. (2003). Διαπολιτισμική παιδαγωγική-Εκπαιδευτικές, διδακτικές και
ψυχολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός, σ. 24.
12 Βάρελη, Ε. (2015). Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: εκδόσεις Διόνικος,
σ.σ. 11-12.
13 Meer, N. & Modood, T. (2012). How does interculturalism contrast with multiculturalism? Journal of
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αντίποδα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης βρίσκεται η κοινή ή μονοπολιτισμική
εκπαίδευση. Η πρώτη απευθύνεται και στους αλλοδαπούς μαθητές που επιχειρούν να
εξοικειωθούν με τον περιβάλλοντα χώρο στη χώρα υποδοχής που βρίσκονται. Στοχεύει
στην ομαλή ένταξη αυτών, τους μεταχειρίζεται ισότιμα και πάνω από όλα με σεβασμό
των δικαιωμάτων τους και της κουλτούρας που μεταφέρουν. Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει
πως η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στηρίζεται στην εξάλειψη των εκπαιδευτικών και
μακροπρόθεσμα κοινωνικών ανισοτήτων14. Ο σημαντικότερος θεσμός για την κοινωνική
ενσωμάτωση των μελών μιας κοινωνίας είναι το σχολείο. Μέσα από την εκπαίδευση
μεταδίδονται γνώσεις, αρχές και αξίες, εφόδια μιας ολόκληρης ζωής. Διαμορφώνεται
επίσης, η εθνική ταυτότητα του ατόμου. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση, σύμφωνα με
τους υποστηρικτές της, είναι εκείνη που συγκεντρώνει τα στοιχεία που προστατεύουν
την πολυφωνία στον αλληλεξαρτώμενο κόσμο στον οποίο εξελισσόμαστε15.
Ο όρος πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένας όρος «ομπρέλα», καθώς ενέχει
ποικίλες ιδέες και προσεγγίσεις. Ουσιαστικά, η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει τη
συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον16. Μιλώντας κανείς
για εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο με διαφορετικούς πολιτισμούς θα
πρέπει να προτιμά τον όρο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και αυτό γιατί η πρόθεση «δια-»
καταδεικνύει την κατεύθυνση, τον τρόπο και το μέσο17. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι
«εναντίωση μέσα από την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική σε κάθε είδους διάκριση,
σε κάθε είδους στερεοτυπική ιεράρχηση του διαφορετικού»18. Εύκολα κανείς μπορεί να
εντοπίσει την ομοιότητα των όρων «πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα».
Παρόλα αυτά δεν είναι ταυτόσημες έννοιες, καθώς αυτή της διαπολιτισμικότητας είναι
ευρύτερη. Η πολυπολιτισμικότητα είναι αναγκαία συνθήκη της διαπολιτισμικότητας, όμως
η πολυπολιτισμικότητα δε συνεπάγεται πάντοτε τη διαπολιτισμικότητα19. Ωστόσο, και οι
δύο όροι είναι στενά συνδεδεμένοι με τη μετανάστευση. Η διαπολιτισμικότητα ενέχει την
αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών για την δημιουργία μιας κοινής πολιτισμικής
ταυτότητας, που θα εμπεριέχει στοιχεία όλων των πολιτισμών που αναμείχθηκαν20.
3.2. Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας
Υπάρχουν πέντε κύρια μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας, τα οποία θα
Intercultural Studies, 33 (2): 175-177.
14 Βάρελη, Ε. (2015). Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: εκδόσεις Διόνικος,
σ.13.
15 Βάρελη, Ε. (2015). Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: εκδόσεις Διόνικος,
σ. 16.
16 Τουλιάς, Η. (2005). Η διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική αγωγή στην Ελλάδα-Μύθος και πραγματικότητα.
Αθήνα: Διόνικος. σ.σ. 18-30.
17 Βάρελη, Ε. (2015). Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: εκδόσεις Διόνικος,
σ.17.
18 Ανδρούσου, Α. (2000). Διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαιδευτική πρακτική. Στο Α. Βαφέα (επιμ.). Το
πολύχρωμο σχολείο-Μια εμπειρία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη. Αθήνα: Νήσος, σ.11.
19 Δαμανάκης, Μ. (2001). Η διαμόρφωση της εθνικής και της πολιτισμικής ταυτότητας των ελληνοπαίδων
εξωτερικού. Επιστήμες της Αγωγής, σ.σ. 7-19.
20 Γεωργογιάννης, Π. (2008). Μετανάστες-Παλιννοστούντες-Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην
Ελλάδα. Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση,
τ.7. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ.σ. 30-35.
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αναφερθούν συνοπτικά παρακάτω21:
Το αφομοιωτικό μοντέλο: Ως αφομοίωση ορίζεται το τελευταίο στάδιο του
επιπολιτισμού (acculturation). Έχει προηγηθεί του σταδίου αυτού η επαφή, η
σύγκρουση και η προσαρμογή. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα άτομα διαφορετικών
πολιτισμών αλληλεπιδρούν χωρίς να έχει βαρύτητα η εθνική τους προέλευση. Οι
πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες θα πρέπει να απορροφηθούν από τον «ντόπιο,
ομοιογενή πληθυσμό». Το σχολείο είναι μονογλωσσικό και μονοπολιτισμικό με
στόχο τα παιδιά να κατέχουν ικανοποιητικά, με το πέρας της σχολικής εκπαίδευσης,
την εθνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι μαθητές ανεξαρτήτως προέλευσης, είναι
υποχρεωμένοι να μάθουν την γλώσσα της χώρας και το πολιτισμικό πλαίσιο της,
παραγκωνίζοντας την δική τους μητρική γλώσσα και κουλτούρα, ώστε να είναι ικανοί
να συμμετέχουν επιτυχώς στην νέα πολιτισμική πραγματικότητα.
Το μοντέλο ενσωμάτωσης: Σε αυτό το μοντέλο η πολιτισμική ετερότητα είναι ανεκτή
μέχρι το σημείο που δεν παρεμποδίζεται η ενσωμάτωση και δεν τίθεται σε κίνδυνο ο
πολιτισμός της κυρίαρχης κοινωνίας. Κάθε διαφορετικό πολιτισμικά στοιχείο ασκεί
και δέχεται επιρροές προς και από τη χώρα υποδοχής. Η ανοχή είναι μεγαλύτερη σε
ζητήματα θρησκευτικής φύσης, παρά σε θέματα γλώσσας. Συχνά, τα όρια αυτού του
μοντέλου και του προηγούμενου δεν είναι διακριτά. Σε αντίθεση με την αφομοιωτική
πολιτική, η ενσωμάτωση αποδέχεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών ομάδων
εφόσον δεν ελλοχεύουν «κινδύνους» για τις πολιτισμικές παραδοχές της κυρίαρχης
κοινωνικής ομάδας. Όσον αφορά την εκπαίδευση των μεταναστόπουλων, εκτός από
την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας, οι χώρες υποδοχής παρεμβαίνουν στα ισχύοντα
εκπαιδευτικά συστήματα, σχεδιάζοντας σχολικά προγράμματα με στόχο την σχολική
και κοινωνική ενσωμάτωση τους.
Το πολυπολιτισμικό μοντέλο: Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970, όταν έγινε
αντιληπτό πως ο εθνικός διαχωρισμός αναπαράγεται από γενιά σε γενιά. Το μοντέλο
αποσκοπεί στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σεβόμενο τη διαφορετικότητα
άλλων πολιτισμών στο σημείο που δεν απειλείται η ενότητα του συνόλου του
κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αλληλεπιδρούν οι πολιτισμοί αυτοί. Σύμφωνα με
τους υποστηρικτές του, η αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας των μεταναστών
προάγει την κοινωνική συνοχή. Δημιουργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που
προωθούν την εκμάθηση των μειονοτικών πολιτισμών και παραδόσεων, σέβονται
τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και καλλιεργούν την ανοχή στην
διαφορετικότητα. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η διαμόρφωση κατάλληλων
συνθηκών για ίσες ευκαιρίες.
Το αντιρατσιστικό μοντέλο: Έκανε την εμφάνισή του τη δεκαετία του 1980 ως
απάντηση στο πολυπολιτισμικό μοντέλο. Υποστηρίζει πως εκτός από τις στάσεις
των ατόμων θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι δομές της εκπαίδευσης προκειμένου
να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις σε βάρος των παιδιών των μεταναστών ή
προσφύγων.
21 Βάρελη, Ε. (2015). Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: εκδόσεις
Διόνικος.; Γεωργογιάννης, Π. (2008). Μετανάστες-Παλιννοστούντες-Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες
στην Ελλάδα. Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην
εκπαίδευση, τ.7. Πάτρα: Αυτοέκδοση.; Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών
στο δημοτικό σχολείο: Από την «ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο.
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Το διαπολιτισμικό μοντέλο: Για ορισμένους δεν είναι παρά μετεξέλιξη του
πολυπολιτισμικού μοντέλου. Ο Helmut Essinger22 ορίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
ως απάντηση στα προβλήματα που δημιουργεί η πολυπολιτισμική. Βασικές αρχές
αυτού του μοντέλου είναι η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός.
Οι έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας είναι ακόμα πολύ
ρευστές και βρίσκονται μέχρι και σήμερα υπό συζήτηση. Ωστόσο, η αναφορά σε αυτές
σίγουρα συμπλήρωσε το θεωρητικό παζλ γύρω από την εκπαίδευση των μεταναστών και
των προσφύγων. Τι συμβαίνει όμως με την εκπαίδευση αυτών στη σύγχρονη Ελλάδα;
3.2.1 Κριτική στα μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας
Εξετάζοντας τα μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας, εντοπίζονται ορισμένες
αδυναμίες, ειδικότερα στα αρχικά, που αφορούν την μη ουσιαστική αντιμετώπιση των
εκπαιδευτικών δυσλειτουργιών που αφορούν τους αλλοδαπούς μαθητές. Ξεκινώντας
με το πρώτο μοντέλο, το αφομοιωτικό δεν επιτρέπει στον αλλοδαπό να ανακαλύψει τις
δυνατότητες του στο νέο περιβάλλον και τον αναγκάζει να αποκοπεί και να αγνοήσει
τα πολιτισμικά του στοιχεία. Του αναθέτει τον ρόλο του απλού παρατηρητή και απαιτεί
από αυτόν την άμεση εξοικείωση του με την χώρα υποδοχής. Θα μπορούσε, λοιπόν, να
χαρακτηριστεί ως ένα εθνοκεντρικό μοντέλο. Όσον αφορά το μοντέλο της ενσωμάτωσης
καλλιεργεί στο σχολικό περιβάλλον την αίσθηση της ανισότητας. Δεν παρεμβαίνει με
ουσιαστικό τρόπο στην αλλαγή των υφιστάμενων στάσεων και πρακτικών με στόχο την
προσαρμογή των αλλοδαπών στην χώρα υποδοχής, παρόλο που επιτρέπει και αποδέχεται
τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο αφήνει στους ίδιους τη
δυνατότητα αλλαγής με στόχο την προσαρμογή τους. Συνεπώς, οι μαθητές καλούνται να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σχολείου που αγνοεί τη διαφορετικότητα τους και
αξιολογούνται σύμφωνα με το τα πρότυπα του κυρίαρχου πολιτισμού. Το πολυπολιτισμικό
μοντέλο, χωλαίνει εξίσου καθώς δεν εντοπίζει τις πραγματικές αιτίες διάκρισης των
μεταναστευτικών ομάδων, παρεμποδίζοντας τις ουσιαστικές παρεμβάσεις στη δομή
της εξουσίας. Δυσχεράνει την κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών, ενώ η χρήση
συγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων ενισχύουν προκαταλήψεις και στερεότυπα που
αφορούν ορισμένες μεταναστευτικές ομάδες. Το αντιρατσιστικό μοντέλο είναι αυτό που
θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση του ρατσισμού την πολιτική
παρέμβαση. Εντοπίζει την αναγκαιότητα για αναθεώρηση των κρατικών δομών και
θεσμών, με στόχο την εξασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, ανεξαρτήτων εθνικής
προέλευσης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο ελλοχεύει τον κίνδυνο της πολιτικής
εκμετάλλευσης της εκπαίδευσης. Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, το διαπολιτισμικό
μοντέλο αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης που στοχεύει και καλλιεργεί
την αμοιβαία αλληλεπίδραση και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ατόμων
διαφορετικής εθνικής προέλευσης και κουλτούρας. Με συγκεκριμένες ενέργειες και
προγράμματα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ένα σχολείο ανοιχτό για όλους,
λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όλων
των εθνικών ομάδων 23.
22 Η. Essinger, “ Interkultureller Erziehung in multiethnischen Gesellschaften”, Die Bruecke, 1990, 52, p.p.
22-31.
23 Γεωργογιάννης, Π. (2008). Μετανάστες-Παλιννοστούντες-Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην
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3.3. Εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ), αποτελεί μια διεθνή σύμβαση για την
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, υιοθετήθηκε το 1961 στο Συμβούλιο της
Ευρώπης και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Νόμο 1426/8424. Αποτελεί το πρώτο
περιεκτικό διεθνές κείμενο προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι
προηγείται του αντίστοιχου Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Το 1996 ο ΕΚΧ αναθεωρήθηκε
προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικά δεδομένα και να συμπεριλάβει νέα
δικαιώματα. Ο Αναθεωρημένος ΕΚΧ έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα ήδη από τον Μάιο
του 199625.
Στο άρθρο 17 του Αναθεωρημένου ΕΚΧ26 τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεσμεύονται
«να λάβουν μέτρα για τη φροντίδα, την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση
των παιδιών και των νεαρών προσώπων, ιδιαίτερα με την ίδρυση ή διατήρηση δομών και
υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στο σκοπό αυτό, καθώς και να λάβουν μέτρα για την
προστασία από την παραμέληση, τη βία και την εκμετάλλευση. Επίσης, προβλέπεται ειδική
υποστήριξη από το Κράτος για τα παιδιά και τα νεαρά άτομα που στερούνται προσωρινά
ή μόνιμα την υποστήριξη της οικογένειάς τους, εξασφάλιση δωρεάν πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ενθάρρυνση της τακτικής φοίτησης στο σχολείο».
3.3.1. Τα Σχολεία Παλιννοστούντων
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιταγές του Αναθεωρημένου ΕΚΧ, το ελληνικό
κράτος ξεκίνησε να μεριμνά για την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, συνδυαστικά με τη μέριμνα για την εκπαίδευση παλιννοστούντων που
τότε άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα27. Τα διοικητικά μέτρα που λήφθηκαν μπορούν να
διακριθούν σε τρεις περιόδους. Η πρώτη αφορά την δεκαετία του 1970, κατά την οποία
η μέριμνα για την εκπαίδευση πρώτα των παλιννοστούντων και έπειτα των αλλοδαπών
είχε έντονο «προνοιακό» χαρακτήρα. Μέχρι το 1980 ο εκσυγχρονισμός που επιχειρήθηκε
ήταν μονοπολιτισμικού χαρακτήρα με έντονες εθνικές τάσεις. Κατά την περίοδο αυτή, με
το Νομοθετικό Διάταγμα 339/74, ιδρύεται το πρώτο σχολείο παλιννοστούντων μαθητών.
Ωστόσο, αυτές οι σχολικές δομές στάθηκαν ανεπαρκείς για την επιτυχή ένταξη των
μαθητών στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα και περιθωριοποιήθηκαν28.
Η δεύτερη φάση αφορά το διάστημα μεταξύ της δεκαετίας του 1980 ως το 1996
Ελλάδα. Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση,
τ.7. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 211.
24 Ν.1426/84. Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 32 Α/21-3-84).
25 Κτιστάκις, Γ. (2014). Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αθήνα: Σάκκουλα,
σ.σ. 150-153.
26 Πηγή: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163 (Προσπελάστηκε 16-062019)
27 Δαμανάκης, Μ. (2001). Η διαμόρφωση της εθνικής και της πολιτισμικής ταυτότητας των ελληνοπαίδων
εξωτερικού. Επιστήμες της Αγωγής; Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο
δημοτικό σχολείο: Από την «ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο.
28 Γεωργογιάννης, Π. (2008). Μετανάστες-Παλιννοστούντες-Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην
Ελλάδα. Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση,
τ.7. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 183.
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όπου αυξήθηκαν σημαντικά τα παιδιά μεταναστών και ομογενών στις σχολικές αίθουσες.
Έτσι, το 1980 θεσμοθετούνται και ιδρύονται με Υπουργική Απόφαση29 οι πρώτες Τάξεις
Υποδοχής σε περιοχές με αυξημένο πληθυσμό παλιννοστούντων (Βόρεια Ελλάδα).
Πρόκειται, ουσιαστικά, για τάξεις μέσα στις σχολικές δομές που παρακολουθούν
μαθήματα της ελληνικής επιπλέον ώρες. Στόχος των ΤΥ ήταν η ομαλή ένταξη των μαθητών
στο ελληνικό σχολείο και την ελληνική κουλτούρα. Το 1982 με Υπουργική Απόφαση30
λειτούργησαν και τα Φροντιστηριακά Τμήματα. Ο ρόλος τους ήταν να προσφέρουν
πρόσθετη βοήθεια σε θέματα γνωστικά και πολιτισμικά σε παλιννοστούντες μαθητές που
παρακολουθούσαν το κανονικό σχολικό πρόγραμμα. Το 1994 με Υπουργική Απόφαση
δίνεται η δυνατότητα ένταξης και των αλλοδαπών μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας τόσο στις Τάξεις Υποδοχής όσο και στα Φροντιστηριακά Τμήματα όπου
πραγματοποιείται διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μαθητών από ειδικευμένους
εκπαιδευτικούς31.
Στην τρίτη περίοδο, το 1996 o Ν. 2413/199632 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό,
η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», προέβλεπε την ίδρυση σχολείων
«για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή
μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία
να μετατρέπονται σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή να διαμορφώνονται σε
αυτά τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα πρώην Σχολεία Παλιννοστούντων
μετατράπηκαν σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, όμως ο τρόπος λειτουργίας τους δύναται να
ποικίλλει από τη μια σχολική μονάδα στην άλλη. Το σίγουρο είναι πως για να συμφωνεί
η λειτουργία των σχολείων αυτών με τις επιταγές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τα
σχολεία αυτά θα πρέπει να είναι ανοιχτά και προς τους γηγενής και μάλιστα να έχουν
μεικτό πληθυσμό (γηγενών και μη), ώστε να μην θεωρηθούν γκέτο ή ως «σχολεία για
τους διαφορετικούς». Υπό αυτή την έννοια όλα τα ελληνικά σχολεία θα μπορούσαν να
θεωρούνται «δυνάμει διαπολιτισμικά33». Ακόμη, κατά την περίοδο αυτή ιδρύεται το
Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.ΔΕ) έργο του
οποίου είναι η έρευνα και η μελέτη θεμάτων που αφορούν την ελληνική εκπαίδευση στο
εξωτερικό και στα Διαπολιτισμικά σχολεία34. Εν συνεχεία, με Υπουργικές Αποφάσεις
ορισμένα δημόσια σχολεία μετατρέπονται και μετονομάζονται σε διαπολιτισμικά. Στα
πλαίσια της διαπολιτισμικής αγωγής ο Σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου έχει την
δυνατότητα να παρέμβει και να επιλέξει ποιο θεσμικό σχήμα θα είναι πιο αποδοτικό για
τους μαθητές: η Τάξη Υποδοχής I που εφαρμόζει εντατική εκμάθηση της ελληνικής, η
Τάξη Υποδοχής II κατά την οποία πραγματοποιείται υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία
29 Φ.818-2/4139/20-10-80
30 Φ.818/2/Ζ/21/3175/7-9-82
31 Γεωργογιάννης, Π. (2008). Μετανάστες-Παλιννοστούντες-Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην
Ελλάδα. Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση,
τ.7. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 183.
32 Ν. 2413/1996. Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, ή διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. (ΦΕK 124 Α΄/17-6-96).
33 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 85-89.
34 Γεωργογιάννης, Π. (2008). Μετανάστες-Παλιννοστούντες-Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην
Ελλάδα. Στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση,
τ.7. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 183.
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μέσα στις κανονικές τάξεις, τα Φροντιστηριακά Τμήματα ή το Διευρυμένο Ωράριο.
3.3.2. Οι Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μέχρι το 1996 άρχισαν να δημιουργούνται
θεσμοί όπως οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) με τον
Ν. 1404/8335 και στη συνέχεια με την αναθεώρηση του άρθρου 45 του προηγούμενου
στον Ν.1894/199036. Στους νέους τότε αυτούς θεσμούς δόθηκε το δικαίωμα ένταξης και
αλλοδαπών μαθητών στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βασική επιδίωξη
και των δύο είναι η υποδοχή και η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών (μεταναστών ή
προσφύγων) στη σχολική μονάδα και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία37.
Συγκεκριμένα, οι Τάξεις Υποδοχής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Αρχικά,
οι μαθητές παρακολουθούν την Τ.Υ. τύπου I, στην οποία διδάσκονται τα ελληνικά ως
δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα για ένα σχολικό έτος. Αν κάποιος μαθητής έχει φτάσει σε
ικανοποιητικό επίπεδο και μπορεί να παρακολουθήσει, του δίνεται η δυνατότητα να
ενταχθεί σε «κανονική» τάξη. Αν κάποιος μαθητής παρουσιάσει ελλείψεις με το πέρας του
σχολικού έτους τότε την επόμενη χρονιά παρακολουθούν μαθήματα Τ.Υ. τύπου II, όπου
εφαρμόζεται μεικτό σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής υποστήριξης. Τα μαθήματα
γίνονται μέσα σε «κανονικές» τάξεις και η διάρκεια της φοίτησης μπορεί να διαρκέσει
έως και δύο έτη38. Τα Φροντιστηριακά Τμήματα απευθύνονται σε μαθητές που δεν έχουν
φοιτήσει σε Τ.Υ. ή αν και έχουν φοιτήσει σε αυτές εξακολουθούν να παρουσιάζουν
ελλείψεις. Η υποστηρικτική διδασκαλία στα Φ.Τ. παρέχεται με το πέρας του σχολικού
ωραρίου και καλύπτει 10 ώρες εβδομαδιαίως39. Με υπουργική απόφαση40 δόθηκε,
επίσης, η δυνατότητα διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας προέλευσης για 2-3 ώρες
σε εβδομαδιαία βάση και προέβλεπε την πρόσληψη ειδικών (ψυχολόγων, κοινωνικών
λειτουργών) για τη στήριξη των μαθητών. Παρόλα αυτά με δυσκολία θα έλεγε κανείς ότι
αυτές οι δυνατότητες έχουν αξιοποιηθεί. Οι παραπάνω θεσμοί φαίνεται να λειτούργησαν
στοχεύοντας τελικώς στην όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρμογή και αφομοίωση των
μαθητών και γι’ αυτό πολλές φορές τέθηκαν υπό αμφισβήτηση. Έχει διαπιστωθεί ότι
αρκετοί μαθητές των Τ.Υ. δεν φτάνουν ποτέ να ενταχθούν σε μια «κανονική» τάξη41.

35 Ν. 1404/83. Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εφημερίδα της
Κυβέρνησης. (ΦΕΚ 173/24-11-83).
36 Ν.1894/1990. Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις. Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
(ΦΕΚ 110/27-8-90).
37 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ. 89.
38 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ. 111.
39 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ. 111.
40 Υ.Α. Φ.2/378/Γ1/1124
41 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο: Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 61-65.
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3.3.3. Οι Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων
Μόλις το 2016 ελήφθη Κοινή Υπουργική Απόφαση42 για την «Ίδρυση, οργάνωση,
λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την
Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν
λόγω δομών». Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής43 φαίνεται να υποστηρίζει
τον σχεδιασμό του ΥΠΠΕΘ που έχει στόχο την εκπαιδευτική ένταξη των ανήλικωνπροσφύγων. Ειδικότερα, τα προσφυγόπουλα μετά τη βίαιη απομάκρυνσή τους από τη
χώρα τους, έχουν παραμείνει εκτός του σχολικού περιβάλλοντος για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ελάχιστα από αυτά τα παιδιά ζουν με τις οικογένειές τους (σε διαμερίσματα ή
χώρους καταλήψεων), καθώς τα περισσότερα διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και στην
πλειονότητά τους επιθυμούν να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα. Όλα αυτά τα στοιχεία
είναι σημαντικό να τα λάβει κανείς υπόψη, διότι διαφοροποιούν σημαντικά τα παιδιά
αυτά από τα παιδιά αλλοδαπών ή παλιννοστούντων που εγγράφονται στο ελληνικό
σχολείο εδώ και μερικά χρόνια και για την εκπαιδευτική ένταξη των οποίων λειτουργούν
οι Τάξεις Υποδοχής. Στις Τάξεις Υποδοχής είναι δυνατόν να λάβουν εκπαίδευση τα παιδιά
των προσφύγων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ανά
σχολική μονάδα μικρό αριθμητικά σύνολο, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία
της σχολικής μονάδας. Αντίθετα, για τα παιδιά που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας είναι
πρωταρχικό ζητούμενο η ομαλή μετάβαση αυτών από τους καταυλισμούς σε μια σχολική
κανονικότητα με απώτερο σκοπό την επιτυχή επανένταξή τους στη σχολική κουλτούρα.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο σε αυτή την προ-ενταξιακή διαδικασία να δοθούν στα
παιδιά εφόδια για την ομαλή εκπαιδευτική και κοινωνική τους ένταξη ακόμα και αν
επιλέξουν να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα.
Έτσι, στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (άρθρο 38 του Ν.
4415/2016, Α’ 159)44 εφαρμόζεται εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι (20)
ωρών που καλύπτει τη διδασκαλία της ελληνικής, των μαθηματικών, των αγγλικών και
των ΤΠΕ, και περιλαμβάνει καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Οι Δ.Υ.Ε.Π.
λειτουργούν είτε εντός των κέντρων φιλοξενίας είτε εντός των σχολικών μονάδων
κατά το απογευματινό πρόγραμμα. Ως εκπαιδευτικό σχήμα είναι δομημένες με βάση
ένα ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών, ώστε να δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για τη σχολική τους επιτυχία των παιδιών στο μέλλον. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική
Απόφαση45, οι Δ.Υ.Ε.Π. είναι κομμάτι της τυπικής εκπαίδευσης και λειτουργούν εντός
των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Κάθε Δ.Υ.Ε.Π.
μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών (1020 μαθητές ανά τμήμα). Στα Δημοτικά ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται
ως ακολούθως:
42 180647/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016)
43 Πηγή:http://www.iep.edu.gr/el/crossingbordersedu-anakoinwseis/dyep-domes-ypodoxis-kai-ekpaidefsisprosfygon(Προσπελάστηκε 17-06-2019)
44 Πηγή:http://www.iep.edu.gr/el/crossingbordersedu-anakoinwseis/dyep-domes-ypodoxis-kai-ekpaidefsisprosfygon(Προσπελάστηκε 17-06-2019)
45 180647/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016)
Πηγή:http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/58nomothesia(Προσπελάστηκε 17-06-2019)
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Πίνακας 1: Χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο στις Δ.Υ.Ε.Π. για Δημοτικό
Διδακτικό Αντικείμενο

Ώρες ανά εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

3

Φυσική Αγωγή

3

ΤΠΕ

2

Αισθητική Αγωγή

2

Στα Γυμνάσια ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται ως ακολούθως:
Πίνακας 2: Χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο στις Δ.Υ.Ε.Π. για Γυμνάσιο
Διδακτικό Αντικείμενο

Ώρες ανά εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

4

Φυσική Αγωγή

2

Πληροφορική

2

Πολιτισμός & Δραστηριότητες

2

Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης
Προσφύγων46 (ΣΕΠ). Οι ΣΕΠ υπάγονται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης
και υποβάλλουν σε αυτόν τις εισηγήσεις τους ή αναφορές τους. Οι ΣΕΠ κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους συνεργάζονται με τους Διευθυντές εκπαίδευσης, τους Σχολικούς
Συμβούλους, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και εισηγούνται μέτρα για την
εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π..
3.4. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχολική επίδοση των παιδιών των
μεταναστών
Τα παιδιά των αλλοδαπών έχουν ως κοινό σημείο τη γλωσσική και πολιτισμική
διαφοροποίηση από τον γηγενή πληθυσμό και ως αποτέλεσμα αυτού η σχολική τους
46 Πηγή:http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/58-nomothesia(Προσπελάστηκε 16-06-2019)
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επίδοση διαφέρει από αυτή των γηγενών συμμαθητών τους. Ως σχολική επίδοση εννοούμε
το βαθμό επιτυχίας των παιδιών στους σκοπούς της μάθησης και το βαθμό στον οποίο
κατακτούν ρόλους, στάσεις και συμπεριφορές. Να σημειωθεί πως η σχολική επίδοση δεν
ταυτίζεται με τους βαθμούς47. Η σχολική επίδοση δεν αποτελεί ευθύνη αποκλειστικά και
μόνο του μαθητή, γι’ αυτό και θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά τα αίτια της
σχολικής αποτυχίας των μαθητών με τις χαμηλότερες βαθμολογίες, οι οποίοι φαίνεται στις
περισσότερες περιπτώσεις να προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.
Η σχολική αποτυχία των παιδιών των μεταναστών, λοιπόν, φαίνεται πρωταρχικά να
οφείλεται στον μη εξατομικευμένο χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος και κατ’
επέκταση της διδασκαλίας48.
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχολική επίδοση των παιδιών των
μεταναστών είναι49:
1. Το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας: Η υποστήριξη από πλευράς της οικογένειας
φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχολική επίδοση των μαθητών.
Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τόσες περισσότερες
προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται το πολιτιστικό
τους κεφάλαιο.
2. Οι συνθήκες διαβίωσης: Οι χαμηλές απολαβές των μεταναστών γονέων δεν
επιτρέπουν πάντα τις επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης για ένα παιδί. Σε ένα περιβάλλον
εξαθλίωσης κανένα παιδί δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
στο σχολείο, ούτε πιθανόν να διαθέσει χρήματα για γραφική ύλη. Έτσι, αρκετά συχνά
οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους μη επιμελείς αλλοδαπούς μαθητές αδιάφορους.
3. Οι προσδοκίες και η στάση του εκπαιδευτικού: Η αντιμετώπιση του αλλοδαπού
παιδιού ως ισότιμο απέναντι στους συμμαθητές του από τη μεριά του δασκάλου θα
ενθάρρυνε την σχολική του επίδοση. Αντίστοιχα, ένας εκπαιδευτικός καθοδηγούμενος
από στερεότυπα και προκαταλήψεις θα ευθύνονταν σε μεγάλο βαθμό για τη σχολική
αποτυχία του αλλοδαπού μαθητή του.
4. Οι σχέσεις με τους συμμαθητές: Είναι εύλογο πως η αποδοχή και η κοινωνικοποίηση
μεταξύ των συνομηλίκων στέκεται αρωγός στην πρόοδο της σχολικής επίδοσης,
αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση του μαθητή.
5. Η διγλωσσία: Ως δίγλωσσοι θεωρούνται οι μαθητές που επικοινωνούν και στη
γλώσσα της χώρας από την οποία προέρχονται (μητρική) αλλά και στη γλώσσα της
χώρας υποδοχής. Όσα πλεονεκτήματα και αν προσφέρει η διγλωσσία δεν παύει σε
αρκετές περιπτώσεις να αποτελεί τροχοπέδη στην ένταξη των μεταναστών μαθητών.
6. Η συμμετοχή σε Τάξεις Υποδοχής: Η συμμετοχή των παιδιών των μεταναστών σε
μαθήματα εκτός της «κανονικής» τάξης συνεπάγεται ενός είδους απομόνωση, η
οποία δυσχεραίνει την κοινωνικοποίηση των παιδιών και τη σχολική τους επίδοση.
7. Η ηλικία και το χρονικό διάστημα παραμονής στη χώρα: Όταν η κουλτούρα της
χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης διαφέρουν σημαντικά οι μαθητές τείνουν
να εμφανίζουν προβλήματα στη σχολική ενσωμάτωση και την κατάκτηση της νέας
γλώσσας, ιδιαίτερα πριν την ηλικία των 10-12 ετών.
47 Δασκαλάκης, Ι.Δ., (2014). Ζητήματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση, σ.σ. 171-173.
48 Δασκαλάκης, Ι.Δ., (2014). Ζητήματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση, σ.σ. 171-185.
49 Δασκαλάκης, Ι.Δ., (2014). Ζητήματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση, σ.σ. 171-185.
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8. Η παιδική εργασία: Η ανάγκη των οικογενειών των μεταναστών σε χρήματα είναι
μεγάλη, γι’ αυτό συχνά τα παιδιά αυτών αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα με
το σχολείο ή ακόμη και να το εγκαταλείψουν.
9. Η σχολική αποτυχία: Οι παραπάνω παράμετροι ασκούν αρνητική επιρροή στη σχολική
επίδοση των μαθητών, οδηγώντας τους σε σχολική αποτυχία.
4. Συμπεράσματα και προτάσεις
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να διακρίνει κανείς όρους όπως αυτή του πρόσφυγα και
του μετανάστη, της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας, ώστε να μπορεί
με σαφήνεια να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα και το εύρος του περιεχομένου τους.
Η μεταβολή των σύγχρονων κοινωνιών από μονοπολιτισμικές σε πολυπολιτισμικές
ανέδειξε την ανάγκη για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση50.
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτισμική διαφορετικότητα δύναται
να ποικίλει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από την κυρίαρχη κουλτούρα και ιδεολογία.
Οι χώρες της Δύσης τα τελευταία χρόνια τείνουν να αντιμετωπίζουν τα άτομα ισότιμα,
ανεξαρτήτως της πολιτισμικής τους ταυτότητας, στοχεύοντας στη δημιουργία διαύλων
επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο. Η διαπολιτισμικότητα,
ως θέση, είναι απότοκο μιας μακράς πορείας με καίριους σταθμούς το μοντέλο της
αφομοίωσης, της ενσωμάτωσης, της πολυπολιτισμικότητας και το αντιρατσιστικό
μοντέλο51. Αφορμή για τη μέριμνα της εκπαίδευσης των αλλοδαπών στάθηκε η ανάγκη
εκπαίδευσης των παλλινοστούντων που στην αρχή είχε έντονο «φιλανθρωπικό»
χαρακτήρα52. Έκτοτε πέρασαν αρκετές δεκαετίες ώστε σήμερα να γίνεται λόγος για
Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα και Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης
Προσφύγων.
Τα θεμέλια πάνω στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί το ελληνικό σχολείο ώστε
να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εκπαίδευση στους αλλοδαπούς
μαθητές συνοψίζονται στα εξής53:
 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι καταρτισμένοι και επαρκώς ενημερωμένοι σε
θέματα που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα, να ενθαρρύνουν τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα και να προωθούν πανανθρώπινες αξίες που αντανακλώνται σε κάθε
κοινωνία, απ’ όπου και αν προέρχεται ο μαθητικός πληθυσμός. Θα πρέπει επίσης,
να διασφαλίζεται από μέρους του εκπαιδευτικού η συναισθηματική ασφάλεια των
μαθητών που προέρχονται από αλλόγλωσσα περιβάλλοντα.
 Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και στις ανάγκες
των αλλοδαπών μαθητών και τη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα ώστε να
αξιοποιούνται και να συνυπολογίζονται και οι κουλτούρες που φέρουν οι μαθητές
50 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 288-290.
51 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 288-290.
52 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ. 59.
53 Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο, σ.σ. 288-290.
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αυτοί. Αυτό δύναται να επιτευχθεί με την προάσπιση αξιών όπως ο αλληλοσεβασμός,
η αλληλεκτίμηση και η ενσυναίσθηση.
 Το σχολείο δεν θα μπορούσε να δράσει πέραν της κοινωνίας, χωρίς τη συμμετοχή
των ίδιων των γονέων και κηδεμόνων (γηγενών και αλλοδαπών) που κρίνεται
απαραίτητη.
 Τα σχολικά εγχειρίδια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από στερεότυπα και
προκαταλήψεις χωρίς να αλλοιώνονται παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα. Ακόμη, το
διδακτικό υλικό θα ήταν προτιμότερο να αναδεικνύει και να αναπαριστά θέματα και
εμπειρίες οικείες στους αλλοδαπούς μαθητές ώστε οι ίδιοι να συνδέονται περισσότερο
βιωματικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η είσοδος και η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα
της Ελλάδας συνιστά μια ευκαιρία και συνάμα πρόκληση ώστε να επαναπροσδιοριστεί
το σχολείο ως θεσμός και να στραφεί εκ νέου στην πρότερη ανθρωπιστική του βάση54.
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Ο ρόλος της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής σε παιδιά πρόσφυγες και
μετανάστες
Αναστασόπουλος Διονύσιος

Περίληψη
Η προσφυγική κρίση της τελευταίας τριετίας προκάλεσε μεγάλες δημογραφικές, κοινωνικές
αναταραχές και ανακατατάξεις στις χώρες υποδοχής της Ευρώπης. Οι αναταραχές αυτές
ήταν φυσικό επακόλουθο να επηρεάσουν και τον τομέα της εκπαίδευσης. Στην παρούσα
εισήγηση γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής του προβλήματος της μετανάστευσης στις
Ευρωπαϊκές χώρες και του ρόλου της διαπολιτισμικής-πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης
και συμβουλευτικής στη διαχείριση του νέου αυτού πολυπολιτισμικού σχολικού
περιβάλλοντος. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τις μεταναστευτικές ροές στην
Ευρώπη κατά τον τελευταίο αιώνα. Το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένα
στον ρόλο της πολυπολιτισμικής-διαπολιτισμικής συμβουλευτικής στην εκπαίδευση
και στη σημασία των εξατομικευμένων παρεμβάσεων της στην ευαίσθητη ομάδα των
παιδιών προσφύγων. Τέλος, συζητείται η σημασία της θεωρίας ιεράρχησης των αναγκών
του Maslow για μια περισσότερο προσωποκεντρική/επιστημονική προσέγγιση της
διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής.
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική ικανότητα, θεωρία του Maslow, πολυπολιτισμικήδιαπολιτισμική συμβουλευτική, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, προσφυγική κρίση.
The role of Multicultural Counseling in refugee and migrant children
Abstract
The refugee crisis of the last three years has caused major demographic, social unrest and
upheaval in the host countries of Europe. These disturbances were a natural consequence
of influencing the education sector as well. This work is an attempt to describe the problem
of migration in European countries and the role of intercultural-multicultural education
and counselling in the management of this new multicultural school Environment. The
first chapter of the work deals with migratory flows in Europe over the last century.
The second and the third chapter are dedicated to the role of multicultural - intercultural
counselling in education and the importance of its personalised interventions in the
vulnerable group of refugee children. Finally, the importance of the hierarchy theory
of Maslow’s needs is discussed for a more personal/scientific approach to intercultural
educational counselling.
Key words: Intercultural competence, Maslow theory, multicultural-intercultural
counselling, multicultural education, refugee crisis.
1. Εισαγωγή
Κατά την τελευταία τριετία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγούμενου
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εισροή προσφύγων και μεταναστών εξαιτίας συνόρευσης της, με χώρες που βρίσκονται
σε εμπόλεμη κατάσταση. Μέχρι και το 2014, ο συνήθης αριθμός των αιτούντων ασύλου
στην Ευρώπη ήταν περίπου 200.000, ενώ ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στα 1,2 εκ. το
2015. Οι σημερινές ροές στην Ευρώπη προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Συρία
(μέχρι το 2013 είχαν εγκαταλείψει την χώρα 5 εκ. και 7 εκ. ήταν εσωτερικοί μετανάστες
στην Συρία), το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Λιβύη και το Κόσσοβο. Τον μεγαλύτερο όγκο
εισροών δέχτηκε η Τουρκία, με περίπου 3 εκ. μετανάστες στην επικράτεια της1.
Αυτές οι μεγάλες ροές των μεταναστών και προσφύγων έχουν αλλάξει δραματικά
την δημογραφική σύνθεση πολλών γεωγραφικών περιοχών τόσο στην Ελλάδα όσο και
στις υπόλοιπες χώρες υποδοχής. Οι διαφορετικές αυτές κοινωνικές και δημογραφικές
συνθέσεις περιλαμβάνουν και τον σχολικό πληθυσμό, εγείροντας νέες προκλήσεις τόσο
για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και για την ευρύτερη κοινωνία και την ανάγκη
για την ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής/διαπολιτισμικής εκπαίδευσης2.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνιστά το θεωρητικό υπόβαθρο που επιτρέπει στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα να προχωρήσουν στις απαραίτητες οργανωτικές και εκπαιδευτικές
αλλαγές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες προκλήσεις μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση οφείλει να υιοθετήσει μια κριτική άποψη
και να προσφέρει στο σύνολο των μαθητών της τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για να
πετύχουν στην κοινωνία3.
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική έρχεται ως μια παράλληλη δύναμη επικουρίας
στην προσπάθεια της εκπαίδευσης να διαχειριστεί την πολιτισμικότητα της. Η
συμβουλευτική αυτή αφορά στην ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής ευαισθησίας, προσωπικής
ανάπτυξης, ταυτότητας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφορετικών
ατόμων, ομάδων και πολιτισμών του σχολείου. Η συμβουλευτική των προσφύγων δεν
είναι μόνο μία διεργασία στην οποία ο σύμβουλος προσανατολισμού ή ο εκπαιδευτικός της
τάξης προσπαθεί να βοηθήσει «τους άλλους» να ενσωματωθούν στον γηγενή πολιτισμό,
αλλά να βοηθήσει στον αμοιβαίο μετασχηματισμό του συνόλου των μαθητών4.
Η παρούσα εισήγηση συνιστά μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με
το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα της τελευταίας 3ετίας στην Ευρώπη, της νεοσύστατης
πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον και του ρόλου του διαπολιτισμικού
συμβούλου στην ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στο νέο τους κοινωνικό
περιβάλλον.
2. Οι Μεταναστατευτικές ροές στην Ευρώπη
2.1. Οι χρονικοί περίοδοι των μεταναστευτικών ροών
Οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη μετά τον ΙΙ Παγκόσμιο πόλεμο είχαν μια συνεχή
1 Ambrosini, M. (2016),Europe: No Migrant’s Land? Italian Institute for International Political Studies (ISPI).
Milano, pg. 15-19.
2 Launikari, Μ. & Puukari, S. (2005), Multicultural Guidance and Counselling – Theoretical Foundations
and Best Practices in Europe, Centre for International Mobility CIMO and Institute for Educational Research.
Finland, pg. 240.
3 Kanakidou, E. & Papagianni, B. (1998), Cross-cultural education. 2nd edition. Athens: Greek Letters.
4 Handy, C. & Aitken, R. (1986), Understanding schools as organization’s. London: Penguin.
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πορεία και μπορούν να διακριθούν χρονικά σε τέσσερις κύριες περιόδους5.
Η πρώτη περίοδος αναφέρεται ως «μετανάστευση σχετιζόμενη με την
απασχόληση και την ανοικοδόμηση της Ευρώπης» και αφορά την άμεση μετα-πολεμικά
μετανάστευση, χαρακτηριζόμενη από την επιστροφή των εθνοτικών πολιτών και των
υπολοίπων εκτοπισμένων πληθυσμών στην χώρα καταγωγής τους. Ωστόσο, αυτές
οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές μέσα στην Ευρώπη δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις
ανάγκες εργατικού δυναμικού που προκάλεσε η ανασυγκρότηση της Ευρώπης. Οι
ανάγκες αυτές οδήγησαν τις ενδιαφερόμενες χώρες, τις επιχειρήσεις και τους ιδιωτικούς
οργανισμούς στην πρόσληψη εργαζομένων μεταναστών δημιουργώντας ένα νέο μεγάλο
μεταναστευτικό κίνημα μέσα στην Ευρώπη μεταξύ του 1945 και 1975 που συνεισέφερε
στην απαράμιλλη οικονομική τους ανάπτυξη, γνωστό και ως «TrenteGlorieuses»6.
Η δεύτερη περίοδος σχετίζεται με την «οικονομική κρίση και την νέα προσαρμογή
των μεταναστών», ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας ‘70 εξαιτίας της
αύξησης της τιμής του πετρελαίου7. Παρά την προσπάθεια περιορισμού της από πολλές
χώρες που οδήγησε στην δραματική πτώση της, εμφανίστηκαν άλλες μορφές αυτής, όπως
ήταν οι μεταναστευτικές ροές επανένωσης των οικογενειών. Το κύριο χαρακτηριστικό
της περιόδου αυτής ήταν ότι η οικονομική ύφεση δεν οδήγησε στον επαναπατρισμό των
μεταναστών, αλλά αντίθετα στην απόφαση παραμονής τους στην χώρα υποδοχής, λόγω
των συνθηκών διαβίωσης και των κοινωνικών τους δικαιωμάτων8.
Η τρίτη μεταναστευτική περίοδος άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και
αφορούσε την «διαφοροποίηση των χωρών υποδοχής και αποστολής» και την αύξηση των
ροών των αναζητούντων άσυλο, των προσφύγων και των εθνοτικών μειονοτήτων9. Οι έως
τότε παραδοσιακές χώρες αποστολής μεταναστών όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα
και η Πορτογαλία, μετατρέπονται σε χώρες υποδοχής. Εκτός από τις αποικιακές χώρες,
υπάρχει και αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τις υπο-Σαχάριες χώρες και την
Ασία. Παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των αναζητούντων άσυλο και των προσφύγων
ως συνέπεια των πολιτικών αλλαγών στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και στην ΕΣΣΔ
και των πολεμικών συγκρούσεων στην Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ.
Επιπλέον, η περίοδος αυτή κυριαρχείται από τις ροές επανένωσης οικογενειών
σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ και την μετανάστευση ειδικευμένου και εξειδικευμένου
προσωπικού στα τέλη του 199010.
Η τελευταία περίοδος μετανάστευσης εμφανίστηκε κατά τις τελευταίες δύο
δεκαετίες και αφορά στη «μόνιμη και την προσωρινή μετανάστευση λόγω απασχόλησης».
Η αύξηση των ροών αυτών είναι συνέπεια πολλών παραγόντων όπως είναι η ένταση της
5 European Commission & OECD. (2003), Changes and Challenges. Europe and Migration from 1950 to
Present. THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF MIGRATION. Brussels.
6 European Commission & OECD. (2003), Changes and Challenges. Europe and Migration from 1950 to
Present. THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF MIGRATION. Brussels.
7 European Commission & OECD. (2003), Changes and Challenges. Europe and Migration from 1950 to
Present. THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF MIGRATION. Brussels.
8 European Commission & OECD. (2003), Changes and Challenges. Europe and Migration from 1950 to
Present. THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF MIGRATION. Brussels.
9 European Commission & OECD. (2003), Changes and Challenges. Europe and Migration from 1950 to
Present. THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF MIGRATION. Brussels.
10 OECD. (2001). ANNUAL REPORT. Στο: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report2001_annrep-2001-en.
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διάρκειας της προηγούμενης περιόδου, η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και
της επικοινωνίας, η υγεία και η εκπαίδευση, η έλλειψη εξειδικευμένου και ειδικευμένου
προσωπικού σε πολλές χώρες και η αρχόμενη οικονομική κρίση11.
Επίσης, η ανάγκη για μη εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς της γεωργίας, της
ανοικοδόμησης, των δημοσίων έργων και των οικιακών υπηρεσιών αύξησε τις ροές σε χώρες
όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία12.
2.2. Χαρακτηριστικά και ανάγκες μετανάστευσης
Σύμφωνα με τον Krieger13, υπάρχουν πέντε κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές που
χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την εξήγηση της συμπεριφοράς της μετανάστευσης και
βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση με την χώρα προορισμού είναι: η ηλικία, το φύλο, η
εκπαίδευση, η απασχόληση και η οικογενειακή κατάσταση.
2.2.1 Ηλικία
Όπως φαίνεται από την βιβλιογραφία, η ηλικία συνιστά ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
που επιδρούν στην πρόθεση για μετανάστευση14,15,16,17. Την μεγαλύτερη κινητικότητα
εμφανίζουν οι νεότερες ηλικίες, ενώ τα άτομα άνω των 40 ετών είναι λιγότερο πιθανό
να μεταναστεύσουν. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί σε δύο λόγους18. Καταρχάς,
τα νεαρά άτομα έχουν καλύτερες εργασιακές προοπτικές στις χώρες υποδοχής, ιδίως εάν
δεχτούν εργασιακές θέσεις με χαμηλές αποδοχές.
Ο δεύτερος λόγος στηρίζεται στην θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, που
προτείνει ότι η επένδυση στους νέους είναι περισσότερο αποδοτική, την ίδια ώρα
που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι έχουν χαμηλότερο οικονομικό κίνητρο για
μετανάστευση, καθώς η χρονική περίοδος απόσβεσης της επένδυσης σε αυτούς είναι
μικρή.
2.2.2 Φύλο
Παραδοσιακά, η πλειονότητα των μεταναστών αφορούσε το αντρικό φύλο και ειδικότερα
τα νεαρότερα άρρενα μέλη της οικογένειας, που στέλνονταν στο εξωτερικό για
11 OECD. (2001). ANNUAL REPORT. Στο: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report2001_annrep-2001-en.
12 OECD. (2002). ANNUAL REPORT. Στο: https://www.oecd.org/about/2080175.pdf
13 Krieger, H. (2004), Migration trends in an enlarged Europe, Quality of life in Europe, European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin.
14 Bauer, T. & Zimmermann, K. (1999), Assessment of possible migration pressure and its labour market
impact following EU enlargement to central and eastern Europe, IZA ResearchReport No.3, Bonn: IZA.
15 Fassmann, H. & Hintermann, C. (1997), Migrations potential Osteuropa – Struktur und Motivationen
potentieller Migranten aus Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn, ISR Forschungsbericht Heft 15,
Vienna: Verlag der Oesterrechischen Akademie derWissenschaften
16 Kalter, F. (1997), Wohnortwechsel in Deutschland, Opladen: Leske und Budrich.
17 Pricewaterhouse Coopers. (2001), Labour migration in CEE, 2001.Στο: www.pwcglobal.com/cz/eng/about/
press-rm/2001
18 Bauer, T. & Zimmermann, K. (1999), Assessment of possible migration pressure and its labour market
impact following EU enlargement to central and eastern Europe, IZA ResearchReport No.3, Bonn: IZA.
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αναζήτηση εργασίας ώστε να συντηρήσουν την υπόλοιπη οικογένεια. Η μετανάστευση
γυναικών συνδεόταν με την επανασύνδεση της οικογένειας, ως μια δευτερεύουσα μορφή
μετανάστευσης19.
Ωστόσο, τα τελευταία έτη εμφανίζεται μια σημαντική αύξηση της «γυναικείας»
μετανάστευσης στην Ευρώπη, με τις γυναίκες αυτές να εμφανίζουν διαφορές του
κοινωνικό-οικονομικού τους υπόβαθρου σε σχέση με τους άντρες20. Σύμφωνα με τους
Nyberg-Soerensenetal21, οι γυναίκες μετανάστες διαχωρίζονται σε τέσσερις ομάδες:
1) γυναίκες από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές που φεύγουν μόνες τους ή
επανενώνονται με την υπόλοιπη οικογένεια,
2) ανειδίκευτες γυναίκες από αστικές περιοχές που μεταναστεύουν εξαιτίας ενός
διαζυγίου, υψηλής φτώχειας και στέρησης,
3) γυναίκες με υψηλό επίπεδο μόρφωσης προς αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών
απασχόλησης και
4) γυναίκες πολιτικοί πρόσφυγες.
2.2.3 Εκπαίδευση
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά στην πρόθεση μετανάστευσης θεωρείται
και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Από την πλευρά του ανθρώπινου κεφαλαίου, τα
υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης προσφέρουν αυξημένες αποδοχές σε συγκεκριμένους
εργασιακούς τομείς και μια μεγαλύτερη δυνατότητα για τη συλλογή και επεξεργασία
νέων πληροφοριών, που οδηγεί στην μείωση του κινδύνου και στην ενίσχυση της
μεταναστευτικής πρόθεσης22.
Ωστόσο, οι Bauer και Zimmermann23μετά από την ανάλυση διαφόρων διεθνών
ερευνών της μετανάστευσης, βρήκαν μια ασήμαντη έως και αρνητική συσχέτιση του
επιπέδου εκπαίδευσης και της πρόθεσης μετανάστευσης. Η επίδραση αυτή αποδίδεται
στην επικράτηση στις χώρες υποδοχής των αγορών ανειδίκευτης εργασίας, που καθιστά
επωφελή την μετανάστευση ατόμων υψηλής ειδίκευσης.
Μια νέα τάση είναι η μετανάστευση νεαρών ατόμων για σπουδές στις χώρες
υποδοχής, καθώς με τον τρόπο αυτό θεωρείται ευκολότερη η μετάβαση από την φοιτητική
στην εργασιακή κατάσταση υψηλής ειδίκευσης24.
2.2.4 Εργασιακή κατάσταση
Σύμφωνα με την θεωρία της αγοράς εργασίας οι εισοδηματικές διαφορές και οι διαφορές
19 Kofman, E. (2003), Women migrants in the European Union, Paper presented at the joint OECD and
European Commission conference on ‘The Economic and Social Aspects of Migration’. Brussels.
20 Krieger, H. (2004), Migration trends in an enlarged Europe, Quality of life in Europe, European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin.
21 Nyberg-Soerensen, N., Van Hear, N. & Engberg-Pedersen, P. (2002), The migration-development nexus:
evidence and policy options. State of the art overview, CDR Copenhagen: Centre for Developmental Research.
22 Krieger, H. (2004), Migration trends in an enlarged Europe, Quality of life in Europe, European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin.
23 Bauer, T. & Zimmermann, K. (1999), Assessment of possible migration pressure and its labour market
impact following EU enlargement to central and eastern Europe, IZA ResearchReport No.3, Bonn: IZA.
24 Kofman, E. (2003), Women migrants in the European Union, Paper presented at the joint OECD and
European Commission conference on ‘The Economic and Social Aspects of Migration’. Brussels.
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στην απασχόληση θεωρούνται από τους ισχυρότερους λόγους για μετανάστευση
(Aleckeetal, 2001). Η αιτιολόγηση της υπόθεσης αυτής αποδίδεται στη μεγαλύτερη
δυνατότητα κινητικότητας των άνεργων ατόμων, ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλά ποσοστά
ανεργίας, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους.
Αντίθετα, με βάση τις κοινωνικό-οικονομικές έννοιες, η μετανάστευση
καθίσταται πιο ρεαλιστική επιλογή για τα άτομα με ελάχιστους πόρους. Ο συνδυασμός
των δύο θεωριών μπορεί να αποδώσει μια «ζώνη μετανάστευσης» με τα άτομα κάτω από
την ζώνη να είναι πολύ φτωχά για να μπορέσουν να μεταναστεύσουν, και τα άτομα πάνω
από αυτή να είναι αρκετά ικανοποιημένα με τις αποδοχές τους ώστε να μην χρειάζεται να
μεταναστεύσουν25 (Olesen, 2002).
2.2.5 Οικογενειακή κατάσταση
Με βάση τις κοινωνιολογικές έννοιες, τα κοινωνικά δίκτυα στο σπίτι και στις χώρες
υποδοχείς έχουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση για μετανάστευση. Η ύπαρξη ενός
δυνατού κοινωνικού δικτύου στην χώρα προέλευσης και η παράλληλη ύπαρξη μιας
χαμηλής δυναμικότητας κοινωνικού δικτύου στην χώρα υποδοχής, δρα αποτρεπτικά για
την απόφαση μετανάστευσης. Με την υπόθεση αυτή συμφωνούν και οι μικρό-κοινωνικόοικονομικές πολιτικές που υποστηρίζουν ότι όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται είναι
λιγότερο πιθανό να αποφασίσουν να μεταναστεύσουν, σε αντίθεση με την αυξημένη
τάση των μεμονωμένων ατόμων26.
2.2.6 Παράγοντες μετανάστευσης
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης27 διακρίνονται πέντε παράγοντες
έλξης και δύο παράγοντες ώθησης που οδηγούν στην μετανάστευση. Με βάση τις
διάφορες μακρο- και μικρο-κοινωνιολογικές έννοιες οι παράγοντες ώθησης αφορούν:
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εισοδήματος, τα βιώματα των άλλων (όπως των
μελών της οικογένειας) σχετικά με τη μετανάστευση, οι προοπτικές μιας καλής εργασίας
και ο μεγαλύτερος βαθμός ατομικής ελευθερίας. Οι παράγοντες ώθησης αφορούν τα
διάφορα εθνικά προβλήματα (πόλεμος, εμφύλιες διαμάχες, πολιτικό καθεστώς) και τις
οικονομικές συνθήκες (πείνα, φυσικές καταστροφές, κ.α.) των χωρών προέλευσης28.
Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο IOM29, «δεν υπάρχει μια και μοναδική εξήγηση
παρά ένας συνδυασμός αυτών, που εξαρτάται από την υπό εξέταση χώρα και από τα
εμφανιζόμενα είδη μετανάστευσης».
Εντούτοις, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες γενικές τάσεις που οδηγούν στη
25 Olesen, H. (2002), Migration, return and development: an institutional perspective, CDR Expert Working
Paper, Copenhagen: Centre for Developmental Research.
26 Krieger, H. (2004), Migration trends in an enlarged Europe, Quality of life in Europe, European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin.
27 ΙOM. (1999), Migration potential in central and eastern Europe, Geneva: International Organisation for
Migration.
28 Krieger, H. (2004), Migration trends in an enlarged Europe, Quality of life in Europe, European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin.
29 IOM. (1999), Migration potential in central and eastern Europe, Geneva: International Organisation for
Migration.
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μετανάστευση30,31. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η απασχόληση και τα οικονομικά κίνητρα,
καθώς και η συνολική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Οι γυναίκες εμφανίζουν
παρόμοια κίνητρα, αλλά λιγότερο οικονομικά σε σχέση με τους άντρες. Οι μη
ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι και άλλοι οικογενειακοί και κοινωνικοί
λόγοι εμφανίζουν μια αυξανόμενη σημασία για την πρόθεση μετανάστευσης και κυρίως
για το γυναικείο φύλο.
2.2.7 Αριθμός αφίξεων, χώρες προέλευσης και υποδοχής
Όπως καταγράφεται από τον IOM και DTM32, έως και τα τέλη Μαρτίου του 2017 ο
συνολικός αριθμός αφίξεων προσφύγων ήταν 30.465,με την πλειονότητα των αφίξεων
να είναι από θαλάσσης στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι αριθμοί αυτοί είναι
ελάχιστοι σε σχέση με τις 175.056 αφίξεις κατά τον Μάρτιο του 2016. Το πρώτο τρίμηνο
του 2017 οι Ελληνικές Αρχές κατέγραψαν 4.407 νέες αφίξεις, μειούμενες κατά 97% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αντίθετα, η Ιταλία σημείωσε μια αύξηση των
αφίξεων κατά 85% σε σχέση με τους αριθμούς του 2015.
Αυτές οι διαφοροποιήσεις στις ροές των αφίξεων ήταν αποτέλεσμα της αλλαγής
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμφωνία της με την Τουρκία τον Μάρτιο
του 2016. Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας είχε ως συνέπεια την σταθεροποίηση των ροών από
την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την κατά 90% αύξηση των αφίξεων
στην Ιταλία διαμέσου των ακτών της Λιβύης.
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2017
οι μετανάστες από την Δυτική Αφρική αντιπροσώπευαν την πλειοψηφία των αφίξεων.
Υπάρχει μια διαφοροποίηση της κατανομής της εθνικότητας μεταξύ των χωρών
υποδοχής. Στην Ιταλία, το υψηλότερο ποσοστό κατέχουν οι μετανάστες της Γουϊνέας
(13%) και της Νιγηρίας (13%), ακολουθούμενοι από αυτούς του Μπαγκλαντές (12%) και
της Ακτής του Ελεφαντοστού (10%). Η Ελλάδα δέχεται αφίξεις κυρίως από την Συρία
(36%), το Ιράκ (10%), τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (7%), το Πακιστάν (7%) και
το Αφγανιστάν (6%)33.
3. Η ενσωμάτωση στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
Οι μετανάστες μαθητές συνιστούν μια ποικίλη ομάδα με ένα μεγάλο εύρος διαφορών
τόσο στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες όσο και στις δυνατότητες φοίτησης τους. Ο
προσδιορισμός αυτών των διαφορετικών αναγκών είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη μιας
επιτυχούς εκπαιδευτικής πολιτικής. Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. υπάρχει ένας διαχωρισμός
μεταξύ των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς. Οι χώρες που ακολουθούν τον
30 IOM. (1999), Migration potential in central and eastern Europe, Geneva: International Organisation for
Migration.
31 Krieger, H. (2004), Migration trends in an enlarged Europe, Quality of life in Europe, European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin.
32 IOM & DTM. (2017), Migration flows to Europe – 2017, Quarterly overview - March Geneva, International
Organization for Migration and Displacement Tracking Matrix.
33 IOM & DTM. (2017), Migration flows to Europe – 2017, Quarterly overview - March Geneva, International
Organization for Migration and Displacement Tracking Matrix
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διαχωρισμό αυτό δίνουν δεδομένα με μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μετανάστες της πρώτης γενιάς αντιμετωπίζουν
πολύ περισσότερες δυσκολίες (όπως μεγάλα γλωσσικά εμπόδια, πολιτισμικό σοκ) κατά
την ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με αυτούς της δεύτερης
γενιάς34. Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν αντίθετα αποτελέσματα, καθώς οι
πρώτης γενιάς μετανάστες εμφανίζουν καλύτερη απόδοση, καθώς έχουν μεγαλύτερο
κίνητρο για ενσωμάτωση και θετική στάση απέναντι στην εκπαίδευση35.
Ουσιαστικά, η αποτελεσματική ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι
σε άμεση σύνδεση με τρία βασικά συστατικά της εκπαίδευσης, την πρόσβαση, την
συμμετοχή και την απόδοση.
3.1 Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα
Παρά το γεγονός της κατοχύρωσης του δικαιώματος πρόσβασης των μεταναστών
στην εκπαίδευση όπως αυτό έχει προβλεφθεί από διάφορες συνθήκες (Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού), η εφαρμογή τους παραμένει
προβληματική. Δυστυχώς, αν και όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν νομοθετικές ρυθμίσεις
που αφορούν την υποχρεωτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των μη
καταγεγραμμένων παιδιών, η ύπαρξη ασαφών νομοθεσιών και προκλήσεων (όπως η
ελλιπής συνειδητοποίηση, η διάκριση και η φτώχεια) περιορίζουν την πρόσβαση των
παιδιών αυτών στην εκπαίδευση36.
Όπως υποδεικνύουν τα δεδομένα της έρευνας της PICUM37, συνολικά μόνο δέκα
από τις χώρες της Ε.Ε. (Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία,
Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία) έχουν νομοθετήσει με σαφήνεια το δικαίωμα της
πρόσβασης στην εκπαίδευση για το σύνολο των παιδιών, ανεξαρτήτως του καθεστώτος
μετανάστευσης ή διαμονής.
Παράλληλα με την προβληματική της πρόσβασης στην εκπαίδευση, η παροχή
μιας ποιοτικής εκπαίδευσης καθίσταται ακόμη πιο δυσχερής. Σύμφωνα με την EPRS38,
οι κυριότεροι λόγοι συνίστανται στην αδυναμία του έγκαιρου εντοπισμού και επιλογής
των παιδιών μεταναστών ανάλογα με τις ανάγκες τους και στην ύπαρξη του σχολικού
διαχωρισμού. Η συνήθης τακτική της παρακολούθησης της πορείας των μαθητών αυτών
είναι αποτέλεσμα της επικέντρωσης στα παιδιά με μεγαλύτερη απόδοση, γεγονός που
αποτελεί μειονέκτημα για τα παιδιά πρόσφυγες, ιδίως όταν η αναγνώριση των ικανοτήτων
τους γίνεται με βάση την γλώσσα της χώρας υποδοχής.
Επιπλέον, στις χώρες όπου υπάρχουν κοινότητες και σχολεία με υπέρ34 European Union, 2012 Study on educational support for newly arrived migrant children. Final report.
Public Policy and Management Institute.
35 OECD , 2006, Where Immigrant Students Succeed - A Comparative Review of Performance and
Engagement in PISA 2003.
36 European Parliamentary Research Service Integration of migrants - EPRS. The education dimension
Briefing 2016 pg 10.
37 PICUM 2015 Protecting undocumented children: Promising policies and practices from governments
Belgium www.picum.org pg 4.
38 European Parliamentary Research Service Integration of migrants - EPRS. The education dimension
Briefing 2016 pg 4.
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εκπροσώπηση των μεταναστών, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί σχολικός διαχωρισμός39.
Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Δανία είναι χώρες με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό παιδιών
μεταναστών στα σχολεία τους. Εκτός αυτού, υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστούν
τα παιδιά μετανάστες ως «παιδιά με ειδικές ανάγκες», με συνέπεια την ένταξη τους
σε ξεχωριστά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, έχει περιγραφεί και το αποκαλούμενο
φαινόμενο της «λευκής ή μητρικής πτήσης», κατά το οποίο είναι πολύ πιθανό οι εγγενείς
γονείς να αποσύρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία με μεγάλο αριθμό μεταναστών και
να τα εγγράψουν σε περισσότερο «αναγνωρισμένα» σχολεία, εντείνοντας περισσότερο
τον σχολικό διαχωρισμό.
Με παρόμοιο τρόπο, υπάρχει πιθανότητα τα παιδιά μετανάστες μιας
συγκεκριμένης εθνικής μειονότητας να στραφούν σε δικά τους σχολεία, όπως συμβαίνει με
Ισλαμικά σχολεία, οδηγώντας στο φαινόμενο της «Ισλαμικής πτήσης» ως μια προσπάθεια
ενός «εθελοντικού διαχωρισμού». Η έρευνα του OECD40, έδειξε ότι όταν παιδιά ηλικίας 15
ετών φοιτούν σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μεταναστών, εμφανίζουν χειρότερη απόδοση
από παιδιά μετανάστες που φοιτούν σε σχολεία με εγγενή παιδιά. Η ύπαρξη αυτής της
διαφοράς αντανακλά το γεγονός ότι η παρουσία μιας μεγάλης συγκέντρωσης κοινωνικόοικονομικών μειονεκτημάτων σε ένα σχολείο αποτελεί εμπόδιο για την ακαδημαϊκή
απόδοση των παιδιών.
3.2 Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διεργασίες
Έχει ήδη δειχθεί η σημαντικότητα της δυνατότητας πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση.
Ωστόσο, πέρα από την επίτευξη αυτής, εξίσου σημαντική είναι και η παραμονή των
παιδιών μεταναστών στο σχολείο. Τα νεαρά παιδιά που έχουν ένα μεταναστευτικό
υπόβαθρο είναι γενικά σε μεγαλύτερο κίνδυνο για απόσυρση και εγκατάλειψη από τα
συστήματα εκπαίδευση και κατάρτισης, πριν από την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται και από τα δεδομένα της Eurostat41, τα παιδιά μετανάστες
έχουν διπλάσια πιθανότητα να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολεία σε σύγκριση με τα
εγγενή παιδιά.
Για το 2014, το 25.5% των παιδιών μεταναστών ηλικίας 18-24 της Ε.Ε. είχαν
εγκαταλείψει νωρίς την εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 10.2% των παιδιών υπηκόων.
Φάνηκε επίσης ότι οι νεαροί μετανάστες, ηλικίας 15-24, είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο
να αποκλειστούν τόσο από το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από την απασχόληση,
συνιστώντας το κοινωνικό φαινόμενο των NEETs (Νο Employment, Education, TrainingΝeets)42.
Τα δεδομένα αναφορικά με το φύλο δείχνουν ότι τα ποσοστά των θηλέων
παιδιών μεταναστών που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ήταν υψηλότερα από αυτά
39 OECD (2015) Immigrant Students at School. Easing the journey towards indergration. OECD Publisisng,
pg. 56-58.
40 OECD (2015) Immigrant Students at School. Easing the journey towards indergration. OECD Publisisng,
pg41-42.
41 Eurostat 2014 Migrant integration–education indicators in:
2014https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6943082/3-21082015-AP-EN.pdf/d0985d4e-8c3341bf-b078-21ba6e42d6e7.
42 https://web.archive.org/web/20110813190853/http://cn4b.net/2010/11/coalition-abolishes-socialexclusion-taskforce/
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των αρρένων παιδιών μεταναστών (23.8% έναντι 17.6%). Τα ποσοστά αυτά προκαλούν
ιδιαίτερη ανησυχία δεδομένου ότι η πρόωρη απόσυρση από τις εκπαιδευτικές διεργασίες
επιτείνει τον ήδη υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών αυτών.
3.3 Ακαδημαϊκή απόδοση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΟΟΣΑ43, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες τα
παιδιά πρώτης γενιάς μεταναστών εμφανίζουν χαμηλότερες ακαδημαϊκές αποδόσεις σε
σχέση με τα παιδιά υπηκόους, ενώ τα παιδιά δεύτερης γενιάς κυμαίνονται σε ένα μέσο
επίπεδο μεταξύ των δύο πρώτων (εικόνα 1).
Εικόνα 1. Ακαδημαϊκή επίδοση παιδιών μεταναστών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά
και την επίλυση προβλημάτων44.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι έχει και η ηλικία άφιξης των παιδιών στις χώρες
υποδοχής. Στις περισσότερες από τις χώρες του ΟΟΣΑ τα παιδιά μετανάστες με άφιξη
σε ηλικία άνω των 12 ετών εμφανίζουν χειρότερες επιδόσεις στην αναγνωστική τους
ικανότητα σε σύγκριση με παιδιά που αφίχθηκαν σε μικρότερη ηλικία, ένα φαινόμενο
που είναι γνωστό ως «η ποινή της αργής άφιξης»45. Δυσκολότερη είναι επίσης και η
ικανότητα των παιδιών αυτών για την μάθηση της δεύτερης γλώσσας και οι απαιτήσεις του
προγράμματος σπουδών καθώς οι μαθητές αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν μια γρήγορη
μετάβαση από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η διαφορά στην απόδοση μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων τείνει να είναι
μεγαλύτερη στην αναγνωστική τους ικανότητα σε σχέση με τα μαθηματικά, που υποδηλώνει
43 OECD, Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration, 2015.
44 OECD, Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration, 2015.
45 OECD (2015) Immigrant Students at School. Easing the journey towards indergration. OECD Publisisng,
pg 62-64.
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ότι οι γλωσσικές δυσκολίες αποτελούν φραγμό για την επιτυχή απόδοση των μεγαλύτερων
σε ηλικία άφιξης παιδιών. Μεταξύ του 2003 και 2012 οι διαφορές στην απόδοση των
μαθηματικών μειώθηκαν στις χώρες του ΟΟΣΑ, με την μεγαλύτερη βελτίωση να
παρουσιάζεται στην Γερμανία και την Πορτογαλία, σε αντίθεση με την Γαλλία και την
Σουηδία που εμφάνισαν αύξηση του χάσματος46.
Οι εμφανιζόμενες αυτές διαφορές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. αντανακλούν την
σημασία των πολιτικών της εκπαίδευσης στην ελάττωση, αν όχι στην πλήρη εξάλειψη, των
εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που συνοδεύουν τα παιδιά μεταναστών. Επίσης, σημαντική
διαφορά εμφανίζουν και τα εκπαιδευτικά συστήματα στον τρόπο αντιμετώπισης των
εμφανιζόμενων κενών στην ακαδημαϊκή απόδοση.
4. Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες
Οι επίσημες μορφές συμβουλευτικής υποστήριξης που λαμβάνουν τα παιδιά μετανάστες
ή/και πρόσφυγες αφορούν μια σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται και η υποστήριξη σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην
κατάκτηση της γλώσσας. Επιπλέον, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στοχεύουν στην
διευκόλυνση και την ανάκαμψη των παιδιών από τραυματικά γεγονότα (πόλεμος,
μετανάστευση).
Η πρακτική της συμβουλευτικής παρέχεται από διαφορετικούς τύπους
συμβούλων όπως είναι οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι σχολικοί σύμβουλοι
και άλλες επιστημονικές ειδικότητες με ένα υπόβαθρο κοινωνικών επιστημών47,48. Η
συμβουλευτική μπορεί να οριστεί ως μια ευρεία εφαρμογή θεραπευτικών μεθόδων για
όλες τις ηλικιακές ομάδες που στόχο έχει την παροχή επαγγελματικής υποστήριξης σε
ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο, ώστε να καταστεί πιο επιτυχής η διαχείριση
των καθημερινών προκλήσεων εξαιτίας των κοινωνικών ή προσωπικών πιέσεων. Ως
τελικό της αποτέλεσμα, η συμβουλευτική θεωρεί την επίτευξη της ικανότητα του ατόμου
για αυτό-βοήθεια49.
Η επιτυχής ανάπτυξη ικανοτήτων και ειδικότητας στην αντιμετώπιση ατόμων
και ομάδων προερχόμενων από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα έχει θεωρηθεί ως
ένα από τα σημαντικότερα πρότυπα της συμβουλευτικής πρακτικής του 21ου αιώνα. Η
πολυπολιτισμική συμβουλευτική ως ένας νέο κλάδος ήταν το αποτέλεσμα της επίπτωσης
της παγκοσμιοποίησης, της παγκόσμιας κρίσης και των εμπόλεμων συρράξεων των
τελευταίων δεκαετιών.
Ο σύμβουλος του κλάδου αυτού οφείλει να διατηρήσει την επίγνωση και
τον σεβασμό του εθνικού και φυλετικού υπόβαθρου του συμβουλευόμενου, όπως και
την κοινωνικό-οικονομική του κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, τις
ικανότητες, τις αναπηρίες και τις ιατρικές του ανάγκες. Επιπρόσθετα, η πρακτική του
συμβούλου λαμβάνει υπόψη της τις πολιτισμικές αξίες του συμβουλευόμενου και την
επίδραση αυτών κατά τη διεργασία της συμβουλευτικής, το πολιτισμικό του υπόβαθρο και
46 OECD (2015) Immigrant Students at School. Easing the journey towards indergration. OECD Publisisng,
pg 33.
47 Janković, J. (1997). Savjetovanje – nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.
48 Janković, J. (2004). Savjetovanje u psihosocijalnom radu. Zagreb: Etcetera.
49 Petz, B. (2005). Psihologijski rječnik. Zagreb: Naklada Slap.
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τα οικογενειακά και κοινωνικά συμπεριφορικά πρότυπα της χώρας προέλευσης του50.
4.1 Ο ρόλος της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής στην εκπαίδευση
Η πολυπολιτισμική συμβουλευτική έχει χαρακτηριστεί ως η «τέταρτη δύναμη» στην
συμβουλευτική51, ορισμός που την τοποθετεί ανάμεσα στις σημαντικότερες έννοιες του
πεδίου της συμβουλευτικής. Οι σχολικοί σύμβουλοι υπηρετούν τους μαθητές σε όλη τη
διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας και για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να κατανοήσουν και να εργαστούν με μαθητές διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος.
Παρά το γεγονός της δυσκολίας των συμβούλων να είναι επαρκώς πολυπολιτισμικά
ικανοί για τον κάθε έναν μαθητή με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, οφείλουν να
είναι ικανοί να εργαστούν από το σημείο όπου βρίσκονται οι μαθητές ώστε να τους
βοηθήσουν τόσο στην πρόσβαση τους στην εκπαίδευση όσο και στην παροχή πόρων για
την ακαδημαϊκή και μετέπειτα επιτυχία τους.
Η έννοια της πολυπολιτισμικής σχολικής συμβουλευτικής, αν και ορίζεται
επαρκώς από την βιβλιογραφία, ωστόσο ο κυριότερος στόχος της καθίσταται σαφής
και αφορά «την προετοιμασία των σχολικών συμβούλων να ενσωματώσουν μια κριτική
κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την φυλή, την κοινωνική
τάξη, την εθνικότητα, τη σεξουαλική ταυτότητα, τις θρησκευτικής πεποιθήσεις και τις άλλες
πτυχές της ταυτότητας και της κοινωνικής θέσης, για την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας
και της παροχής υπηρεσιών»52. Για να είναι δυνατή η παροχή πολιτιστικά υπεύθυνων
υπηρεσιών στον κάθε μαθητή, ο σχολικός σύμβουλος οφείλει να αναπτύξει την κατανόηση
του για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός ορίζεται ως ένας τρόπος ζωής και «το πλαίσιο μέσα
στο οποίο υπάρχουμε, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και σχετιζόμαστε με τους άλλους»53.
Σύμφωνα με τον AMCD54, ο πολυπολιτισμικός σύμβουλος πρέπει να διαθέτει
ένα σύνολο πολυπολιτισμικών ικανοτήτων ως βάση για την επιτυχία του έργου του. Οι
Ratts et al.55 προτείνουν τις συγκεκριμένες ικανότητες που οι «πολιτισμικά ειδικευμένοι»
σύμβουλοι πρέπει να έχουν. Οι πολυπολιτισμικές αυτές ικανότητες συνίστανται στην
ικανότητα για:
1) συνειδητοποίηση των προσωπικών υποθέσεων, αξιών και προκαταλήψεων,
2) ενσυναίσθηση της κοσμοθεωρίας των ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο και
διατήρηση μιας γενικής κατανόησης των πολυπολιτισμικών ζητημάτων και

50 Puukari, S. & Launikari, M. (2005). Multicultural guidance and counselling– Theoretical foundations
and best practices in Europe. Jyvδskylδ: Centre for International Mobility CIMO and Institute for Educational
Research.
51 Pedersen, P. (1999).Multiculturalism as afourth force. Philadelphia, PA: Bruner/Maze.
52 Ravitch, S.M. (2006). School Counseling Principles: Diversity and Multiculturalism. Arlington: American
School Counselor Association Press. p. 18.
53 Brown, D.H. (2007). First Language Acquisition. Principles of Language Learning and Teaching, 5th Ed.
Pearson ESL. p. 188.
54 AMCD. (1972), Multicultural Counseling,Association for Multicultural Counseling and Development
Στο:https://www.counseling.org/about-us/governance-bylaws/candidate-profiles/divisions-and-regions/
association-for-multicultural-counseling-and-development.
55 Ratts, M.J., Singh , A.A., Nassar‐McMillan, S., Butler, S.K. &McCullough, J.R. (2016), Multicultural and
Social Justice Counseling Competencies: Guidelines for the Counseling Profession. Journal of Multicultural
Counseling and Development, Vol. 44 (1).
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3) ανάπτυξη και χρήση των κατάλληλων παρεμβάσεων, στρατηγικών και τεχνικών για
ένα πολυπολιτισμικό και διαφορετικό πληθυσμό.
4.2 Η αποτελεσματικότητα της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής
Στο σύνολο τους οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η πολυπολιτισμική συμβουλευτική
έχει θετική επίδραση στην απόκτηση των πολυπολιτισμικών ικανοτήτων των μαθητών56,57.
Η σημαντικότερη επίδραση της φαίνεται να είναι στην γενική πολυπολιτισμική ικανότητα,
στην ελάττωση των προκαταλήψεων και στην ανάπτυξη της φυλετικής ταυτότητας των
μαθητών58. Όπως φάνηκε από τις έρευνες, οι μαθητές που ακολούθησαν τα μαθήματα της
πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής θεωρούσαν τους εαυτούς τους περισσότερο επαρκείς
στην πολυπολιτισμική τους ικανότητα σε σχέση με τους μαθητές που δεν συμμετείχαν σε
αντίστοιχα προγράμματα59.
Η αποτελεσματικότητα της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής φαίνεται ότι έχει
διάρκεια μέσα στον χρόνο. Για παράδειγμα, βρέθηκε ότι οι μαθητές είχαν σημαντικό
όφελος στην πολυπολιτισμική συνειδητοποίηση, τη γνώση και τις δεξιότητες, ακόμη και
μετά από ένα χρόνο από την ολοκλήρωση του προγράμματος60. Παρόμοια ήταν και η
επίδραση στην ανάπτυξη της φυλετικής ταυτότητας των μαθητών. Ακόμη και τα παιδιά
που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα πριν από δυο έτη εμφάνιζαν παρόμοια επίπεδα
πολυπολιτισμικής ικανότητας με τους νεοεισερχόμενους μαθητές61.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες που εμποδίζουν τα παιδιά
να αποκτήσουν πολυπολιτισμικές ικανότητες από τα προγράμματα συμβουλευτικής.
Όπως ανέφεραν τα παιδιά, παράγοντες όπως η προσωπική προκατάληψη, η έλλειψη
χρόνου για την επεξεργασία του μαθήματος και την αντίδραση τους σε αυτό, η γενική
απουσία ευαισθησίας απέναντι σε άλλους και το υλικό ορισμένων μαθημάτων υπήρξαν
εμπόδιο στην βελτίωση της πολυπολιτισμικής τους ικανότητας62.
56 Rogers, M.R. & O’Bryon, E.C. (2014), Multicultural training models and curriculum. In Leong, F.T.,
Comas-Diaz, L., Nagayama Hall, G.C., McLoyd, V.C., & Trimble, J.E (Eds), APA handbook of multicultural
psychology, Vol. 2: Applications andtraining. (pp. 659-679). Washington, DC: American Psychological
Association.
57 Smith, T.B., Constantine, M.G., Dunn, T.W., Dinehart, J.M. & Montoya, J.A. (2006), Multicultural education
in the mental health professions: A meta-analytic review. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 132-145.
58 Rogers, M.R. & O’Bryon, E.C. (2014), Multicultural training models and curriculum. In Leong, F.T.,
Comas-Diaz, L., Nagayama Hall, G.C., McLoyd, V.C., & Trimble, J.E (Eds), APA handbook of multicultural
psychology, Vol. 2: Applications andtraining. (pp. 659-679). Washington, DC: American Psychological
Association.
59 Kitchens-Stephens, E. (2005), The perceptions of beginning counselor education candidates’ multicultural
knowledge and awareness when comparing candidates who have successfully completed instruction in
multicultural counseling with candidates who have not completed instruction in multicultural counseling
(OrderNo. 3199512). Available from ProQuest Dissertations & Theses Full Text.(304994257).
60 Neville, H.A., Heppner, M.J., Louie, C.E., Thompson, C.E., Brooks, L. & Baker, C.E. (1996), The impact
of multicultural training on white racial identity attitudes andtherapy competencies. Professional Psychology:
Research and Practice, 27(1), 83-89.
61 Santos, T.P. (2012), An evaluation of the perceptions of multicultural knowledge andmulticultural
awareness between graduating counselor education students withbeginning counselor education students who
have recently completed a course inmulticultural issues and strategies in counseling (Order No. 3547203).
Available from ProQuest Dissertations & Theses Full Text. (1267743763).
62 Heppner, M.J. & O’Brien, K.M. (1994), Multicultural counselor training: Students’ perceptions of helpful
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Αντιθέτως, παράγοντες όπως οι διαπροσωπικές ανταλλαγές, η επίσημη παρουσίαση
των πληροφοριών του προγράμματος και η ύπαρξη μιας υποστηρικτικής και προκλητικής
ατμόσφαιρας ενίσχυαν την ανάπτυξη των πολυπολιτισμικών τους ικανοτήτων63.
Αν και το μέγεθος της επίδρασης της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής διέφερε
μεταξύ των ερευνών, ωστόσο δεν βρέθηκε κάποια αρνητική επίδραση της σε καμία από
αυτές64. Μια σημαντική διαπίστωση των ερευνών ήταν ότι η διδασκαλία των μαθημάτων
με τη χρήση ενός θεωρητικού πλαισίου είχε σχεδόν διπλάσια αποτελεσματικότητα
συγκριτικά με αυτά που δεν βασιζόταν σε κάποια θεωρία, υποδεικνύοντας την σημασία
της χρήσης ενός θεωρητικού πλαισίου (π.χ. το τρίπτυχο μοντέλο) κατά την διδασκαλία
του υλικού αυτού65.
4.3 Οι κίνδυνοι κατά την επιλογή μιας πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής
Η πλειονότητα των ερευνών συνιστούν τη χρήση τεχνικών που είναι «πολιτισμικά
ευαίσθητες, σχετικές και κατάλληλες»66. Ωστόσο, υπάρχει μια προβληματική στη προσπάθεια
συλλογής πληροφοριών και γνώσεων των εθνικών-μειονοτικών ομάδων ώστε να προταθεί
μια συγκεκριμένη μέθοδος ή τεχνική που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά αυτά.
Πρώτον, υπάρχει μια γενίκευση στην περιγραφή των διαφόρων ομάδων που
στηρίζεται σε αυτή του μέσου (αφηρημένου μέσου όρου) ατόμου. Ως αποτέλεσμα,
υπάρχει ο κίνδυνος πολλαπλασιασμού των στερεοτύπων. Η Sue67, «προειδοποίησε ότι η
διαπίστωση των πραγματικών διαφορών μεταξύ των ομάδων οδηγεί συχνά στη μεγέθυνση
των στερεοτυπικών εικόνων αυτών των διαφορών». Η έμφαση στην αξία των διαφορών
μεταξύ των ομάδων χρειάζεται προσοχή. Πολλές από τις αποκαλούμενες διαφορετικές
αξίες μεταξύ των ομάδων στην πράξη αφορούν τα έθιμα, τον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές
νόρμες ή τις συνήθειες και τις προτιμήσεις68.Υπάρχουν πολλές αξίες που είναι κοινές σε
πολλές διαφορετικές ομάδες καθώς και κάποιες που είναι καθολικές69.
Δεύτερον, όταν γίνονται υποθέσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ομάδων
των εθνικών μειονοτήτων συχνά οδηγούν σε πρόβλεψη της αυτό-εκπλήρωσης. Όταν οι
συμβουλευόμενοι των άλλων εθνικών ομάδων θεωρούνται ως εξαρτημένοι, με ανάγκη για
παροχή μιας δομής, συμβουλής, και ούτω καθεξής, τότε θα αντιμετωπιστούν ωσάν όλα
αυτά να είναι η πραγματικότητα και η ανταπόκριση τους θα επιβεβαιώσει τις πεποιθήσεις
του συμβούλου. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει την αναποτελεσματικότητα της χρήσης
των τυποποιημένων και παραδοσιακών συμβουλευτικών προσεγγίσεων70.
and hindering events. Counselor Education andSupervision, 34(1), 4-18.
63 Heppner, M.J. & O’Brien, K.M. (1994), Multicultural counselor training: Students’ perceptions of helpful
and hindering events. Counselor Education andSupervision, 34(1), 4-18.
64 Smith, T.B., Constantine, M.G., Dunn, T.W., Dinehart, J.M. & Montoya, J.A. (2006), Multicultural education
in the mental health professions: A meta-analytic review. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 132-145.
65 Kordesh, K. (2015), “Factors Impacting Student Outcomes in Multicultural Counseling Courses”
Dissertations. Paper 1643.
66 Patterson, C.H. (1996), Multicultural Counseling: from Diversity to Universality, Journal of Counseling
and Development, Vol. 74, pg.227-231.
67 Sue, S. (1983), Ethnic minorities in psychology: A reexamination. American Psychologist, Vol.38, pg.583-592.
68 Patterson, C.H. (1989), Values in counseling and psychotherapy. Counseling and Values, Vol.33pg. 228.
69 Patterson, C.H. (1989), Values in counseling and psychotherapy. Counseling and Values, Vol.33, pg.164-176.
70 Patterson, C.H. (1989), Values in counseling and psychotherapy. Counseling and Values, Vol.33, pg. 227.
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Τρίτον, δεν έχει επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι η γνώση του συμβούλου της
κουλτούρας του συμβουλευόμενου είναι ικανή να οδηγήσει σε μια καταλληλότερη και
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Όπως αναφέρουν οι Sueκαι Zane71, «οι συστάσεις
που προειδοποιούν τους συμβούλους να είναι πολιτισμικά ευαίσθητοι και γνώστες του
πολιτισμού του συμβουλευόμενου δεν υπήρξαν ιδιαίτερα χρήσιμες».
Τέταρτον, η αποδοχή των υποθέσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά και της
αποκαλούμενες ανάγκες των συμβουλευόμενων από διαφορετικούς πληθυσμούς ενέχει τον
κίνδυνο να οδηγήσει την συμβουλευτική σε αποτυχία ή σε μειωμένη αποτελεσματικότητα.
Εδώ και πολλά χρόνια, ο σύμβουλος που είναι ενεργός, έγκυρος, καθοδηγητικός, έχει τον
έλεγχο και παρέχει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα του συμβουλευόμενου δεν
απέδειξε την αποτελεσματικότητα του. Αυτού του είδους η προσέγγιση για τα άτομα που
προέρχονται από άλλους πολιτισμούς θα δώσει φτωχά ή αρνητικά αποτελέσματα72.
Πέμπτον, η αυτό-αποκάλυψη του συμβουλευόμενου θεωρείται ως μια
«ουσιαστική» προϋπόθεση73, «ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διεργασία και τους σκοπούς της
συμβουλευτικής, διότι είναι το πιο άμεσο μέσο με την οποία το άτομο κάνει γνωστό τον
εαυτό του στον άλλο»74.
Όταν γίνεται τροποποίηση ή υιοθέτηση μιας συμβουλευτικής για τις υποτιθέμενες
ανάγκες ή επιθυμίες του συμβουλευόμενου, δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται εκείνα τα
στοιχεία που είναι ουσιώδη για την συμβουλευτική διεργασία. Η προσπάθεια εφαρμογής
όλων των προτεινόμενων τεχνικών κατά τη συμβουλευτική με εθνικό-μειονοτικές ομάδες
οδηγεί στην αποδυνάμωση της συμβουλευτικής διεργασίας και στην αναποτελεσματικότητα
της. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι προσεγγίσεις μπορεί να ικανοποιούν ή να ευχαριστούν
τον συμβουλευόμενο και να του παρέχουν κάποια άμεση, προσωρινή βοήθεια, ωστόσο
αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τους στόχους της ανεξαρτησίας, της υπευθυνότητας και
της ικανότητας επίλυσης των προβλημάτων από το ίδιο το άτομο75.
Τέλος, δεν έχουν διευκρινιστεί, περιγραφεί ή ταυτοποιηθεί οι τεχνικές που να
είναι εξειδικευμένες στον πολιτισμό όλων των μειονοτικών-εθνοτικών ομάδων. Ακόμη
περισσότερο, δεν υπάρχει επαρκής ερευνητική υποστήριξη σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των διαφόρων θεωρητικών μεθόδων ή τεχνικών της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής76.
4.4 Οι εξατομικευμένες συμβουλευτικές παρεμβάσεις στα παιδιά μετανάστες
Η παροχή μιας ατομικής συμβουλευτικής δίνει την δυνατότητα για μια άμεση
αντιμετώπιση των ζητημάτων που επηρεάζουν το άτομο και το περιβάλλον του. Παρέχει
στο άτομο τη δυνατότητα για τη ανάπτυξη ειδικών και εξατομικευμένων δεξιοτήτων για
την αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη αλληλεπίδραση με τους γύρω του, και μια
πιο επιτυχημένη διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων77.
71 Sue, S. & Zane, N. (1987), The role of culture and cultural techniques in psychotherapy. American
Psychologist, Vol.42, pg.37-45
72 Patterson, C.H. (1989), Values in counseling and psychotherapy. Counseling and Values, Vol.33pg. 229.
73 Sue, D.W. & Sue, D. (1990), Counseling the culturally different: Theory and practice. (2nd ed.). New York: Wiley.
74 Greene, B.A. (1985), Considerations in the treatment of Black patients by White therapists. Psychotherapy,
Vol.22, pg.389-393.
75 Patterson, C.H. (1996), pg. 229.
76 Patterson, C.H. (1996), pg. 229.
77 Ratkajac Gašević, G. (2011). Specifičnosti savjetovanja maloljetnih počinitelja kaznenih djela. Kriminologija
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Η ατομική συμβουλευτική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την αντιμετώπιση
παιδιών που είναι απρόθυμα να συζητήσουν τα προβλήματα τους μπροστά σε τρίτους, που
έχουν ανάγκη σημαντικής κοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικής καθοδήγησης,
όπως και για παιδιά με συγκεκριμένες διαταραχές που απαιτούν ατομική προσοχή.
Ιδιαίτερα αποτελεσματική αποδεικνύεται και για τα παιδιά πρόσφυγες λόγω πολεμικών
συγκρούσεων, καθώς φαίνεται ότι τα ανακουφίζει από το βάρος των τραυματικών
εμπειριών και συναισθημάτων τους και αμβλύνει τις συνέπειες των συμπτωμάτων του
τραύματος78. Επιπλέον, είναι βοηθητική στην ελάττωση της αντίληψης της αδυναμίας,
της συναισθηματικής αστάθειας και των επιθετικών συμπεριφορών των παιδιών
αυτών, καθώς ενισχύει την ποιότητα της ζωής των παιδιών προσφύγων στο νέο τους
περιβάλλον79.
Τα οφέλη που προσφέρει η ατομική συμβουλευτική προέρχονται από την
αλληλεπίδραση των παιδιών προσφύγων με τους συμβούλους, μέσα από την εμπειρία
της παρηγορητικής φροντίδας, σε αντίθεση με τα συναισθήματα της εγκατάλειψης και
της αδυναμίας, και μέσα από την ενθάρρυνση τους για μια πιο ενεργή συμμετοχή στις
κοινωνικές δραστηριότητες των συνομήλικων τους80.
Η παροχή ατομικής συμβουλευτικής συστήνεται ιδιαίτερα για τα ασυνόδευτα
και ανήλικα παιδιά πρόσφυγες που είναι περισσότερα ευαίσθητα στην ανάπτυξη
διαταραχών. Δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης τους στις κοινωνικές υπηρεσίες,
όπως και του υψηλού κινδύνου θυματοποίησης τους, τα παιδιά αυτά είναι σε μεγαλύτερο
βαθμό εκτεθειμένα στις μακροχρόνιες επιπτώσεις του τραύματος και του κοινωνικού
αποκλεισμού, που καθιστούν την συμβουλευτική ακόμη πιο επιτακτική81.
Η ατομική συμβουλευτική βοηθάει στην ανταλλαγή αμοιβαίων εμπειριών
και συναισθημάτων, στοιχεία που μπορούν να ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά
πρόσφυγες, καθώς τους προσφέρει την εμπειρία της συμπονετικής κατανόησης από
άτομα που βιώσανε αντίστοιχες εμπειρίες. Ωστόσο, υπάρχουν και παιδιά που θεωρούν
τις δικές τους εμπειρίες ως μοναδικές, ακόμη και όταν συναναστρέφονται άτομα από την
ίδια ζώνη πολέμου ή το ίδιο στρατόπεδο προσφύγων.
Συνεπώς, αυτά τα παιδιά απαιτούν μια εξατομικευμένη προσέγγιση, ώστε να
λάβουν την απαιτούμενη επαγγελματική υποστήριξη για την κατάσταση τους82.
Συζήτηση – προτάσεις
Η παρούσα εισήγηση συνιστά μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης των
μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη και των εκπαιδευτικών αναγκών
που προέκυψαν από την εισροή πολλών παιδιών προσφύγων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
i socijalna integracija, Vol.19 (2), pg.1-122.
78 Krizmanić, M. (1994), Psihološka pomoć ratnim stradalnicima. Zagreb: Dobrobit.
79 Pezerović, A. & Babić, M.M. (2016), The importance of counseling support for refugee children, Ljetopis
socijalnog rada, Vol. 23 (3), pg.1-20.
80 Pumariega, J.A., Rothe, E. & Pumariega, B.J. (2005), Mental health of immigrants and refugees. Community
Mental Health Journal, Vol.41 (5), pg.581-597.
81 Collier, L. (2015), Helping immigrant children heal. American Psychological Associtaion, Vol.46 (3),
pg.58.
82 Pezerović, A. & Babić, M.M. (2016), The importance of counseling support for refugee children, Ljetopis
socijalnog rada, Vol. 23 (3), pg.1-20.
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των χωρών υποδοχής. Όπως φαίνεται, αυτές οι γρήγορες αλλαγές στις εκπαιδευτικές
κοινωνίες και η αυξημένη πολυφωνία έχουν ανάγκη από μια πολυπολιτισμική και
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση σχετίζεται κυρίως με τη
γνώση των διαφορετικών πληθυσμών που δεν παρουσιάζουν κάποια εμφανή διασύνδεση
μεταξύ τους. Παράλληλα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρείται περισσότερο
ενεργητική και προσανατολισμένη στην δράση, καθώς απαιτεί την συνεργασία και την
ανταλλαγή μεταξύ των διαφορετικών ομάδων83.
Στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής/διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ο ρόλος
της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής καθίσταται σημαντικός, μέσα από την έμφαση
του δίνει στις βαθιές, πλούσιες, αναπόφευκτες και παραγωγικές σχέσεις μεταξύ των
διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών ομάδων. Η συμβουλευτική των παιδιών
μεταναστών/προσφύγων βασίζεται σε μια ολιστική θεώρηση καθώς λαμβάνεται
υπόψη η ιστορία της ζωής, του πολιτισμικού υπόβαθρου και των επιδράσεων τους στα
σχέδια και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι πολυπολιτισμικοί σύμβουλοι μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τα διάφορα θεωρητικά πλαίσια που έχουν αναπτυχθεί ώστε να
βοηθήσουν τα παιδιά αυτά στην προσαρμογή τους τόσο σε επίπεδο σχολείου όσο και
της ευρύτερης κοινότητας. Στο έργο αυτό, το θεωρητικό πλαίσιο του Maslow μπορεί να
προταθεί ως ένας πρακτικός οδηγός κατά την αξιολόγηση και τον καθορισμό των στόχων
των παιδιών προσφύγων.
Η θεωρία του Maslow84 αφορά στα κίνητρα των ατόμων σε σχέση με την
επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση των αναγκών τους. Στην ιεραρχία ή πυραμίδα
του Maslow, είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που βρίσκονται στη βάση
της (όπως η ανάγκη για νερό και τροφή) πριν από την ικανοποίηση των άλλων αναγκών
(όπως η αυτό-εκτίμηση). Οι έξι καθολικές ανάγκες της ιεράρχησης αυτής είναι: φυσικές,
ασφάλειας, αγάπης και ανήκειν, εκτίμησης, αυτορρύθμισης και αυτό-υπέρβασης.
Η ιεράρχηση των αναγκών αντιμετωπίζει τις καθολικές ανάγκες που επηρεάζουν
όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την εθνικής τους προέλευση85. Τα άτομα θεωρούνται ως
υποκινούμενα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς την εκπλήρωση των αναγκών
τους, που συχνά διακόπτονται ή παρεμποδίζονται. Οι παρακάτω ενότητες συνιστούν τους
άξονες της χρήσης της πυραμίδας κατά την συμβουλευτική παιδιών προσφύγων86.
Φυσιολογικές ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν το φαγητό, την
αναπνοή, το νερό, τη φυσική οικειότητα και την ομοιόσταση87. Πολύ συχνά, οι ανάγκες
αυτές είναι οι βασικές για ένα παιδί πρόσφυγα. Τα παιδιά μπορεί έχουν ανησυχίες που
να σχετίζονται με την πείνα και την ανάγκη τροφής, τη στέγαση ή τη βοήθεια για την
μετακίνηση τους στις σχολικές δομές. Οι σύμβουλοι, πέρα από την συνήθη συμβουλευτική,
μπορεί να χρειαστεί να παράσχουν εξατομικευμένη διαχείριση και άλλες υποστηρικτικές
υπηρεσίες στα παιδιά αυτά88. Εάν οι σύμβουλοι αποτύχουν να ικανοποιήσουν τις βασικές
83 Vallandingham, T. (2004), The English speaking class: An intercultural learning community? TUOPE,
Journal of TeacherResearcher 2/2004. University of Jyvδskylδ.
84 Maslow, A. H. (1943), A theory of human motivation. Psychological Review, Vol. 50(4), pg.370-396.
85 Tay, L. & Diener, E. (2011), Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and
Social Psychology, Vol. 101(2), pg. 354-365.
86 Lonn, M.R. & Dantzler, J.Z. (1997), A Practical Approach to Counseling Refugees: Applying Maslow’s
Hierarchy of NeedsJournal of Counselor Practice, Vol. 8(2), pg.61–82.
87 Maslow, A. H. (1943).
88 Brar-Josan, N. & Yohani, S.C. (2014), A framework for counsellor-cultural broker collaboration. Canadian
- 237 -

27ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019

αυτές ανάγκες, είναι πιθανό τα παιδιά να διακόψουν πρόωρα τη συμβουλευτική.
Οι ανάγκες ασφάλειας περιλαμβάνουν την οικονομική ασφάλεια, την εργασία,
τη σωματική ασφάλεια, την φυσική υγεία και την ευημερία89. Παρά το γεγονός ότι η
φυσική απειλή μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρή όσο ήταν στην χώρα προέλευσης,
ωστόσο υπάρχει90. Επίσης, πολλά από τα παιδιά αυτά έχουν οικογένεια ή φίλους που
βρίσκονται σε περιοχές του κόσμου που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος. Οι σύμβουλοι
που εργάζονται με τα παιδιά αυτά μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουν τις πολιτισμικά
κατάλληλες ψυχο-εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ώστε να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια
όπως σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού ή γονεϊκής μεταχείρισης91.
Η ανάγκη του ανήκειν και της αγάπης, όπως είναι η φιλία, η οικογενειακή
συγγένεια και η συναισθηματική οικειότητα, συναντώνται πολύ συχνά στη
συμβουλευτική92,93. Οι νεοεισερχόμενοι πρόσφυγες συχνά διαχωρίζονται από τις
οικογένειες και τους αγαπημένους τους τόσο γεωγραφικά όσο και για μεγάλο χρονικό
διάστημα94. Η προερχόμενη από αυτές τις καταστάσεις ψυχολογική δυσφορία έχει
αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική και λειτουργική υποστήριξη των ατόμων αυτών.
Επιπλέον, ο χωρισμός από τα αγαπημένα τους άτομα συνιστά μια από τα πιο τραυματικές
εμπειρίες των παιδιών προσφύγων. Οι σχολικοί σύμβουλοι οφείλουν να είναι ενήμεροι
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά και οι οικογένειες τους.
Οι ανάγκες για αυτό-εκτίμηση περιγράφονται ως «η επιθυμία για δύναμη,
επίτευξη, επάρκεια, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κόσμου, ανεξαρτησία και ελευθερία»95.
Πολλοί πρόσφυγες έχουν χάσει την αίσθηση της αυτό-εκτίμησης και της χρησιμότητας τους
και πολύ συχνά βιώνουν ακραίες αλλαγές στην κοινωνικό-οικονομική τους κατάσταση
και απειλή απώλειας της εθνικής τους ταυτότητας. Οι σχολικοί σύμβουλοι μπορούν να
βοηθήσουν τα παιδιά πρόσφυγες να αποκτήσουν μία νέα κατανόηση του καινούργιου τους
κόσμου και να αποκτήσουν ξανά την αυτό-εκτίμηση τους μέσω της καθοδήγησης τους σε
ατομικό, μικρών ομάδων ή επίπεδο τάξεων συμβουλευτικών πρακτικών96.
Οι ανάγκες αυτορρύθμισης ορίζονται ως «μια αρμονική ενότητα των φυσιολογικών
και ψυχολογικών ικανοτήτων ή αναγκών που ασκούν στον οργανισμό μια συνεχή πίεση για
απελευθέρωση και ολοκλήρωση»97. Οι σύμβουλοι μπορεί να συμπεριλάβουν στην ιεραρχία
αυτή πτυχές του ατόμου όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η αποδοχή
και η πνευματικότητα98. Ιδιαίτερα σε νεοφερμένα παιδιά πρόσφυγες είναι σημαντικό να
Journal of Counselling and Psychotherapy, Vol. 48(2), pg. 81-99.
89 Maslow, A. H. (1943.)
90 Barko, E., Farkhouri, M. & Arnetz, J.E. (2011), Intimate partner violence among Iraqi immigrant women in
metro Detroit: A pilot study. Journal of Immigrant Minority Health, Vol. 13, pg. 725-731.
91 Rousseau, C. & Guzder, J. (2008), School-based prevention programs for refugee children. Child and
Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Vol. 17(3), pg. 533-549.
92 Casimiro, S., Hancock, P. & Northcote, J. (2007), Isolation and insecurity: Resettlement issues among
Muslim refugee women in Perth, Western Australia. Australia Journal of Social Issues, Vol. 42(1), pg. 55-69.
93 Pedersen, P.B., Lonner, W.J., Draguns, J.G. & Trimble, J.E. (2007), Counseling across cultures. Thousand
Oaks, CA: Sage Publications.
94 Nesdale, D., Rooney, R. & Smith, L. (1997), Migrant ethnic identity and psychological distress. Journal of
Cross Cultural Psychology, Vol.28(5), pg.569-588.
95 Maslow, A. H. (1943), pg.381.
96 Lonn, M.R. & Dantzler, J.Z. (1997), pg.61–82.
97 Geller, L. (1982), The failure of self-actualization theory: A critique of Carl Rogers and Abraham Maslow.
Journal of Humanistic Psychology, Vol. 22(56), pg.62.
98 Gold, J.M. (2013), Spirituality and self-actualization: Considerations for 21st-century counselors. Journal
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εκτιμηθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό είχαν επιτύχει μια αίσθηση αυτό-καθορισμού τους
πριν την αναγκαστική τους μετανάστευση.
Η ανάγκη της αυτό-υπέρβασης. Η παρούσα κατάσταση των παιδιών προσφύγων
δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο λανθασμένο συμπέρασμα της απουσίας κάποιας
πρότερης παρακίνησης τους για την επίτευξη μιας εμπειρίας υπέρβασης «της κορυφής
του βουνού»99 ή διαπροσωπικών εμπειριών πέρα από τον εαυτό τους στη σφαίρα της
αισθητικής, της φύσης, του συναισθήματος και του μυστικισμού/πνευματικού100, των συχνά
αποκαλούμενων ως εγγενών αξιών101. Κατά τη συμβουλευτική των παιδιών προσφύγων,
εκτός από την κατανόηση των αναγκών τους αυτών, η δέσμευση ή η σύνδεση τους με κάτι
πέρα από τον εαυτό τους μπορεί να αποτελέσει μια πηγή δύναμης για αυτά. Σε αυτό το
επίπεδο της ιεραρχίας, οι ανάγκες των παιδιών για αλτρουισμό, όπως επίσης και για τις
πνευματικές και θρησκευτικές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης μπορεί να αντιμετωπιστούν
και να ολοκληρωθούν μέσα από μια πολυπολιτισμική συμβουλευτική προσέγγιση.
Η πολυπολιτισμική συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον έχει ένα σημαίνοντα
ρόλο στη διαχείριση και την υποστήριξη των συνεχώς αφιχθέντων παιδιών προσφύγων
στις χώρες υποδοχής. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις χώρες υποδοχής της Ε.Ε. δεν
κατόρθωσαν να την αναπτύξουν επαρκώς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανακύπτουσες
ανάγκες, γεγονός που ως ένα βαθμό αποδίδεται στην έλλειψη ή στην ανεπαρκή ανάπτυξη
μια πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και των πολιτικών εφαρμογής της.
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Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού. Η περίπτωση των
Ιωαννίνων.
Μαρινίδου Μαρία, Τριανταφύλλου Χαρίκλεια

Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση είναι μια καταγραφή της εμπειρίας μας ως ΣΕΠ Αστικού Ιστού
για την πόλη Τέλος, θα αναφερθούμε, στον νεοεισερχόμενο για την εκπαιδευτική
πραγματικότητα, Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, στον ρόλο που κατέχει και την
ουσιαστική συμβολή του στην πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά : Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), Εκπαίδευση των
προσφύγων, ένταξη παιδιών προσφύγων, Ασυνόδευτοι Ανήλικοι, Τάξη Υποδοχής ΖΕΠ.
Urban Web Refugee Training Coordinators. The case of Ioannina.
Αbstract
This paper is a record of our experience as Refugee Education Coordinators of Urban
Web in the City of Ioannina, during the school year 2018-2019. It focuses on the integration
of refugee children and unaccompanied minors into the Greek public school.
Initially, we approach the semantic content of Intercultural Education and clarify
the content of the terms Refugee, Migrant and Unaccompanied Minors. Subsequently, we
list Legislative Infringements associated with Refugee Education.
Finally, we refer to the new entrant for the educational reality,that is the
Refugee Education Coordinator, to the role he/she plays and his/her essential contribution
to refugee access to education.
Key words: Refugee Education Coordinator, Refugee Education, Refugee Child
Integration, Unaccompanied Minors, Perception Classes.
1.Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι στην την Ελλάδα διαμορφώνονται με γρήγορο ρυθμό συνθήκες
ετερότητας. Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στα νησιά, τις μικρές κοινότητες και
στα αστικά κέντρα η πολιτισμική ομοιογένεια και η κοινή καταγωγή όλων δίνουν τη θέση
τους στην ποικιλομορφία. 1
Το προσφυγικό ζήτημα αποτελεί πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
καθώς καλείται, αφενός να αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικοοικονομικές
κρίσεις της σύγχρονης εποχής και αφετέρου να αξιοποιήσει τις εμπειρίες που αποκόμισε
από την εκπαίδευση μαθητών που η ελληνική γλώσσα δεν ήταν η μητρική τους.
1 . Κώστας Βρατσάλης / Ελένη Σκούρτου (2000), Δάσκαλοι και μαθητές σε τάξεις πολιτισμικής ετερότητας:
Ζητήματα μάθησης. Στο: Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχος 54, σ. 26-33
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Η φοίτηση προσφύγων στο ελληνικόì σχολείο δημιουργεί μία νέα εκπαιδευτικ
ή πραγματικότητα και θέτει ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας. Καθιστά δε αναγκαίο έναν νέο σχεδιασμό ο οποίος θα στηρίζεται
στην πολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, χωρίς να επιδιώκεται η πολιτισμική
αφομοίωση.2
Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται πιο ευέλικτα τόσο στη
διαχείριση της ετερότητας όσο και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα παιδιά των
προσφύγων, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης από τους
πρόσφυγες μαθητές. Στόχος είναι η σχολική επιτυχία των παιδιών των μεταναστών και
όχι απλή ένταξη αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα, η αποφυγή, δηλαδή, της αποτυχίας
και του συνακόλουθου κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών των μεταναστών και
προσφύγων.3
Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στον νεοεισερχόμενο για την
εκπαιδευτική πραγματικότητα Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, στον ρόλο που
κατέχει και την ουσιαστική συμβολή του στην πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην
εκπαίδευση, την διασφάλιση του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος, αυτό που κάθε
παιδί έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο, το οποίο σέβεται,
προστατεύει και προωθεί το ελληνικό κράτος .
2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βασικό μέλημα της διαπολιτισμικής αγωγής είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από
τη συνάντηση δύο ή περισσότερων πολιτισμών και τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις για την
αντιμετώπισή τους. Γι’ αυτό το λόγο και αποτελεί μια απάντηση στην πολυπολιτισμική
πρόκληση και την πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
όλες σχεδόν οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα
καλείται να παίξει το ρόλο του στη δημιουργία προϋποθέσεων του πλουραλισμού και της
ετερότητας ως βασικών γνωρισμάτων του κοινωνικού γίγνεσθαι.4
Στην Ευρώπη, η προώθηση της διαπολιτισμικής αγωγής άρχισε τις δύο τελευταίες
δεκαετίες, ύστερα από την αποτυχία που σημείωσε η πολιτική της ενσωμάτωσης των
παιδιών των μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής. Σήμερα, η
Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέει τη διαπολιτισμική αγωγή με την ευρωπαϊκή διάσταση στην
παιδεία, η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μίας ενιαίας ευρωπαϊκής συνείδησης, ως
προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Η ιδέα της διαπολιτισμικής παιδείας δεν εξαντλείται σε έναν πολιτιστικό
πλουραλισμό, όπου συνυπάρχουν απλά διαφορετικοί πολιτισμοί και όπου ο κυρίαρχος
πολιτισμός ανέχεται τους άλλους. Αντιθέτως, έχει ευρύτερη διάσταση και προϋποθέτει
την αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών, τόσο στα εκπαιδευτικά προγράμματα
όσο και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή ευρύτερα. Δηλαδή, σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία, η διαπολιτισμική αγωγή δεν απευθύνεται μόνο στα μέλη των μειονοτήτων
2 Παλαιολόγου, Ν., & Ευαγγέλου, Ο. (2011), Διαπολιτισμική παιδαγωγική, εκπαιδευτική πολιτική για τα
παιδιά των μεταναστών. Αθήνα: εκδ. Πεδίο
3 Λάζος, Χ. (1997), Η εκπαίδευση των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο: Η γλωσσική εκπαίδευση των
ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 27-32.
4 Γκόβαρης , Χ. (2004), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα: εκδ. Ατραπός, σ. 11
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αλλά εξίσου και στα μέλη της πλειονότητας, έτσι ώστε να ανοίγει ο δρόμος για την
αλληλεπίδραση των πολιτισμών και την επίτευξη της πολιτισμικής όσμωσης των
εκπαιδευόμενων. 5
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση, ως κύρια συνιστώσα της
ευρωπαϊκής παιδείας, δεν έχει επηρεάσει ακόμα σε μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές
λειτουργίες των κρατών-μελών, με αποτέλεσμα να οξύνονται, αντί να αμβλύνονται,
τα φαινόμενα της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και του ρατσισμού. Η ιδέα όμως της
διαπολιτισμικής παιδείας είναι δυνατόν να αναδειχθεί σε μια νέα οικουμενική ιδέα, η οποία
θα εμφυσήσει στους πολίτες τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και τα υψηλά ιδανικά, προκειμένου
να αμβλύνουν τις διαφορές τους και να επιδιώξουν την αρμονική συμβίωση.
Η παιδεία αποτελεί τον βασικό μοχλό όσον αφορά στη συμμετοχή στο νέο
κοινωνικοπολιτικό, πολιτιστικό και ιστορικό γίγνεσθαι, το οποίο διαμορφώνεται στην
ενωμένη Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη έχουν αρχίσει τις αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους
συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τους πληθυσμούς με γλωσσικές
και πολιτιστικές διαφορές.6
Σε αυτές τις νέες συνθήκες, το ίδιο το σχολείο ως σημαντικό συστατικό στοιχείο
του εκπαιδευτικού συστήματος, φαίνεται να συνειδητοποιεί τις κοσμογονικές αλλαγές,
οι οποίες συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζοντας διάθεση προσαρμογής,
με βήματα, ωστόσο, ακόμα άτολμα, ντροπαλά και αβέβαια. Τα τελευταία χρόνια
διαπιστώνουμε πολυεπίπεδες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο χώρο του σχολείου, οι
οποίες λαμβάνουν υπόψιν την πολυχρωμία και την πολυφωνία του πληθυσμού.
Άλλωστε, σύμφωνα με τον Helmut Essinger ο οποίος ορίζει την διαπολιτισμική
εκπαίδευση ως την παιδαγωγική απάντηση στα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης,
τα οποία ανακύπτουν σε μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική κοινωνία, η εκπαίδευση
είναι αυτή που πρέπει να δώσει λύση στα προβλήματα των μειονοτικών ομάδων που
υποφέρουν λόγω διαφορετικής ταυτότητας, στοχεύοντας στο να αναπτύξουν την ανοχή
και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών των διαφόρων
εθνικών και πολιτιστικών ομάδων μέσα στην πολυμορφία των πολιτιστικών κοινωνιών.7
Στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας οι παιδαγωγικές στρατηγικές
δεν επιτρέπεται να στηρίζονται στην άρνηση του «άλλου» αλλά στη γνώση και την
αλληλοκατανόηση που οδηγεί στην υπέρβαση της αποξένωσης του ανθρώπου, από
τον πολιτισμικά «διαφορετικό» συνάνθρωπό του αλλά και από το ίδιο του τον εαυτό.
Γνωρίζοντας και κατανοώντας τους πολιτισμικά «διαφορετικούς» ανθρώπους, μαθαίνουμε
καλύτερα τον εαυτό μας.8
Η εκπαίδευση παίρνει ένα ξεχωριστό ρόλο απέναντι στην καινούρια κατάσταση
που δημιουργείται, εξαιτίας της συνάντησης και συμβίωσης διαφορετικών πολιτισμών,
οι οποίοι όταν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, αντιπαραθέτουν τέτοιες αξίες, όπως την
5 Γκότοβος, Α. (2002), Σχολείο και Ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Αγωγής, Αθήνα: εκδ. Μεταίχμιο,
σ. 50
6 Μπερερής, Π.(2001), Για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, Αθήνα: εκδ.
Apiros hora, σ. 7.
7 Γεωργογιάννης, Π.(1999), Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα εκδ. Gutenberg, , σ. 82.
8 Μάρκου,Γ.(1997), «Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση» στο
Γ. Μάρκου, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. ΚΕ.Δ.Α. (Κέντρο
Διαπολιτισμικής Αγωγής), σ. 60.
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πολιτική τους διάσταση, τα πολιτεύματά τους, την ιστορία τους, την κοινωνική τους
οργάνωση και τις κοινωνικές τους αξίες. Ενθαρρύνει δηλαδή μια διαλεκτική σχέση και
μια δυναμική ανάμεσα στα άτομα με διαφορετική κουλτούρα.
Βασικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί η δημιουργία
προϋποθέσεων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και η επικοινωνιακή διαδικασία δόμησης
των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων.9 Επιμέρους στόχοι αυτής της εκπαίδευσης
είναι αφενός η προετοιμασία των παιδιών να ζουν καθημερινά την πολιτισμική ποικιλία
καθώς και η παράλληλη αποδοχή της ως κάτι φυσικό και προφανές και αφετέρου η
θετική τους αντίδραση απέναντι στη διαφορά, την οποία δεν θα πρέπει να βιώνουν ως
απειλή αλλά ως πηγή ενδιαφέροντος. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής αγωγής στην
εκπαίδευση από τη μια στοχεύει στη διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία δημιουργεί τη
δομή για εξέλιξη της μάθησης και από την άλλη διεγείρει τα παιδιά να προχωρήσουν στη
διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο «άλλο» και στο «εγώ», αναπτύσσοντας ευαισθησία
απέναντι σε ζητήματα σεβασμού της ταυτότητας και του πολιτισμικού κεφαλαίου των
αλλοδαπών μαθητών.
3. Εννοιολογική προσέγγιση των όρων πρόσφυγας-μετανάστης-ασυνόδευτοι
ανήλικοι
Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 περί Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων, η
οποία συμπληρώνεται από το Πρωτόκολλο του 1967, ορίζει το «βάσιμο φόβο δίωξης»
ως κριτήριο διαφοροποίησης ανάμεσα σε «μετανάστες» και «πρόσφυγες», ώστε αυτοί οι
πληθυσμοί να υπαχθούν αντιστοίχως στα ειδικά διεθνή και εθνικά νομικά πλαίσια .10
Ως πρόσφυγας, λοιπόν, ορίζεται το άτομο το οποίο διώκεται για θρησκευτικούς,
πολιτικούς όπως πολιτικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε κοινωνική ή πολιτική ομάδα,
εθνοτικούς και φυλετικούς λόγους ήτοι εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, ομαδικές διώξεις
εθνικών μειονοτήτων. 11
Από την άλλη πλευρά, ως μετανάστης/μετανάστρια ορίζεται το άτομο
που διαμένει τουλάχιστον έξι μήνες μακριά από τον συνήθη τόπο κατοικίας του.
Πρόκειται , δηλαδή, για άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους οικειοθελώς, με σκοπό
να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικονομικούς
λόγους12.
Κάθε χρόνο χιλιάδες μετανάστες/μετανάστριες και πρόσφυγες προσπαθούν
να φτάσουν στην Ευρώπη. Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις,
9 Γκόβαρης, Χ. (2004),Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, σ. 175.
10 Κοτζαμάνης, Β., Πετρονώτη, Μ., & Τζωρτζοπούλου, Μ. (2005), Πολιτικοί πρόσφυγες: εξελίξεις και θέματα
πολιτικής. Στο Δ. Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, & Ε. Φρονίμου (Επιμ.), Διαστάσεις του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής. Αθήνα.Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Τόμος Α΄, σσ. 307-329
11 Κόντης, Α.( 2005), Η πολιτική ασύλου στην ευρωπαϊκή ένωση και στην Ελλάδα. Στο Α. Κόντης, Η.
Πετράκου, Ν. Τάτσης, & Ν. Χλέπας (Επιμ.), Ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική ασύλου. Κέντρα υποδοχής
προσφύγων και αιτούντες άσυλο με απορριφθείσα αίτηση στην Ελλάδα Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης, σσ. 15-75
Κόντης, 2005
12 UNHCR. (2016). Refugee or Migrant ? Which is right?
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrantright.html
Προσπελάσθηκε στις 13/4/2019
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οι διώξεις, η κατάρρευση καθεστώτων, η ακραία φτώχεια και η βία, λόγω κοινωνικών,
φυλετικών, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων στις χώρες καταγωγής τους,
αποτελούν μερικούς μόνο από τους λόγους που ενισχύουν τις μεταναστευτικές και
προσφυγικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερα από 51 εκατομμύρια
άνθρωποι είναι με τη βία πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή εκτοπίστηκαν εσωτερικά στις
χώρες τους. 13
Ασυνόδευτος ανήλικος σύμφωνα με το Π.Δ. 220/2007 (αρ. 1, σημείο στ ì)
είναι «το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς
να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα, σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία και για όσο χρόνο η γονική του μέριμνα δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο
άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και δεν ασκείται στην πράξη, ή ο ανήλικος που
εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα». 14
Μελέτες καταδεικνύουν και τα υψηλά ποσοστά ασυνόδευτων ανηλίκων
παιδιών15 τα οποία περιγράφονται ως τα πιο ευπαθή να καταλήξουν θύματα κακοποίησης
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της
βίας λόγω φύλου, ακόμη και θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,
λόγω της ήδη μειονεκτικής τους θέσης. Τα παιδιά υπολογίζονται περίπου στο 28% των
θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking) παγκοσμίως
(UNODC, 2016). Για τις Αρχές, ο υπολογισμός της ηλικίας του παιδιού αποτελεί
ευαίσθητο θέμα, καθώς οι διαδικασίες διαπίστωσης της ανηλικότητας δυσχεραίνονται
εξαιτίας της απουσίας επιτρόπου, της ανεπαρκούς πρόσβασης σε υπηρεσίες διερμηνείας
και της έλλειψης κατάλληλων ψυχοκοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών. 16
4. Η ελληνική νομοθεσία για την εκπαίδευση παιδιών προσφυγών
Το έτος 2016-2017, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνέταξε και υλοποίησε σχέδιο για την ενσωμάτωση
των παιδιών έως 15 ετών στο σύστημα εκπαίδευσης, και για τη δημιουργική απασχόληση
13 Zetter, R., Protection in Crisis: forced migration and protection in a global era. Washington, DC. 2015.:
Migration Policy Institute. Retrieved from https://goo.gl/V872mt Προσπελάσθηκε στις 18/4/2019
14 Δημητροπούλου, Γ., & Παπαγεωργίου, Ι. (2008). Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.
Μελέτη σχετικά με την αντιμετώπιση από την πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν
άσυλο στην Ελλάδα. Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε
από
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48f5a21e2
Προσπελάσθηκε στις 19/4/2019
.
15 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016 Πανταζής, 2015
16 Δημητροπούλου, Γ., & Παπαγεωργίου, Ι. (2008). Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.
Μελέτη σχετικά με την αντιμετώπιση από την πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν
άσυλο στην Ελλάδα. Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε
από
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48f5a21e2
Προσπελάσθηκε στις 19/4/2019
Σπυροπούλου, Μ. (2016),Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ως πρόσφυγες και μετανάστες. Αθήνα. Νομική
Βιβλιοθήκη
Συνήγορος του Πολίτη. (2016) Εξαμηνιαία Έκθεση του Μηχανισμού Παρακολούθησης των Δικαιωμάτων των
Παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα.
Ανακτήθηκε από https://www.synigoros.gr/resources/20170420-ekthesi-mixanismos. Προσπελάσθηκε στις
10/5/2019
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παιδιών σε νηπιακή και προ-νηπιακή ηλικία μέσα στις Δομές Φιλοξενίας. Ξεκινώντας
από την αδιαπραγμάτευτη αρχή, ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα και υποχρέωση να πάει
σχολείο, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει καταβάλει προσπάθειες να εντάξει όλα τα παιδιά σε σχολικές
τάξεις.
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί ιδιαίτερη πτυχή των δικαιωμάτων του
παιδιού και κατοχυρώνεται από δύο βασικά νομικά κείμενα: το άρθρο 16 του Συντάγματος
και το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το δικαίωμα
στην εκπαίδευση ουσιαστικά αποτελεί προέκταση και υλοποίηση του δικαιώματος στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας, όπως το εγγυάται γενικότερα το Σύνταγμα (άρθρο 5)
και, ειδικότερα, σε συνάρτηση με το σκοπό της εκπαίδευσης, η ανωτέρω αναφερόμενη
Διεθνής Σύμβαση (άρθρο 29).
Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική ένταξη μέσα από την εκπαίδευση και η γνώση
της γλώσσας του κράτους υποδοχής αποτελούν ζητούμενα της νομικής προστασίας των
αλλοδαπών, άρα και των προσφύγων. Κατά συνέπεια, η διαδικασία παροχής εκπαίδευσης
στα παιδιά των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση του κράτους που υπαγορεύεται από
διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος, δηλαδή του Συντάγματος και της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού.
Όλες αυτές οι προσπάθειες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση 152360/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 3049/τ Β ì/23-09-2016) του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και του υπουργού Οικονομικών και στην τροποποιητική
σε κάποια σημεία αυτής με θέμα: «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και
πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
(εφεξής Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω Δομών». Με την
ΚΥΑ αυτή δόθηκε «η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και
διδακτικής παρέμβασης, για να μπορέσουν τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που μένουν
σε κέντρα φιλοξενίας ή εκτός αυτών να στηριχθούν εκπαιδευτικά, μέσω της εκμάθησης
των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων,
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δράσεων».
Η απόφαση αυτή προβλέπει την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών
τρίτων χωρών μέσω της ίδρυσης των Δ.Υ.Ε.Π., οι οποίες θα λειτουργούνσαν στο εξής
εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα
φιλοξενίας ή εντός των κέντρων φιλοξενίας. Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την
παρούσα υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών
που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ. Η εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-5 ετών)
προβλέπεται να παρέχεται εντός των δομών φιλοξενίας επειδή είναι δύσκολο να
απομακρύνονται από τους γονείς τους. Όσον αφορά την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας
6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ιδρύονται Δ.Υ.Ε.Π. ως Παραρτήματα
σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες, ενώ οι Δ.Υ.Ε.Π. που
ιδρύονται εντός των σχολικών μονάδων λειτουργούν κατά τις μεσημεριανές ώρες.
Η γενική εποπτεία στα κέντρα φιλοξενίας είναι αρμοδιότητα του Συντονιστή
Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). Τα καθήκοντα των ΣΕΠ καθορίζονται με το άρθρο 7
της ΚΥΑ 152360/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 3049/τ Β ì/23-09-2016). Οι ΣΕΠ αποτελούν τα κύρια
πρόσωπα αναφοράς για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την απρόσκοπτη
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λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. την επίλυση και διαχείριση προβλημάτων που πιθανώς
προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους και κυρίως κατά την έναρξή τους.
Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και ειδικότερα
μεριμνούν για θέματα που αφορούν: α) στην ενημέρωση των διαμενόντων στο κέντρο
φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου
κοινωνικής ένταξης, β) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
στις Δ.Υ.Ε.Π., γ) στην επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις
ΔΥΕΠ με ηλικιακά και άλλα κριτήρια, δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της
παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών
και μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών
δράσεων άλλων φορέων, ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και στ) στην
επίλυση ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των μαθητών, των γονέων και των
εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π.
Αρχικά, το σχέδιο για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην ελληνική
εκπαίδευση θεσμοθέτησε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες: τη δημιουργία Δομών Υποδοχής
Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) και τον ρόλο του Συντονιστή Εκπαίδευσης
Προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων. Στόχος του Υπουργείου
ήταν η εξασφάλιση της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της εκπαίδευσης των παιδιών
των προσφύγων και, βεβαίως, η ομαλή ένταξη όσων θα παραμείνουν στην Ελλάδα στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μετά από ένα μεταβατικό διάστημα προετοιμασίας.
Στη συνέχεια, με την αρ. πρωτ.: Φ1/162834/Δ1/29-9-2017 εγκύκλιο «Οδηγίες και
κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό
έτος 2017-2018 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Β’ Φάση» και με την αριθμ. πρωτ. 169735/
ΓΔ4/10-10-2017 Υ.Α.(Β΄3727) «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
- Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» το
Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε «την ανάγκη στήριξης των μαθητών που στόχο έχει
την ενίσχυση της ελληνομάθειας και την δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς
διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και την ανάγκη υποδοχής και εκπαίδευσης
των παιδιών/ μαθητών των προσφύγων.»
Η ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ έχει ως στόχο «την
εκπαίδευση των μαθητών που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας
(ρομά, αλλοδαπών, παλιννοστούντων, προσφύγων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
κ.τ.λ.) διαμορφώνεται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένα ευέλικτο
σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα,
αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών και τις
δυνατότητες της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον
διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν
πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι»
Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που
εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
Στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής
γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Οι μαθητές που φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα
στην κανονική τους τάξη. Η φοίτηση στην Τ.Υ. Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με
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δυνατότητα επέκτασης ενός (1) επιπλέον έτους.
Στις Τ.Υ. II ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο
δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική
τάξη. Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στις Τ.Υ. II ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη
στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα: - είτε εντός της κανονικής τάξης
με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη) - είτε εκτός κανονικής
τάξης. Η φοίτηση διαρκεί έως δύο διδακτικά έτη.
5. Εκπαίδευση προσφύγων στα Ιωάννινα
Στην Ήπειρο οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
παρέχουν εκπαίδευση σε μαθητές/τριες πρόσφυγες, που διαμένουν στα Κέντρα
Φιλοξενίας Κατσικά, Αγ. Ελένης, Δολιανών και Φιλιππιάδας.
Παράλληλα, φοιτούν μαθητές/τριες που διαμένουν με τις οικογένειές τους σε
διαμερίσματα ή ξενοδοχεία στον αστικό ιστό της πόλης των Ιωαννίνων και ασυνόδευτοι
ανήλικοι, ωφελούμενοι δομών προστασίας και φιλοξενίας ανηλίκων. Συνολικά,
λειτουργούν τρεις δομές στα Ιωάννινα, μία στην Κόνιτσα και ιδρύεται ακόμη μία στο
Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας.
Με απώτερο σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών αυτών στις κανονικές
τάξεις, λειτούργησαν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ για την παροχή διδακτικής υποστήριξης σε
μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ελληνική γλώσσα αλλά και Δομές Υποδοχής
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα όρια των οποίων λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας.
Αρχικά, στόχος μας ήταν η επαναφορά στην κανονικότητα για τα παιδιά πρόσφυγες
και στη συνέχεια η φροντίδα για παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και
παράλληλα η δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης και συνεργασίας που θα οδηγούσε στην
ανάδειξη ενός δημοκρατικού σχολείου που στηρίζεται στην αποδοχή και τον σεβασμό
του Άλλου.
Όσον αφορά την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο
καταφέραμε τα τελευταία τρία χρόνια να εντάξουμε το σύνολο σχεδόν των παιδιών σε
σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δίνοντας προτεραιότητα στην προσχολική και
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Καταφέραμε να ξεπεράσουμε αντιδράσεις που στηρίζονται σε στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τον Άλλο και συνδέονται με φόβο και άρνηση για συνύπαρξη με
ανθρώπους που φέρουν διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές , γλώσσα, θρήσκευμα,
εθνική καταγωγή.
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2018-19, φοίτησαν τριάντα
30 νήπια σε 15 Νηπιαγωγεία της πόλης, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν για τους μαθητές/
τριες της πόλης των Ιωαννίνων 12 ΤΥ ΖΕΠ σε έντεκα (11) Δημοτικά Σχολεία. Στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το σύνολο των μαθητών/τριών προσφύγων και ασυνόδευτων
ανήλικων της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας φοίτησαν στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο σε
Τάξης Υποδοχής ενώ ιδρύθηκαν και λειτούργησαν, για τους μαθητές/τριες της πόλης των
Ιωαννίνων, οκτώ (8) ΤΥ ΖΕΠ , τρία (3) ΕΠΑΛ και πέντε (5) ΓΕΛ.
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6. Φοίτηση προσφύγων
Ο μαθητικός προσφυγικός πληθυσμός που φοιτά στα σχολεία δεν είναι ομοιογενής. Ένα
μεγάλο ποσοστό προέρχεται από τη Συρία, αρκετοί από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ,
από το Πακιστάν από το Ιράν, το Κουβέιτ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Μιλούν
Αραβικά, Φαρσί Σορανί, Κουρματζί, Νορντού και κάποιοι έχουν γνώση της αγγλικής
και ελληνικής γλώσσας, κυρίως σε επίπεδο αρχαρίων. Γίνεται, δηλαδή, αντιληπτό ότι
δεν αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα: ανάμεσά τους υπάρχουν άτομα με διαφορετικές
εθνικότητες, με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικό
οικονομικό και μορφωτικό κεφάλαιο.
Γενικά, η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης είναι μια παραδοχή που ενστερνίζεται
η πλειονότητα των προσφύγων. Ωστόσο, αυτό δεν οδηγεί ταυτόχρονα και στη παραδοχή
ανάγκης φοίτησης των παιδιών στο ελληνικό σχολείο. Επίσης, η παροχή εκπαίδευσης
δεν αναγνωρίζεται ως δικαίωμα ισότιμα σε αγόρια και κορίτσια. Οικογένειες με υψηλό ή
μέσο μορφωτικό επίπεδο στηρίζουν και ενισχύουν την φοίτηση των παιδιών. Οικογένειες
με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, προέλευση από αγροτικές περιοχές προσδοκούν
ανέλιξη των παιδιών τους μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. .
Η παραμονή τους σε κάθε σχολική μονάδα, πολλά από τα παιδιά αυτά έχουν
κάνει μια ‘μαθητική διαδρομή’ σε αρκετά σχολεία της Ελλάδας, κατά κύριο λόγο
εξαρτάται από τους γονείς και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσουν την εκπαίδευση
στην καθημερινότητά τους, αλλά και στους βραχυπρόθεσμους στόχους τους.
Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η προοπτική της παραμονής ή της
αναχώρησής τους από την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη διαρροή και ασυνέχεια της φοίτησης
παρατηρείται στους αραβόφωνους μαθητές, κατά βάση τους Σύριους, οι οποίοι
προσβλέπουν στην μετεγκατάσταση και ελπίζουν (ανεξάρτητα από το πόσο βάσιμες
είναι αυτές οι ελπίδες) ότι θα τα καταφέρουν. Άλλωστε, παρά τον αργό ρυθμό τους, οι
μετεγκαταστάσεις που γίνονται συντηρούν αυτή την ελπίδα. Αντίθετα, άλλες ομάδες που
δεν έχουν τέτοια προοπτική, όπως οι Αφγανοί, εμφανίζουν πιο σταθερή φοίτηση.
Όσοι πρόκειται να φύγουν (ή ελπίζουν ότι θα φύγουν) φαίνεται να μη θεωρούν
απαραίτητο να πάνε τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο. Η στάση τους δεν εξαρτάται
από το αν αναγνωρίζουν γενικά την αξία της εκπαίδευσης ή όχι, αλλά από το αν θεωρούν
ότι η φοίτηση στο ελληνικό σχολείο εξυπηρετεί στην προοπτική της μετεγκατάστασης.
Ένας λόγος είναι ότι αποδίδουν μικρή χρησιμότητα στην εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας, αφού δεν θα μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν στη χώρα που
θέλουν να εγκατασταθούν. Είναι λοιπόν περισσότερο δεκτικοί σε μαθήματα αγγλικών ή
γερμανικών που οργανώνονται από ΜΚΟ ή άλλους φορείς, με την έννοια ότι πρόκειται
για πιο χρήσιμες για αυτούς γνώσεις.
Ένας άλλος λόγος, επίσης, είναι η αίσθηση της προσωρινότητας. Δύσκολα
εντάσσουν την κανονικότητα του σχολείου στην κατάσταση αναμονής στην οποία
βρίσκονται. Τη μεταθέτουν λοιπόν για τη στιγμή που η ζωή τους θα αποκτήσει ένα σταθερό
πλαίσιο. «Θα πάει σχολείο όταν πάμε στη Γερμανία», όπως λένε χαρακτηριστικά.
7. Ο ρόλος του ΣΕΠ Αστικού Ιστού
Η αυξημένη προσέλευση προσφύγων και μεταναστών, που αναζητούν καταφύγιο από
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τους πολέμους και την εξαθλίωση, δημιουργεί νέες συνθήκες στη σύγχρονη ελληνική
κοινωνία. Για τους πρόσφυγες η Ελλάδα αποτελεί άλλοτε έναν ενδιάμεσο σταθμό και
άλλοτε τον τελικό προορισμό. Οι ροές των προσφύγων στην Ελλάδα και ο μαθητικός
προσφυγικός πληθυσμός που προέκυψε κατέστησαν επιτακτικό τον σχεδιασμό
κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής για την συμπερίληψη στις σχολικές μονάδες των
νέοεισερχόμενων.
Στη συνέχεια, η διαμονή προσφύγων εκτός των Κέντρων Φιλοξενίας σε
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα διάσπαρτα στον αστικό ιστό των πόλεων, σε μεγάλες ή
μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και η λειτουργία Δομών φιλοξενίας και προστασίας
ασυνόδευτων ανηλίκων δημιούργησαν νέα δεδομένα στην εκπαίδευση προσφύγων.
Οι πρόσφυγες μαθητές/τριες εγγράφονται με ηλικιακά κριτήρια και ελλειπή
δικαιολογητικά στα σχολεία της γειτονιάς τους, Φοιτούν σε Τμήματα Γενικής Παιδείας ή
σε ΤΥ ΖΕΠ , όπου ο αριθμός είναι ικανός για την ίδρυση και λειτουργία τους.
Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του προσφυγικού ζητήματος επέβαλε νέους
τρόπους διαχείρισης και αντισταθμιστικούς θεσμούς στην προσπάθεια της Πολιτείας
για ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθιστώντας ήδη ανεπαρκές το
πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο.
Οι ΣΕΠ έχουν έναν κομβικό και πολυσχιδή ρόλο, κρίσιμο για την ομαλή ένταξη
των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα και εξαιρετικά απαιτητικό, ο οποίος
δεν περιγράφεται με επάρκεια στις αρμοδιότητες που του αποδίδονται στον νόμο
4547/18. Συγκεκριμένα, δε υπάρχει καμία αναφορά ή πρόβλεψη για τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες των ΣΕΠ που δεν έχουν στην ευθύνη τους προσφυγόπουλα που διαμένουν
σε Κέντρα Φιλοξενίας και φοιτούν σε ΔΥΕΠ.
Σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατοικεί ικανός αριθμός προσφύγων, ορίστηκαν
από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ΣΕΠ αστικού ιστού. Οι ΣΕΠ αστικού
ιστού διατηρούν την αρχική τους τοποθέτηση σε Κέντρο Φιλοξενίας του Νομού ή της
Περιφέρειας αλλά τα καθήκοντά τους δε σχετίζονται με τις ΔΥΕΠ.
Αναλαμβάνουν την εγγραφή και τη φοίτηση των προσφύγων σε σχολικές μονάδες
των πόλεων λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα του σχολείου, τη δυνατότητα χρήσης
επιπλέον αιθουσών, τη χωροταξική εγγύτητα. Ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους
Συλλόγους Διδασκόντων για την κείμενη νομοθεσία, για τις διαδικασίες που απαιτούνται
για την εγγραφή και φοίτηση των προσφυγόπαιδων, για την ίδρυση και λειτουργία ΤΥ
ΖΕΠ.
Διαμεσολαβούν, ώστε να ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/
τριων προσφύγων για θέματα φοίτησης, όπως είναι οι απουσίες, συμπεριφοράς και
επίδοσης των παιδιών τους. Με τη βοήθεια πολιτισμικών διαμεσολαβητών και κοινωνικών
λειτουργών των ΜΚΟ, που έχουν στην ευθύνη τους τις οικογένειες των προσφύγων,
οργανώνονται συναντήσεις με τη Διεύθυνση του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς.
Λαμβάνεται μέριμνα να ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς πρόσφυγες και να συμμετέχουν
στις συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων που φοιτούν τα
παιδιά τους.
Οι ΣΕΠ Αστικού Ιστού Ιωαννίνων έχουν στην ευθύνη τους σαράντα μία σχολικές
μονάδες – Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
διάσπαρτες σε όλη την πόλη. Παράλληλα, φροντίζουν για την ένταξη και την ομαλή
φοίτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, από τέσσερις δομές που λειτουργούν στο Νομό
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Ιωαννίνων.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι για να πραγματοποιηθεί το έργο της εκπαίδευσης
των προσφύγων, η εγγραφή και φοίτηση ,δηλαδή, του συνόλου των ατόμων που
βρίσκονται σε ηλικίες που προβλέπονται για την υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά και
εκείνων των ανήλικων που η ηλικία τους έχει να κάνει με την προαιρετική εκπαίδευση,
είναι αναγκαία:
Η συνεργασία πολλών φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου, που πολλές
φορές πράττουν ανεξάρτητα, χωρίς μεταξύ τους ενημέρωση, Διεθνών Οργανισμών,
ΜΚΟ, Συλλόγων και Νομικών Προσώπων.
Η ετοιμότητα του ΣΕΠ να εκτιμήσει: τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του
προσφυγικού ζητήματος εν γένει, τη ρευστότητα του προσφυγικού πληθυσμού, τις
τοπικές ιδιαιτερότητες, τη διαπολιτισμική κουλτούρα κάθε σχολικής μονάδας.
Η ικανότητα του ΣΕΠ: να αντιληφθεί τις επιδιώξεις και προσδοκίες όλων
των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων, να υπερβεί τις αντικρουόμενες αντιλήψεις και τα
προσχηματικά προσκόμματα, να τις μετατρέψει σε θετικές συνέργειες και να συντονίσει
όλους τους εμπλεκόμενους στην επίτευξη του στόχου, που είναι η εγγραφή και ομαλή
φοίτηση των προσφύγων.
Η οργάνωση του χρόνου και η οικονομία δυνάμεων είναι βασική παράμετρος
για ένα, έστω, ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Οι πρωινές ώρες αφιερώνονται σε συναντήσεις με φορείς εκπαίδευσης, σχολικές
μονάδες, Υπηρεσίες του Δημοσίου. Επίσης, πραγματοποιούνται ενημερώσεις Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων, Συλλόγων Εκπαιδευτικών και συναντήσεις κοινωνικών
λειτουργών, διερμηνέων των ΜΚΟ και γονέων προσφυγόπουλων με διευθυντές και
εκπαιδευτικούς , προκειμένου να ενημερωθούν για τη φοίτηση των παιδιών τους και τη
λειτουργία του σχολείου.
Τις απογευματινές ώρες, απευθυνόμαστε στα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με
αντίστοιχες δράσεις. Παράλληλα, επισκεπτόμαστε τις δομές ασυνόδευτων ανηλίκων
και ενημερωνόμαστε για την άτυπη εκπαίδευση που παρέχεται στους ωφελούμενους και
ασκούμε μια άτυπη εποπτεία στο περιεχόμενο και τη μέθοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επίσης, στα γραφεία και τους χώρους υποδοχής των ΜΚΟ οργανώνουμε ενημερωτικές
συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών/τριών προσφύγων, κατά τη διάρκεια των
οποίων ενημερώνουμε τους γονείς για το εκπαιδευτικό σύστημα, τη λειτουργία και το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, χρηστικές πληροφορίες για τη
μετακίνηση π.χ., τις εκδρομές, τις σχολικές δραστηριότητες κ.α. Λαμβάνουμε, αντίστοιχα,
πληροφόρηση από τους γονείς για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο
σχολείο και για τη γενικότερη εικόνα που έχουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους
ανάγκες ,περιεχόμενο κ.α.
Η οργάνωση λοιπόν του χρόνου μας απαιτεί ευελιξία δεδομένου ότι ο ΣΕΠ
που βρίσκεται στο πεδίο δεν μένει μόνο στα παραπάνω. Είναι το πρόσωπο στο οποίο
θα απευθυνθεί το σχολείο όταν αρρωστήσει ένας μαθητής, όταν συμβεί κάποιο ατύχημα
ή περιστατικό μεταξύ των προσφύγων και των συμμαθητών τους, όταν καθυστερεί ο
γονέας να παραλάβει το παιδί από το σχολείο. Συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους
για να εξασφαλίζεται μια ομαλή κανονικότητα στη φοίτηση των παιδιών προσφύγων,
αναγκαία για την ψυχοκοινωνική τους ένταξη.
Μετά από δύο σχολικά έτη, μπορούμε να πούμε ότι έγιναν αρκετά βήματα,
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όχι χωρίς προβλήματα και ελλείψεις. Αναμφισβήτητα υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη να
διανυθεί αλλά έχουμε πια μεγαλύτερη ετοιμότητα και εμπειρία, την οποία μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό.
8. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτός ο κομβικός ρόλος του ΣΕΠ αλλά η συμβολή του
στον συντονισμό και στη διαχείριση της εκπαίδευσης των προσφύγων ,λαμβάνοντας
υπόψη τη μεγάλη κινητικότητα του προσφυγικού πληθυσμού, τις δυσκολίες με την
γλώσσα αλλά και τη μακρόχρονη απομάκρυνση των περισσότερων προσφυγόπουλων
απο τα σχολεία.
Ο ρόλος του ΣΕΠ Αστικού Ιστού, έχοντας τυπικά χαρακτήρα συμβουλευτικό,
συνέδραμε όμως ουσιαστικά στον προγραμματισμό των εγγραφών και τη δημιουργία
των απαραίτητων Τάξεων Υποδοχής σε όλες τις βαθμίδες, στις σχέσεις με Διεθνείς
Οργανισμούς και ΜΚΟ αλλά και στη διαχείριση καταστάσεων που προέκυψαν για τα
θέματα της φοίτησης και κατανομής των προσφύγων σε σχολικές μονάδες.
Την επόμενη σχολική χρονιά, οι μαθητές πρόσφυγες θα φοιτήσουν σε 42
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ στον Αστικό Ιστό
των Ιωαννίνων, ενώ θα συνεχιστεί η διδασκαλία στις απογευματινές ΔΥΕΠ σε άλλα
σχολεία.
Γίνεται φανερό, πως προβάλλει επιτακτικά η αναγκαιότητα για επιμόρφωση
όλων των εκπαιδευτικών στις αρχές και τις μεθόδους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Η διαμόρφωση διαπολιτισμικής κουλτούρας στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι
προϋπόθεση για να ενταχθούν οι πρόσφυγες ως ισότιμοι στο ελληνικό σχολείο. Η ανοχή
στο διαφορετικό και ανοίκειο είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η συμπερίληψη
ομάδων με ποικίλες και διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ωστόσο, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δε πρέπει να έχει αποσπασματικό και
ευκαιριακό χαρακτήρα. Η διάθρωση και το περιεχόμενο της επιμορφωτικής παρέμβασης
πρέπει να εστιάζει στις ουσιαστικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην τάξη και να είναι
πολυεπίπεδη, ώστε να ανταποκρίνεται στη διαφοροποιημένη γνώση των εκπαιδευτικών
σε θέματα διαπολιτισμικής θεώρησης.
Επίσης, η διαπολιτισμική προσέγγιση δε μπορεί να περιορίζεται σε ένα μικρό
αριθμό διαπολιτισμικών σχολείων αλλά να αποτελεί θεσμοθετημένη παιδαγωγική
αντίληψη που θα διαπερνά οριζόντια το σύνολο της εκπαίδευσης και θα εκφράζει τη
βούληση της Πολιτείας για προτεραιότητα στην πολυπολιτισμικότητα, στην αναγνώριση
της ισότητας των πολιτισμών, στην απάλειψη ρατσιστικών συμπεριφορών και
αναπαραγωγής στερεοτύπων.
Επιπρόσθετα, η ενημέρωση των προσφύγων για τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα
της φοίτησης των παιδιών τους στο σχολείο δε πρέπει να αφήνεται στον άτυπο ρόλο των
ΣΕΠ. Η φοίτηση στο σχολείο θα πρέπει να συνδέεται με την ευρωπαϊκή προοπτική, καθώς
το ελληνικό σχολείο είναι ευρωπαϊκός θεσμός εκπαίδευσης αναγνωρισμένος σε όλα τα
κράτη –μέλη και ως εκ τούτου αποτελεί επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον των μαθητών
προσφύγων, οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε όλη την Ευρώπη.
Απαραίτητη είναι η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα επιλογών και ευελιξίας και να επιλύονται τα ιδιαίτερα προβλήματα
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που αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι πρόσφυγες και οι αιτούντες
άσυλο. Η αποφασιστική θεσμική θωράκιση των δομών εκπαίδευσης προς την
κατεύθυνση της υπεράσπισης του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος στην εκπαίδευση,
χωρίς ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές δημόσιων λειτουργών και εμπλεκόμενων
φορέων, όπως οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, είναι μονόδρομος.
Τέλος , έχει έρθει πλέον το πλήρωμα του χρόνου για τη διασάφηση των
αρμοδιοτήτων και του ρόλου των ΣΕΠ. Οι γκρίζες ζώνες στην καθημερινή άσκηση των
καθηκόντων τους δημιουργούν ανασφάλεια στους ίδιους και αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στην διεκπεραίωση του έργου τους. Ενώ, στην πράξη επιτελούν πολυδιάστατο
έργο παιδαγωγικό και διοικητικό, το νομοθετικό εύρος του ρόλου τους περιορίζεται
σημαντικά.
Συνοψίζοντας, η ρευστότητα και η κινητικότητα του προσφυγικού πληθυσμού,
αποτελούν κρίσιμα θέματα, τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη διαχείριση
του εγχειρήματος της εκπαίδευσης των προσφύγων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, κρίνεται
απαραίτητο να ενδυναμωθεί ο ρόλος του ΣΕΠ Αστικού Ιστού θεσμικά αλλά και η ευελιξία
του διοικητικού μηχανισμού του ΥΠΠΕΘ.
Έτσι ώστε, με την υποστήριξη και του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και
Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων ΥΠΠΕΘ, με τη συνεχή εποπτεία και
εκτίμηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και τις απαραίτητες διαρκείς αναπροσαρμογές
με διοικητικά αλλά και επιστημονικά κριτήρια, να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις
διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.
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O Διαπολιτισμός: Ένα δυναμικό εργαλείο στην ξενόγλωσση εκπαίδευση με σχέδια
μαθημάτων και τις ΤΠΕ
Νικολακοπούλου Ευτυχία

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τις τέσσερις βασικές αρχές της διαπολιστισμικότητας
σύμφωνα με τον Helmut Essinger. Είναι γεγονός ότι στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών,
η διαπολιτισμική επικοινωνιακή δεξιότητα σημαίνει, αλλαγή της μορφής επικοινωνίας
των διδασκομένων, ανταπόκριση και συνειδητοποίηση της ταυτότητάς τους και αποδοχή
των διαφορετικών ταυτοτήτων και πολιτισμών των ατόμων με τα οποία βρίσκονται σε
διάδραση. Επίσης παρουσιάζουμε το προφίλ του εκπαιδευτικού στην διαπολιτισμική
διαδικασία.
Οι δραστηριότητες της ακρόασης, της προφορικής παράδοσης και της διάδρασης
με μύθους ενισχύουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
Η φυσική προσέγγιση και διάδραση ευνοεί τους διαλόγους των πολιτισμών και
τη διάχυση των παγκοσμίων αξιών όπως η ισότητα, η αμοιβαιότητα, ο αυτοσεβασμός.
Οι ΤΠΕ λαμβάνουν ένα διαπολιτιστικό ρόλο που μπορεί να ενισχύσει την παιδαγωγική
διάσταση.
Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, καινοτομία, κίνητρα, δράσεις, αλληλοαποδοχή
Interculturalism: A dynamic tool in foreign language education with lesson plans
and ICT
Abstract
In the present study we present the four basic principles of interculturalism according to
Helmut Essinger. It is a fact that in teaching foreign languages, intercultural communicative
skill means changing the form of communication of learners, responding and realizing
their identity and accepting the different identities and cultures of the people they interact
with. We also present the teacher’s profile in the intercultural process.
The activities of listening, oral tradition and mythological interaction enhance
the learning of the foreign language.
Physical approach and interaction favors dialogues of cultures and the diffusion
of world values such as equality, reciprocity, self-respect. ICT takes an intercultural role
that can enhance the pedagogical dimension.
Keywords: Interculturalism, innovation, incentives, actions, reciprocal acceptance
1. Η έννοια του διαπολιτισμού
Ο όρος «διαπολιτισμικότητα» εμφανίστηκε στη Γαλλία το 1970 όταν, ως αντιμετώπιση
στο μεγάλο αριθμό αλλοδαπών φοιτητών, προωθήθηκαν πρακτικές διαπολιτισμικής
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παιδαγωγικής. Στη δεκαετία του 1980 το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO και η
Ευρωπαϊκή Ένωση εννοούν τον όρο ως αρχή που διαπερνά το σχολικό πρόγραμμα αλλά
και ως δράση για την επίτευξη της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία1.
Ο Helmut Essinger ορίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως την παιδαγωγική απάντηση
στα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης που ανακύπτουν σε μια διαπολιτισμική και
πολυεθνική κοινωνία και αναφέρει τέσσερις βασικές της αρχές:
 Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy), δηλαδή ενδιαφέρον για τη θέση και τα
προβλήματα των άλλων και κατανόηση της διαφορετικότητάς τους.
 Εκπαίδευση για αλληλεγγύη, η οποία υποδηλώνει έκκληση για καλλιέργεια
συλλογικής συνείδησης που ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών
και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία.
 Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό, που πραγματοποιείται με το άνοιγμα στους
πολιτισμούς των άλλων και συμμετοχή αυτών στο δικό μας, εναντίον του εθνικιστικού
τρόπου σκέψης και την απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε
οι διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
 Εκπαίδευση που θεωρεί την ετερογένεια ως πρότυπο και όχι ως μειονεξία.
 Εκπαίδευση που ευνοεί την εργασία σε ομάδες, χωρίς να στιγματίζονται οι
διαφορές.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι μόνο για τους ξένους ή για τους μειονοτικούς
μαθητές, αλλά για όλους τους μαθητές. Τους επιτρέπει να ανοίγονται σταδιακά σε άλλους
πολιτισμούς (ξεκινώντας από τους φιλοξενούμενους και τους οικιακούς πολιτισμούς),
να διαφοροποιούν χωρίς να κάνουν διακρίσεις, να αναγνωρίζουν την πολιτιστική
ποικιλομορφία χωρίς άνιση κρίση, την πάλη ενάντια στον εθνικοκεντρισμό.
Σύμφωνα με τη Martine Abdallah-Pretceille2, ο διαπολιτισμός είναι η διάδραση
ανάμεσα σε δύο ταυτότητες που μοιράζονται μεταξύ τους μια έννοια η σχέση ανάμεσα
σε δύο άτομα που έχουν εσωτερικεύσει μια προσλαμβάνουσα μόρφωση, κάθε φορά
μοναδική, σε σχέση με την ηλικία τους, το φύλο τους, την κοινωνική τους κατάσταση και
την προσωπική τους διαδρομή.
Κατά τον Π. Γεωργογιάννη «το διαπολιτισμικό μοντέλο λαμβάνει υπόψη την
αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα στα άτομα
διαφόρων μεταναστευτικών ομάδων και έχει ως στόχο τη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών,
που θα χαρακτηρίζονται από ισοτιμία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή. Το σχολείο
οφείλει να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές
προσδοκίες όλων των εθνικών ομάδων»3.
Με δεδομένες τις συνθήκες που προέκυψαν με το φαινόμενο της μετανάστευσης
στη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα έπρεπε να λάβει νέα μέτρα όχι μόνο για τους
μειονοτικούς μαθητές, αλλά για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, συνυπολογίζοντας
τις πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητές τους.

1 Γεωργογιάννης, Π., (1997). Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Gutenberg, σελ.50.
2 Abdallah-Pretceille M. & Porcher L. (1996). Education et communication interculturelle. Paris: P.U.F
3 Γεωργογιάννης, Π., (1997). Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Gutenberg.
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2. Διαπολιτισμική προσέγγιση
Στην τελική Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση και την
πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών (Council of Europe, The CDCC’s Project No 7:
The Education and Cultural Development of Migrants (Final Report), Strasburg, 1986), η
διαπολιτισμική προσέγγιση ορίζεται με βάση τα παρακάτω στοιχεία:
 Στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες μας είναι πολυπολιτισμικές με τάσεις διεύρυνσης
της πολυπολιτισμικότητας.
 Κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να
αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά.
Στην ίδια Έκθεση ως βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
αναφέρονται τα εξής:
 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε
σχολική δραστηριότητα,
 Διευρύνει τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου,
 Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και
υποδοχής,
 Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής πραγματικότητας και
της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής,
 Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών και
εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου,
 Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και για την επίτευξη της
μέγιστης κοινωνικής και οικονομικής ένταξης4.
3. Η Διαπολιτισμική δεξιότητα
Το διαπολιτισμικό στοιχείο αποτελεί για τον εκπαιδευτικό, έναν από τους προνομιακούς
παιδαγωγικούς τρόπους για την ανάπτυξη μιας διερευνητικής προσέγγισης πάνω σε κάποιες
συμπεριφορές ούτως ώστε οι μαθητές, να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους».
Μια από τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Διαπολιτισμική
Προσέγγιση της Εκπαίδευσης είναι η ερευνητική διαπίστωση σύμφωνα με την οποία
οι μαθητές αναπτύσσουν πραγματική επιθυμία για μάθηση, όταν αισθάνονται ότι
αναγνωρίζεται η αξία τους και όταν σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να καταθέσουν
τις εμπειρίες τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αισθάνονται ότι αναγνωρίζεται η πολιτισμική
τους ταυτότητα και νιώθουν ότι μπορούν να αναζητήσουν το χώρο να δράσουν και να
παρέμβουν στη διαδικασία διερευνώντας, διατυπώνοντας απορίες αλλά και δοκιμάζοντας
μαζί με τους άλλους και σε αλληλεπίδραση μαζί τους λύσεις, διευρύνοντας έτσι τις
εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους.
4. Η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα
Στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η διαπολιτισμική επικοινωνιακή δεξιότητα σημαίνει,
4 Μάρκου, Γ. (1997), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Αθήνα,
Κε.Δ.Α.
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αλλαγή της μορφής επικοινωνίας των διδασκομένων, ανταπόκριση και συνειδητοποίηση
της ταυτότητάς τους και αποδοχή των διαφορετικών ταυτοτήτων και πολιτισμών των
ατόμων με τα οποία βρίσκονται σε διάδραση.
Με τον καθορισμό της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας τίθενται νέες
διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
4.1. Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής ικανότητας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται:
 στην ικανότητα που ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει για να βλέπει τα πράγματα από
διάφορες πλευρές και να μπορεί να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα της πολιτισμικής
ταυτότητας5.
 στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και στη συσχέτισή του με τους διαφορετικούς
πολιτισμούς.
 στην αποφυγή κάθε προκατάληψης, με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μοντέλων
διδασκαλίας που θα επιτρέπουν τη συνεργασία, την αυτοέκφραση και την
ενεργοποίηση των μαθητών6.
Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να
είναι “διαμεσολαβητές μεταξύ δυο πολιτισμών ” Πρέπει λοιπόν να αναλάβουν αυτό το
ρόλο, χωρίς, αν είναι δυνατό, να ασχοληθούν με τον ένα ή τον άλλο από αυτούς τους
πολιτισμούς.
Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να γνωρίσει από κοντά τους αλλόγλωσσους μαθητές
και μαθήτριες. Το ιστορικό τους, θα τον βοηθήσει να τους προσεγγίσει καλύτερα και
αποτελεσματικότερα.
Τέλος, στη σύγχρονη εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός οφείλει να καλλιεργήσει στους
μαθητές το αίσθημα του σεβασμού και της αποδοχής των άλλων λαών και πολιτισμών
με την ανάπτυξη κατάλληλων γνωστικών εργαλείων έτσι, ώστε να αντιτάσσονται σε
όλα τα επίπεδα (πνευματικό, πολιτιστικό, ηθικό, θρησκευτικό και ψυχολογικό) και να
αποφεύγονται τα στερεότυπα που ενθαρρύνουν τις συγκρούσεις.
5. Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών
Στις μέρες μας, πολύ περισσότερο από παλαιότερα, η πολιτισμική ποικιλία επιβάλλει
τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του σχολείου, την αλλαγή των
προγραμμάτων στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει
ιδιαίτερα την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν την κοινωνική,
πολιτισμική και εθνική ποικιλότητα των μαθητών, στο πλαίσιο των στόχων για το 2010.
Από το 1997 γίνονται προτροπές για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Όμως, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν περάσει
την κατάλληλη επιμόρφωση, και ως εκ τούτου, θεωρούν τους εαυτούς τους ελάχιστα
αποτελεσματικούς να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές

5 Garcia, J. & Pugh, S. L. (1992). Multicultural education in teacher preparation programms: A political or an
educational concept? Phi Delta Kappa, 214-219.
6 Κοσσυβάκη, Φ. (2002). Η συμβολή της Γενικής διδακτικής σε θέματα διαπολιτισμικής και δίγλωσσης
αγωγής και μάθησης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 2, 37-45.
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γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένους7.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κομβικός στο σημερινό πολυπολιτισμικό
σχολείο. Διαπολιτισμικά έτοιμοι, μπορούν να θεωρηθούν οι εκπαιδευτικοί που είναι σε
θέση να χειρίζονται με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα,
όπως επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση
μεταξύ των διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων μαθητών. Για να ανταποκρίνονται
στην πολυπολιτισμικότητα στα πλαίσια της διαπολιτισμικής διάστασης είναι αναγκαίο
να έχουν σαφείς δημοκρατικές αξίες.
Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού ως βασικών
γνωρισμάτων του κοινωνικού γίγνεσθαι στα σχολεία. Ωστόσο αυτές οι προϋποθέσεις
είναι ότι μπορεί να υπάρξουν διαπολιτισμικές δράσεις σε τρεις τουλάχιστον τομείς:
 την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως υπεύθυνους διαμεσολαβητές. Υπάρχουν
άλλωστε πολλαπλές δραστηριότητες κατάρτισης που πρέπει να διεξαχθούν τόσο στις
χώρες προέλευσης όσο και στις ξένες χώρες, με ειδικές τεχνικές κατάρτισης.
 Την πραγματοποίηση κοινών επιστημονικών ή παιδαγωγικών εργασιών.
 Τις παιδαγωγικές δραστηριότητες της τάξης με τις στρατηγικές αναγνώρισης του
πολιτισμού των άλλων. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτικός είναι βασικό να μπορεί να
ελίσσεται μέσα στην εκάστοτε πραγματικότητα της σχολικής τάξης.
6. Το προφίλ του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαδικασία
Ο εκπαιδευτικός που ακολουθεί τις αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο να
ανταποκριθεί στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα της τάξης πρέπει:
 Να έχει παιδαγωγικές προσδοκίες για κάθε μαθητή ανεξαρτήτως ικανοτήτων,
κοινωνικής, πολιτισμικής προέλευσης ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.
 Να αναγνωρίζει ότι οι μαθητές της κυρίαρχης ομάδας είναι φορείς αντιλήψεων,
αξιών, παραδοχών, γλωσσικού και μη γλωσσικού κώδικα.
 Να παρέχει σε κάθε μαθητή ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση.
 Να παραβλέπει τα μαθησιακά κενά των πιο αδύναμων μαθητών.
 Να οικοδομεί τη γνώση για κάθε παιδί, παίρνοντας ως βάση τις προηγούμενες γνώσεις,
εμπειρίες, ικανότητες και πεποιθήσεις του.
 Να εξασφαλίζει τα θετικά αποτελέσματα της μάθησης.
 Να δημιουργεί μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός
στην πολιτισμική ετερότητα.
 Να ευνοεί την μη ανταγωνιστική μάθηση.
 Να αναγνωρίζει ότι ο εκάστοτε πολιτισμός επηρεάζει και το είδος της προηγούμενης
γνώσης που έχει ένα παιδί, καθόσον η κάθε πολιτισμική ομάδα μπορεί να εμφανίζει
διαφορετικές οπτικές και να βάζει διαφορετικές προτεραιότητες ως προς τη γνώση.
 Να διαθέτει την ικανότητα του αναστοχασμού και να ακολουθεί τη διερευνητική
μέθοδο διδασκαλίας.
 Να παρατηρεί τη διδασκαλία του, να επιλύει προβλήματα, να αξιολογεί και να
βελτιώνει συνεχώς τις διδακτικές του πρακτικές.
7 Καρλατήρα, Π. (2002). «Η σχολική Βαβέλ και η αγωνία του δασκάλου». Εφ. Το Βήμα, 6-1-02, 40.
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 Να χρησιμοποιεί στρατηγικές καλλιέργειας φιλικού κλίματος στην τάξη.
 Να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί την πολυμορφία και την διαφορετικότητα των
μαθητών (έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία).
Οι διδακτικές παρεμβάσεις και οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τις
μαθήτριες και τους μαθητές να κατακτήσουν σταδιακά στόχους όπως:
 να ζουν με αρμονία και σεβασμό μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία,
 να αναγνωρίζουν την ανισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις δικές
τους πρακτικές και συμπεριφορές, καθώς και των εκπαιδευτικών τους,
 να αντιμετωπίζουν κριτικά τους τρόπους με τους οποίους τα διδακτικά εγχειρίδια και
τα Μ.Μ.Ε. παρουσιάζουν τους αλλόγλωσσους μαθητές,
 να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες,
 να διεξάγουν αυθεντική έρευνα και να παράγουν νέα γνώση8
Κατά συνέπεια, πρέπει ο εκπαιδευτικός να ελίσσεται μέσα στην εκάστοτε
πραγματικότητα της σχολικής τάξης.
7. Δομή των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού
Σχεδιάζοντας την κάθε δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός ενδείκνυται να γνωρίζει:
 Ποιος είναι ο στόχος της δραστηριότητας: Αν προορίζεται για την παρουσίαση ή την
εμπέδωση κάποιου γλωσσικού φαινομένου ή για την κατανόηση της κύριας ιδέας
ενός κειμένου, ή και για την παρουσίαση του προϊόντος μιας συνθετικής εργασίας.
 Ποιο είναι το περιεχόμενο της δραστηριότητας: η λειτουργία της γλώσσας, τα
γραμματικά φαινόμενα, κτλ.
 Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα:
με ανάλυση δεδομένων, με βάση των κεκτημένων γνώσεων των μαθητών από
προηγούμενες διδασκαλίες, με βάση συγκεκριμένες δεξιότητες του μαθητή, ή την
πολυπολιτισμικότητα της τάξης, ή τον διαπολιτισμό κτλ.
 Κάτω από ποιες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα: στην τάξη, ατομικά
σε ομάδες, μέσω διαδικτύου, ή ως εξωσχολική δραστηριότητα.
7.1. Τύποι δραστηριοτήτων







Ασκήσεις μορφολογίας και ασκήσεις λειτουργίας της γλώσσας
Ασκήσεις αντικατάστασης, αντιστοιχήσεων, κατηγοριοποιήσεων κτλ.
Επικοινωνιακές ασκήσεις
Λεξικολογικές και συντακτικές εργασίες
Ερευνητικές εργασίες
Συνθετικές εργασίες

7.2. Προτεινόμενα διδακτικά σενάρια και η μελέτη τους
Τα προτεινόμενα σχέδια μαθήματος μπορούν να αποτελέσουν μια τράπεζα δεδομένων
και προτάσεων παιδαγωγικής αξιοποίησης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με τις
8 Παπαχρήστος, Κ. (2011). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Ταξιδευτής.
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εξής δραστηριότητες.
7.2.1. Παιδαγωγικό σενάριο: «Μύθοι και παραδόσεις του κόσμου»
Επίπεδο: Β1, Β2
Εισαγωγή
Οι μύθοι αποτελούν ένα ενδιαφέρον είδος έκφρασης ενός πολιτισμού. Αγκιστρωμένοι
μέσα στη ιστορία, μεταδίδονται προφορικά καθώς μεταφέρουν τις κυριότερες πολιτισμικές
αξίες ενός έθνους.
Η χρήση αυθεντικού υλικού προκαλεί εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές.
Στοχεύει στην παραγωγή ελεύθερου βιωματικού λόγου από τους εκπαιδευόμενους, αφού
αξιοποιείται στην εκμάθηση της γλώσσας και στην τόνωση των πολιτισμικών δεσμών.
Για να επιλέξουμε τον μύθο που θα παρουσιάσουμε στους μαθητές πρέπει να λάβουμε
υπόψη την ηλικία τους και τα ενδιαφέροντά τους.
Στόχοι
 να προκαλέσουμε την περιέργεια των μαθητών σχετικά με τους μύθους των
πολιτισμών και άλλων λαών, π.χ. της γλώσσας-στόχου.
 να καταργήσουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχετικά με τις αξίες
διαφορετικών πολιτισμών.
 να δημιουργήσουμε στην ομάδα πνεύμα καλής συνεργασίας
 να μην αμφισβητούμε τις γνώμες των μαθητών.
 να αξιοποιήσουμε στρατηγικές κατανόησης, για εξαγωγή συμπερασμάτων, σε σχέση
με τον τρόπο που παρουσιάζεται ο μύθος.
Πρόσθετοι διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές πρέπει να μπορούν:
 Να περιγράφουν ένα τόπο ή ένα πρόσωπο του μύθου.
 Να κάνουν ανάγνωση των αποσπασμάτων ενός μύθου που τους επιτρέπει να
δουλέψουν τον προφορικό λόγο.
 Να σκηνοθετούν το μύθο (ντεκόρ, ενδυμασία)
 Να περιγράφουν ένα τόπο ή ένα πρόσωπο του μύθου.
 Να επαναλαμβάνουν προφορικά τα αποσπάσματα ενός μύθου
 Να σκηνοθετούν ένα δικό τους μύθο
 Να αναζητούν στο διαδίκτυο μύθους άλλων πολιτισμών
Δραστηριότητα ακρόασης
Η ακρόαση αποτελεί μια χρήσιμη διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές προσηλώνονται
και προσπαθούν να προσλάβουν νέα γλωσσολογικά στοιχεία. Όσο περισσότερο χρόνο
αφιερώνουμε στην ανάγνωση τόσο περισσότερο αφομοιώνεται το λεξιλόγιο και το
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συντακτικό μιας ξένης γλώσσας. Επομένως ο μύθος που εκ φύσεως είναι εξιστόρηση και
ακρόαση, ενισχύει την ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
Προφορική δραστηριότητα
Στην προφορική δραστηριότητα δίνεται έμφαση μετά από την ακρόαση των μύθων, στην
απαγγελία τους με τον ανάλογο τόνο και το ύφος καθώς και στην έκφραση του σώματος
και του προσώπου με τις ανάλογες κινήσεις και τους μορφασμούς.
Δραστηριότητα προσοχής
Ακούγοντας πολλές φορές ένα μύθο, οι μαθητές συγκεντρώνουν τις πληροφορίες και
συνδέουν βαθμιαία τα γεγονότα. Καταχωρίζοντας τις αποσαφηνίσεις των δασκάλων,
καταφέρνουν να παρατηρούν και να ξεχωρίζουν, σύμβολα και λέξεις κλειδιά που θα τους
χρησιμεύσουν στην κατανόηση του περιεχομένου.
Η διάδραση
Η ομαδική ενασχόληση με τους μύθους, ευνοεί την ομιλία και προσφέρει πολλές
διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης. Μπορεί να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα που
προωθεί τόσο την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του μαθητού, καθώς και την
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δυο. Ενισχύει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας
διότι αποτελεί μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Επιπλέον, με τη σωστή
καθοδήγηση δίνεται η ευκαιρία σε κάθε μαθητή να εκφραστεί ελεύθερα.
Μαγνητοσκοπημένος μύθος
Με την ανάπτυξη των ΤΠΕ όλοι οι μύθοι είναι μαγνητοσκοπημένοι και μπορούμε εύκολα
να τους παρουσιάσουμε μέσα σε τάξεις με διαδραστικούς πίνακες.
Από ένα μύθο, μπορούν:
 να κάνουν μια δραστηριότητα λεξιλογίου που συνίσταται στην επιλογή νέων λέξεων
που συνάντησαν στον προτεινόμενο μύθο, να τις εξηγήσουν και να βρουν συνώνυμα
που θα τα επεξεργάζονται καθημερινά. Αυτή η εργασία γίνεται συνήθως ομαδικά9.
 Να χρησιμοποιούν με ευκολία τις φράσεις στον αόριστο.
 Να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων10.
Αντίστοιχης σημασίας με την επικοινωνιακή προσέγγιση είναι η φυσική
προσέγγιση, η οποία θα μπορούσε να συμπτυχτεί με τη βασική αρχή ότι ο δεύτερος
9 Σύμφωνα με την A. Florin στο βιβλίο της “Enseigner ΰ l’ιcole maternelle : de la recherche aux gestes
professionnels “ Aνιές Φλορέν, Καρόλ Κραμέρ, ιd. Hatier ( janvier 2010), Collection : Hatier pιdagogie: «
Οι ομαδικές εργασίες όλων των μαθητών της τάξης (…) επιτρέπουν ιδίως να βρίσκουν την ευχαρίστηση να
σφίγγει ο ένας το χέρι του άλλου και να ακούν τον εκπαιδευτικό να τους διηγείται την ιστορία, να νοιώθουν
μέλη της ομάδας ».
10 «Στη διδακτική της γαλλικής οι επικοινωνιακές μέθοδοι κάνουν ζωντανές στην τάξη τις επικοινωνιακές
προσομοιωμένες καταστάσεις, αντίγραφα του εξωτερικού κόσμου, από τις οποίες ο μαθητής μαθαίνει τη
γλώσσα με την ελπίδα να τη χρησιμοποιήσει αργότερα σε παρόμοιες συνθήκες» Olga Diaz, 37travaux de
didactique du franηais langue ιtrangθre,Universitι Paul Valιry- Montpellier3,1997.
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γλωσσικός κώδικας που είναι η ξένη γλώσσα, κατακτάται όπως ακριβώς ο πρώτος
γλωσσικός κώδικας11. Με τους μύθους ευνοείται ο διάλογος των πολιτισμών και η
διάχυση των παγκοσμίων αξιών όπως η ισότητα, η αμοιβαιότητα, ο αυτο-σεβασμός και
ο σεβασμός των άλλων. Τη στιγμή που οι τάξεις αντικατοπτρίζουν μια πολυπολιτισμική
κοινωνία, αναπτύσσεται μια παιδαγωγική τακτική όπου ο μύθος είναι η προφορική
μετάδοση των διαπολιτισμικών σχέσεων. διαπολιτισμικών σχέσεων. Σύμφωνα με την
A. Florin στο βιβλίο της “Enseigner ΰ l’ιcole maternelle : de la recherche aux gestes
professionnels “ Ανιές Φλορέν, Καρόλ Κραμέρ, ιd. Hatier ( janvier 2010), Collection :
Hatier pιdagogie: « Οι ομαδικές εργασίες όλων των μαθητών της τάξης (…) επιτρέπουν
ιδίως να βρίσκουν την ευχαρίστηση να σφίγγει ο ένας το χέρι του άλλου και να ακούν
τον εκπαιδευτικό να τους διηγείται την ιστορία, να νοιώθουν μέλη της ομάδας ».
7.2.2. «Η εβδομάδα της γεύσης»
Επίπεδο: Α1
Αριθμός μαθητών: 16
Στόχοι:
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
 Να γνωρίσουν τη γαλλική κουζίνα και να κατανοήσουν τις διατροφικές συνήθειες
στη Γαλλία
 Να γνωρίσουν την κουζίνα των συμμαθητών τους που κατάγονται από άλλες χώρες
(Αλβανία, Γεωργία, Βουλγαρία, Ρωσία)
 Να μπορούν να μιλούν για τις διατροφικές επιλογές και συνήθειες της χώρας από την
οποία προέρχονται καθώς και της Γαλλίας, να κάνουν συγκρίσεις και να εκφράζουν
τις προτιμήσεις τους.
Εργασία σε ομάδες:
Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων μαθητών. Ο διαχωρισμός των
ομάδων γίνεται με βάση τη γεωγραφική προέλευσή τους. Υπάρχουν δύο ομάδες μαθητών
με προέλευση από την Ελλάδα, μία από την Αλβανία και μία από διάφορες χώρες όπως:
Γεωργία, Βουλγαρία και Ρωσία.
Διάρκεια: 40 λεπτά
Τεχνική: Οπτική παρατήρηση, Διδασκαλία μέσα από τη βίντεο-προβολή και το
διαδίκτυο.
Υλικά: video-projector
11 Μήτσης, Σπ. Ναπολέων, (2004). Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας.
Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, Μάιος 2004 (1η έκδοση, 1998).
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Περιγραή Δραστηριότητας:
Παρακολουθούμε με τα παιδιά βίντεο12 με τη Γαλλική Κουζίνα. Με αφορμή το φεστιβάλ
γαστρονομίας, ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές για το αγαπημένο τους φαγητό.
Σταδιακά και με τη βοήθεια καρτών, φωτογραφιών και αυθεντικών μενού από το
διαδίκτυο, ευαισθητοποιεί τους μαθητές στη γαλλική κουζίνα. Μέσα από τις ερωτήσεις
τους εισάγεται το καινούργιο λεξιλόγιο και η γραμματική. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει
τους μαθητές που κατάγονται από ξένες χώρες να μιλήσουν για τα φαγητά της χώρας
τους και να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους. Παροτρύνει τους μαθητές να προχωρήσουν
σε συγκρίσεις ανάμεσα στα πιάτα των διαφόρων χωρών. Χωρίζει τους μαθητές σε 4
ομάδες και τους αναθέτει δραστηριότητες.
Δραστηριότητες μαθητών:
 Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο τις συνταγές τυπικών πιάτων από διάφορες
χώρες του ενδιαφέροντός τους (Γαλλία, Ελλάδα, Γεωργία, Βουλγαρία και Ρωσία).
 Κάνουν κολάζ με την κουζίνα της κάθε χώρας και τα παρουσιάζουν στην τάξη.
 Δίπλα από τις φωτογραφίες των φαγητών καρφιτσώνουν ένα σημαιάκι με την
ονομασία και τη χώρα προέλευσης του φαγητού.
Δραστηριότητες του εκπαιδευτικού:
 Οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσπαθούν να εντοπίσουν τα
κοινά αλλά και τα διαφορετικά σημεία στη διατροφική κουλτούρα της χώρας / των
χωρών των μαθητών με τα αντίστοιχα της Γαλλίας.
 Οι δύο ομάδες που ασχολούνται με την Ελλάδα θα επισημάνουν και τις τοπικές
ιδιαιτερότητες της διατροφής ανάλογα τόσο με τον τόπο στον οποίο ζουν όσο και των
τόπων καταγωγής τους.
 Οι μαθητές, σε ομάδες, κάνουν τις παρουσιάσεις τους στην τάξη.[Επέκταση 1]
 Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της γεύσης, κάθε ημέρα μπορεί να είναι αφιερωμένη
σε διαφορετική χώρα.
 Συνεργασία με άλλες ειδικότητες ώστε το αφιέρωμα να συμπεριλαμβάνει μουσική,
τέχνες, λογοτεχνία, και βιντεο-προβολές. [Επέκταση 2]
7.2.3. Les Restos du Cœur /Εργασία καθηγητριών Γαλλικής από τη Σαντορίνη
Επίπεδο: Α1
Στόχοι: Να είναι ικανός ο κάθε μαθητής να κατανοεί και να δίνει πληροφορίες με απλές
Αριθμός μαθητών: 25 μαθητές

12 βλ. Στην ιστοσελίδα:https://www.youtube.com/watch?v=ob2rt5upTdE
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Εργασία σε ομάδες
Δραστηριότητες





Να κάνουν προτάσεις σχετικά με κοινωνικά ζητήματα.
Να γνωρίσει οργανώσεις αλληλεγγύης της Γαλλίας.
Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους.
Να εκφράσουν τις ιδέες τους για την φτώχεια και την βοήθεια προς τους
συνανθρώπους.
 Να χρησιμοποιούν βασικό λεξιλόγιο σχετικά με αυτές τις ιδέες.
Δραστηριότητες του εκπαιδευτικού
 Ο εκπαιδευτικός δείχνει εικόνες με το σύμβολο των Restaurants du Cœur και την
εικόνα του ιδρυτή Coluche και ζητάει από τους μαθητές να μαντέψουν τη σημασία
του συμβόλου και το επάγγελμα του Coluche. (καταιγισμός ιδεών)
 Προβάλλει βίντεο παρουσίασης των Restaurants du Cœur και συνεντεύξεις ανθρώπων
που εργάζονται στα εστιατόρια και οι μαθητές γράφουν στα ελληνικά ιδέες, λέξεις
και συναισθήματα που αυτά τα βίντεο τους προκαλούν (π.χ. βοήθεια, αλληλεγγύη,
φτώχεια, αγάπη, προσφέρω κτλ).
 Με αφορμή αυτές τις λέξεις, ο εκπαιδευτικός δίνει τις αντίστοιχες στα γαλλικά.
 Έπειτα με τη βοήθεια ελεύθερων προγραμμάτων στο διαδίκτυο (όπως π.χ. wordle)
δημιουργούν ένα συννεφόλεξο με αυτές τις λέξεις.
 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με σκοπό να φτιάξουν ένα χαρτόνι για τα Restaurants
du Cœur : βρίσκουν πληροφορίες, γράφουν σλόγκαν, μαζεύουν φωτογραφίες,
ζωγραφίζουν εικόνες και χρησιμοποιούν το συννεφόλεξο.
 Η ενότητα μπορεί να τελειώσει ακούγοντας ένα τραγούδι για τα Restaurants du
Cœur.
Εργασίες των μαθητών
Καταιγισμός ιδεών, συνεργασία σε ομάδες, δημιουργία συννεφόλεξου, δημιουργία
αφίσας / κολάζ.
7.2.4. Παιδαγωγικό σενάριο: «Το τηλεοπτικό δελτίο»
Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάνω απ ‘όλα μια ανεξάντλητη
πηγή εγγράφων και χώρων συνάντησης για την γλώσσα-στόχο. Παρέχουν πρόσβαση σε
μη γλωσσολογικές γνώσεις και διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό που συνδέεται στενά με
τους στόχους ή τα θεματικά ενδιαφέροντα μιας ομάδας μαθητών. Προσφέρουν επίσης
μια άμεση προσέγγιση στις πολιτιστικές πρακτικές μιας δεδομένης κοινωνίας. Ο Τύπος,
το ράδιο και η τηλεόραση έχουν εξ ορισμού κειμενικά, ηχητικά και οπτικά στοιχεία τα
οποία, μαζί με τους αντίστοιχους τρόπους διάχυσης, συμβάλλουν στενά στη δημιουργία
μηνυμάτων και νοημάτων. Η γλώσσα έχει τα χαρακτηριστικά της αυθεντικότητας,
χρησιμοποιείται δηλαδή σε δεδομένο πλαίσιο και σε δεδομένη στιγμή.
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Ειδήσεις/επικαιρότητα
Τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν στην καθίδρυση μιας παιδαγωγικής
ατμόσφαιρας που πλησιάζει την αυθεντική και αυθόρμητη μάθηση της ξένης γλώσσας.
Κάθε εκπομπή13 καλύπτει ποικιλία θεμάτων όπως: μουσική, κινηματογράφος, χορός,
βιβλίο, αθλητισμός, εικαστικά, οικολογία, διαφήμιση, ταξίδια στην Ελλάδα, σχολείο,
βίντεο-τέχνη, οι νέοι στην Ευρώπη, επίκαιρα θέματα από όλο τον κόσμο.
Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν καταστάσεις της
καθημερινότητας, να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις γλωσσικές δεξιότητες που
χρειάζονται περισσότερο, να γράφουν μια έκθεση ή να μεταφέρουν μια πληροφορία, να
εκθέτουν ένα επιχείρημα το οποίο υποστηρίζει ή αντικρούει τη συγκεκριμένη άποψη, να
καταλαβαίνουν ανθρώπους που μιλούν Γαλλικά σε τηλεοπτικές εκπομπές, να κατανοούν
το κύριο νόημα των τηλεοπτικών εκπομπών, να συμμετέχουν σε συζητήσεις γύρω από
εύρος θεμάτων, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να παρουσιάζουν επιχειρήματα, να
συντάσσουν ευκολονόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.
Ποικιλία των διαλόγων
Ένα μόνο τηλεοπτικό μαγκαζίνο είναι πιθανό να εδραιώσει τέσσερεις τρόπους οργάνωσης
του διαλόγου: Αφηγηματικό, περιγραφικό, διαλεκτικό και επεξηγηματικό.
Σε ένα δελτίο ειδήσεων, για παράδειγμα, ο αφηγηματικός τρόπος βασίζεται στον
οπτικό. Για να κυλήσει το μήνυμα, μαζί με τη φωνή του παρουσιαστή ακολουθεί η φωνή
του σχολιαστή, ο οποίος δίνει το λόγο σε μαρτυρίες και αναπαράγει στη συνέχεια μια
επίσημη συνομιλία τυπική ή άτυπη .
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και τα σχόλια βοηθούν στην κατανόηση του
περιεχομένου μιας είδησης καθώς είναι αυτά που αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ των
διαφόρων τρόπων διαλόγου.
Πολιτισμική ποικιλία
Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει καταστήσει δυνατή την αμεσότητα και την επικαιρότητα
των πληροφοριών και η παγκοσμιοποίηση έχουν προκαλέσει στους μαθητές εσωτερικά
κίνητρα, που προκαλούν το ενδιαφέρον τους και εξάπτουν τη φαντασία τους. Πριν από
την έλευση των μέσων ενημέρωσης ήταν το γραπτό κείμενο, συμπεριλαμβανομένης
της λογοτεχνίας, η οποία προσέφερε πολιτιστικά αποτελέσματα. Από εδώ και στο εξής
υπάρχει και η εικόνα των μέσων ενημέρωσης που δίνει τη δυνατότητα στο πλησίασμα
των κοινωνιών. Αλλά η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν μπορεί να γίνει χωρίς κάποιες
πολιτιστικές επισημάνσεις. Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα καθηγητή γαλλικής γλώσσας
να ακούσει από τους μαθητές ότι μια τηλεοπτική εκπομπή τους ώθησε τους να μάθουν
γαλλικά.
Η διδασκαλία των γαλλικών με το κανάλι TV5 MONDE είναι μια πρωτότυπη
και παρακινητική παιδαγωγική προσέγγιση για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
13 LANCIEN Tierry, De la vidιo ΰ l’internet: 80 activitιs thιmatiques, Paris, Hachette, Paris, 2004.
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καθόσον μια πληθώρα οπτικοακουστικών πηγών που προέρχονται από τις εκπομπές του
TV5 MONDE και το περιεχόμενο πολυμέσων, αυθεντικά, ζωντανά και έγκαιρα έγγραφα
και εκατοντάδες εκπαιδευτικά φύλλα.
8. Το περιεχόμενο της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Με την αξιοποίηση του Διαπολιτισμικού πνεύματος στη σχολική τάξη ακολουθείται η
βασική αρχή του Προσωπικού Εποικοδομισμού του Piaget, όπου η γνώση οικοδομείται
ενεργητικά από το μαθητή και όχι παθητικά προσλαμβανόμενη από το περιβάλλον. Αυτό
σημαίνει ότι ο μαθητής δομεί γνώση μέσα από μια ενεργή διάδραση μεταξύ του ίδιου και
των υπολογιστικών προγραμμάτων14.
Επίσης, ακολουθείται και η αρχή του Κοινωνικού Εποικοδομισμού15, όπου η
γνώση είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των ατόμων με το περιβάλλον τους.
Επομένως, η εποικοδομητική αυτή προσέγγιση για τη μάθηση τονίζει την ενεργό
εμπλοκή των μαθητών στις παιδαγωγικές δραστηριότητες, την αμοιβαία συνεργασία και
την αλληλεπίδραση με μία ποικιλία μέσων και πηγών πληροφόρησης, που έχει ως στόχο
την οικοδόμηση νοήματος μέσα από τον πειραματισμό, την απόκτηση εμπειρίας και την
κατάλληλη παιδαγωγική καθοδήγηση16.
9. Η θετική συμβολή του Διαπολιτισμού στην ξενόγλωσση εκπαίδευση
Από τότε που εμφανίστηκε ο όρος διαπολιτισμικότητα στην διδακτική διαδικασία, σε
διεθνές επίπεδο έχουν υπάρξει ένθερμοι υποστηρικτές και η εφαρμογή του Διαπολιτισμού
στο μάθημα της ξένης γλώσσας έχει συμβάλλει στην υπέρβαση πολλών κοινωνικών
δυσκολιών.
Οι Kennewell και Higgins17 (2007) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λεπτή κοινότητα της τάξης μπορούν να ξεπεράσουν τη
δυσκολία αυτή με τη χρήση πολλών και ποικίλων μαθησιακών μέσων, όπως είναι η
προβολή πολυτροπικών κειμένων που συνδυάζουν κείμενο, γραφήματα, ήχο και βίντεο, με
ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και καθιστούν τη μάθηση πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα,
τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Έτσι, αυξάνοντας τη συμμετοχή
των μαθητών και δίνοντας κίνητρα συμμετοχής, εμπλέκουν πιο ενεργά τους μαθητές
στη μαθησιακή διαδικασία ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των αντίστοιχων μαθησιακών
τύπων των μαθητών, όπως είναι για παράδειγμα οι οπτικοί τύποι, οι ακουστικοί και οι
κιναισθητικοί, όλων των ηλικιών σε πλήθος τάξεων. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
14 Δημητρακάκης, Κ. & Σοφός, Α. (2009). Αναζητώντας την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ στην
Σχολική Πράξη στο Δημοτικό Σχολείο. Μια Μελέτη Περίπτωσης, Στο: Δαπόντες, Ν., Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.),
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, (σελ.148-158), Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
15 Vygotsky,L. & Cole, M. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes.
Cambridge: Harvard University Pres.
16 Edelson, D., Pea, R. & Gomez, L. (1998). “Constructivism in the collaboratory. In B. G. Wilson (ed.)
Constructivist Learning Environments”. Case Studies in Instructional Design (2nd edition) (151‐164).
Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications
17 Kennewell, S. & Higgins, S. (2007). Introduction. Learning, Media and Technology» Vol. 32, No. 3,
September 2007, pp. 207-212
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επιτρέπουν τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές τη διαμόρφωση κειμένου
και εικόνων, τη δημιουργία, εκτύπωση και αποθήκευση σημειώσεων για διαμοιρασμό
στους μαθητές, έντυπα ή ηλεκτρονικά, την παρουσίαση της εργασίας των μαθητών σε
όλη την τάξη, καθώς και την παρουσίαση ιστοσελίδων και βίντεο από το Διαδίκτυο.
Επιπλέον, η παρουσίαση πολυμεσικού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη συμβάλλει
στην καλύτερη επεξεργασία της πληροφορίας και στην πιο ομαλή προσαρμογή τους στην
τάξη με το να κρατούν αμείωτη την προσοχή τους στο διαπολιτισμικό μάθημα με το
οπτικό ερέθισμα που προσλαμβάνουν από τον πίνακα. Επίσης, τους δίνονται κίνητρα που
προωθούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση παρέχοντάς τους περισσότερες ευκαιρίες για
συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Γενικά οι
έρευνες αποδεικνύουν τη σύνδεση της χρήσης της τεχνολογίας με θετικά αποτελέσματα
στην επίδοση των μαθητών και ότι ακόμη και μαθητές με χαμηλή αυτοπεποίθηση,
συμμετέχουν ενεργά και εργάζονται δυναμικά18.
Ο εκπαιδευτικός λοιπόν που θέλει να βοηθήσει τον αλλόγλωσσο μαθητή να
ανταπεξέλθει σε γόνιμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν το στοιχείο
της νοητικής πρόκλησης θα πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει στο παιδί την ύπαρξη
πλαισιακής στήριξης με τη συστηματική χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού. Η
χρήση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαπολιτισμική παιδαγωγική διάσταση με την
αξιοποίηση οπτικών αναπαραστάσεων (γραφημάτων, φωτογραφιών, σκίτσων, μακετών)
νοητικών χαρτών και σημασιολογικών πλεγμάτων καθιστά επομένως πιο κατανοητό το
γλωσσικό μήνυμα. Οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν αυτά τα διαδραστικά συστήματα
υπό αυτή τη παιδαγωγική προσέγγιση, βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν έναν πιο
ενεργό και αλληλεπιδραστικό ρόλο όχι μόνον με την τεχνολογία, την κοινωνία και τη
μάθηση αλλά συμβάλουν ενεργητικά στη δημιουργία της γνώσης, που προσλαμβάνουν
αυτόματα και ασυνείδητα. Με αυτό το είδος διδασκαλίας που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός,
οι ΤΠΕ λαμβάνουν ένα διαπολιτισμικό ρόλο19 που μπορεί να ενισχύσει την παιδαγωγική
διάσταση και την αξιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας των μαθητών, των
κινήτρων, των ενδιαφερόντων τους. Τα τελευταία χρόνια πολλοί μετανάστες μαθητές
άρχισαν να φοιτούν στα κανονικά σχολεία μαζί με τους Έλληνες. Οι συνθήκες όπως
βλέπουμε αλλάζουν έτσι και το ελληνικό σχολείο αλλάζει σταδιακά νοοτροπία με ώστε
να ανταποκριθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στις στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτισμικές και πολιτικές προσδοκίες όλων των εθνικών ομάδων.
10. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, ο διαπολιτισμός μπορεί να καλλιεργηθεί στο σχολικό περιβάλλον με
την ανεκτικότητα, το σεβασμό, την κατανόηση, με την αποδοχή της διαφορετικότητας,
την ποικιλία των ερεθισμάτων, των κινήτρων και τη δραστηριοποίηση του
συναισθήματος και των γνωστικών λειτουργιών. Με τις συγκεκριμένες ασκήσεις, οι
18 Phuong-Mai et al., 2009. Phuong, Mai, N., Terlouw, C., Pilota, A. & Elliott, J. (2009). Cooperative learning
that features a culturally appropriate pedagogy. British Educational Research Journal, 35 (6), 857-875.
19 Κουτσογιάννης, Δ. Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου. (2010). «Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας και η
αξιοποίησή τους στα φιλολογικά μαθήματα», Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη του Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. (Σεπτέμβριος 2010), σελ. 8, 22, 38,
Πάτρα: Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
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μαθητές είναι εύκολο να κατανοήσουν τους πολιτισμικούς δείκτες μέσω των σχεδίων
μαθημάτων που προάγουν το παιχνίδι, τη σκέψη και τη δημιουργικότητά τους. Η
προώθηση της παρατήρησης, της περιέργειας και των ερωτήσεων προσβλέπει σε ένα
διαπολιτισμικό μάθημα που προσεγγίζει όλους τους λαούς. Η διάχυση επιτυγχάνεται
μέσω δραστηριοτήτων, με τη μορφή ερευνητικών εργασιών. Στόχος των ανωτέρω
είναι η προώθηση των διαπολιτισμικών αξιών. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής και
της συνήθους προετοιμασίας του μαθήματός τους, οι εκπαιδευτικοί κατορθώνουν να
φέρουν καινούργια στοιχεία, πρόσθετες πληροφορίες και νέους προβληματισμούς.
Οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα και εκτιμούν τη διαφορά.
Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες παράγουν νέα γνώση και χρησιμοποιούν το δικό τους
και άλλους πολιτισμούς Τέλος, η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνυπάρχει με το πλαίσιο
του σύγχρονου ελληνικού σχολείου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους κοινωνικούς
όρους της πολυπολιτισμικής παιδείας.
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Η διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Απόψεις
διδασκόντων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τσιτσιπάνη Μαρίνα

Περίληψη
Η εργασία εξετάζει τις αντιλήψεις των διδασκόντων του μαθήματος της ιστορίας στο πλαίσιο
του ολοένα και πιο πολυπολιτισμικού ελληνικού σχολείου. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι
δημογραφικές αλλαγές που γνώρισε ο ελλαδικός χώρος από τη δεκαετία του ‘80 και εξής
και οι επακόλουθες τροποποιήσεις των εκπαιδευτικών πολιτικών. Στη συνέχεια, γίνεται
λόγος για τις σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, με ειδικότερη
αναφορά στην ελληνική περίπτωση. Η σχολική ιστορία και ο ρόλος των διδασκόντων της
αναδεικνύονται ως κεντρικές παράμετροι στη συγκρότηση ταυτοτήτων/ετεροτήτων. Το
δεύτερο μέρος συνίσταται από ποσοτική έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2019
υπό τη μορφή ερωτηματολογίου . Πιο συγκεκριμένα, συμπληρώθηκε από 50 διδάσκοντες/
διδάσκουσες ιστορίας σε δημόσια γυμνάσια και λύκεια των περιφερειακών ενοτήτων
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Ακολουθεί στατιστική ανάλυση και σχολιασμός των
αποτελεσμάτων, καθώς και συμπεράσματα σε σχέση με τις απαντήσεις των διδασκόντων.
Λέξεις-κλειδιά: διαπολιτισμική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

εκπαίδευση,

ετερότητα,

διδασκαλία

ιστορίας,

Teaching Greek history in a multicultural environment. A study of teachers’ views
from secondary level schools in Greece.
Abstract
This study investigates history teachers’ views in the context of an increasingly multicultural
Greek school. The first part consists of the theoretical framework. The demographic changes
that occurred in the Greek state from the ‘80s and the subsequent educational policies
modifications are examined. Moreover, contemporary tendencies in teaching methodology
of history are discussed. School history and the teachers’ role emerge as focal aspect in the
construction of sameness/otherness. The second part contains the research analysis which
took place at January 2019. More specifically, questionnaires filled by 50 history teachers’
from secondary schools in Thessaloniki and Chalkidiki areas are processed and analyzed
statistically. Conclusions are proposed based on the teachers’ answers.
Keywords: intercultural education, otherness, teaching history, secondary education
1. Εισαγωγή
Ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο. Η παγκοσμιοποίηση, η
ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και η αύξηση της ανθρώπινης κινητικότητας
έχουν μετασχηματίσει τις δομές των κοινωνιών1 όπως και παγιωμένες επί χρόνια
1 Castells, Μ. (1999), Flows, Networks, and Identities: A critical theory of the new information society. In:
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εθνοτικές, εθνικές και πολιτισμικές ταυτότητες. Παράλληλα, με την ανάδυση δυναμικών
και αλληλοεπιδρώντων ταυτοτήτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο2,
δημιουργείται ένα πολυδιάστατο, ετερόκλητο και de facto πολυπολιτισμικό παγκόσμιο
χωριό. Η διαπλοκή των κατηγοριοποιήσεων φυλής, φύλου, έθνους, τάξης, θρησκείας,
σεξουαλικότητας, ηλικίας, ικανότητας/αναπηρίας διαφοροποιούν περαιτέρω τις
ανθρώπινες εμπειρίες, διαμορφώνοντας διαφορετικά πολιτικά υποκείμενα. Όλα τα
άτομα είμαστε συνδυασμοί βιολογικών «δεδομένων» και κοινωνικών κατασκευών,
«κινούμενα κράματα», όπως εύγλωττα περιέγραψε η Audre Lorde3, και διαφέρουμε
μεταξύ μας κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ένα βασικό διακύβευμα του σύγχρονου
κόσμου βρίσκεται στη διελκυστίνδα μεταξύ (νεο)φιλελεύθερης ομογενοποίησης και
μισαλλόδοξης ενίσχυσης. Ως υπέρβαση του παραπάνω διπόλου τίθεται η δημιουργία
τόπων επικοινωνίας και διαρκούς (επανα)διαπραγμάτευσης των ετεροτήτων.
Προνομιούχα θέση σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης έχει η εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο ως θεσμός κοινωνικοποίησης των νεότερων γενεών μπορεί
να συντελέσει στην υπέρβαση ή στη διαιώνιση των προκαταλήψεων, στην κοινωνική
αλλαγή ή στη διατήρηση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων4. Το σχολικό μάθημα της
ιστορίας, το οποίο πραγματεύομαι στο παρόν άρθρο, με τη σειρά του διαμορφώνει
κυρίαρχα ιδεολογήματα, αντιλήψεις και συλλογικές ταυτότητες. Στην περίπτωση
της Ελλάδας, όπως και σε άλλα έθνη-κράτη, διαχρονικά χρησιμοποιείται ως μέσο
προπαγάνδας και σταθεροποίησης μιας ομοιογενούς συλλογικής ταυτότητας, μαζί με τα
μαθήματα της γεωγραφίας, της γλώσσας5 και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής6.
Στο ενδιάμεσο μεταξύ εκπαιδευτικών πολιτικών, αναλυτικών προγραμμάτων,
σχολικών εγχειριδίων και σχολικής ιστορίας, μαθητών/ριών, γονέων και κηδεμόνων,
βρίσκονται οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες της ιστορίας. Το ερευνητικό κομμάτι του
παρόντος άρθρου προσπαθεί να σκιαγραφήσει τις αντιλήψεις των τελευταίων πάνω σε
θέματα πολυπολιπολιτισμικότητας.
2. Θεωρία
2.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας στο
πολυπολιτισμικό περιβάλλον
2.1.1. Η ελληνική περίπτωση
Παρόλη την ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και μιας μεγάλης
M. Castells, R. Flecha, P. Freire, H.E. Giroux, D. Macedo, & P. Willis (eds.), Critical Education in the new
information age, Lanham: Rowman & Littlefield, p.p. 37-64.
2 Banks, J. (2002), An Introduction to Multicultural Education (3rd ed.), Boston: Allyn & Bacon, p.p. 86-87.
3 Στο Allsup, C. (1995), Postmodernism, the “Politically Correct”, and Liberatory Pedagogy. In: C.E. Sleeter
και P.L. McLaren (eds.), Multicultural Education, Critical Pedagogy, and the Politics of Difference, Albany:
State University of New York Press, p. 281.
4 Sleeter, C.E. & Grant, C.A. (2007), Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race,
Class, and Gender (5th ed.), Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
5 Αβδελά, Ε. (1997), Χρόνος, ιστορία και εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, Στο: Α. Φραγκουδάκη και Θ.
Δραγώνα (επιμ.) (1997), «Τι είν’ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 30.
6 Faas, D. (2011b), The Nation, Europe, and Migration: A comparison of geography, history and citizenship
education in Greece, Germany, and England. Στο: Journal of Curriculum Studies, vol. 43 (4), p. 476.
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κοινότητας Ρομά σε πεδινές κυρίως περιοχές7, ζητήματα διαχείρισης ετεροτήτων
τέθηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του ’80 και κυρίως
του ‘90. Η επιστροφή των Ελλήνων μεταναστών/ριων και παλιννοστούντων, τα
μεταναστευτικά κύματα που δέχτηκε η χώρα μετά την πτώση των καθεστώτων του
υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, όπως και το άνοιγμα των συνόρων και
η επικράτηση υπερεθνικών οικονομικών μοντέλων, έφεραν στην επιφάνεια για πρώτη
φορά την πολιτισμική πολυμορφία. Σύμφωνα με τον Faas, o αριθμός των μεταναστών/
ριών εντός Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και των παλιννοστούντων προσέγγιζε το
1.170.000, το 10% επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας8.
Οι παραπάνω αλλαγές, σε συνδυασμό με την είσοδο της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 και τα προαπαιτούμενα που ορίστηκαν από τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ το 1992 και έπειτα, κατέστησαν απαραίτητη τη συστηματικότερη καλλιέργεια
μιας πιο συμπεριληπτικής και συνάμα ευρωπαϊκής νέας ελληνικής ταυτότητας. Η ανάγκη
αυτή ώθησε στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, οι οποίες
βρήκαν το θεωρητικό τους υπόβαθρο στη «διαπολιτισμική εκπαίδευση»9.
Τι είναι όμως η διαπολιτισμική εκπαίδευση; Αν και κάποιος γενικά αποδεκτός
ορισμός της δεν υπάρχει, μάλλον θεωρείται η εκπαιδευτική αρχή που δίνει έμφαση στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης της πολλαπλότητας των πολιτισμικών ταυτοτήτων μέσα στις
πολυπολιτισμικές κοινωνίες10. Πρωτοεμφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη στις αρχές του ’80,
με σκοπό την αποδέσμευση από την κυρίαρχη στις Η.Π.Α. «πολυπολιτισμική εκπαίδευση»,
που κρίθηκε αποπολιτικοποιημένη11. Πλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πρόσφορος
διάλογος μεταξύ διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, μιας και οι πιο
κριτικές τάσεις και των δύο θέτουν ως προτεραιότητα ζητήματα καταπίεσης, αποκλεισμού
και περιθωριοποίησης εντός των σύγχρονων, παγκοσμιοποιημένων, νεοφιλελεύθερων και
σε διαρκή μετασχηματισμό, κοινωνικοοικονομικών πραγματικοτήτων12.
Στην Ελλάδα, ένα πρώτο βήμα προς μια πιο συμπεριληπτική και λιγότερο
αφομοιωτική εκπαιδευτική προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας, έγινε με το νόμο
2413/1996. Ο συγκεκριμένος νόμος θεσμοθέτησε την ίδρυση Διαπολιτισμικών Σχολείων
(26 σε σύνολο 15.174) και την κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος ανάλογου των
αναγκών των μαθητών, όπως επίσης σήμανε την εκκίνηση προγραμμάτων ένταξης
παλιννοστούντων, μεταναστών, Ρομά και Μουσουλμανόπαιδων και την αναμόρφωση των
ήδη υπαρχόντων από το 1983, Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων13.
7 Palaiolougou, N. & Faas D. (2012), How ‘intercultural’ is education in Greece? Insights from policymakers
and educators. Στο: Compare: A Journal of Comparative and International Education, vol. 42 (4), p. 563.
8 Faas, D. (2011a), Between ethnocentrism and Europeanism? An exploration of the affects of migration and
European integration on curricula and policies in Greece. Στο: Ethnicities, vol. 11 (2), p. 166
9 Damanakis, M. (2005), European and Intercultural Dimension in Greek Education. Στο: European
Educational Research Journal, vol. 4 (1), p.p. 79-82.
10 Tsaliki, E. (2017), Balancing between theory and practice in Intercultural Education; The case of intercultural
primary schools in Greece. Στο: European Journal of Education Studies, vol. 3 (2), p.p. 1-2.
11 Coulby, D. (2006), Intercultural Education: theory and practice. Στο: Intercultural Education, vol. 17, p.p.
245-247.
12 Holm, G. & Zilliacus, H. (2009), Multicultural Education and Intercultural Education: Is There a Difference?
In: M. Talib, J. Loima, H. Paavola & S. Patrikainen (eds.), Dialogues on Diversity and Global Education, p.p. 1128; 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(4), p.p. 353-355.
13 Damanakis, M. (2005), European and Intercultural Dimension in Greek Education. In: European Educational
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Σήμερα τα νέα μεταναστευτικά κύματα, οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες από τη
Συρία και γενικότερα τη Μέση Ανατολή14, όπως και μια ελληνική κοινωνία σε οικονομική
και ανθρωπιστική κρίση έχουν διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα. Το 2018 εκτιμάται
πως βρίσκονταν εντός ελληνικών συνόρων 1.242.000 μετανάστες, 470.000 μετανάστες
χωρίς χαρτιά, 46.381 πρόσφυγες, 58.134 αιτούντες άσυλο και 198 απάτριδες σε σύνολο
10.955.000 κατοίκων15. Μη ανεκτικές ρητορικές και συμπεριφορές, εθνικιστικές και
ακροδεξιές τάσεις που μεταφράστηκαν σε επίπεδο εθνικών εκλογών με την ανάδειξη
του νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής σε κοινοβουλευτική δύναμη16, αλλά και
οι σχέσεις της χώρας σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο με τους Βαλκάνιους γείτονες, την
Ευρώπη και τις θρησκευτικές, φυλετικές και σεξουαλικές μειονότητες, αναγκαιοποιούν
νέες κριτικές προσεγγίσεις.
2.1.2. Η σχολική ιστορία και ο ρόλος των διδασκόντων της
Η σχολική ιστορία πρόκειται ίσως για το πιο ιδεολογικά φορτισμένο μάθημα εντός του
αναλυτικού προγράμματος, μιας και αποτελεί βασικό μηχανισμό για την κατασκευή
συλλογικής μνήμης. Αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη τη δεδομένη στιγμή αντίληψη για το
ιστορικό παρελθόν με τις όποιες διαφοροποιήσεις της μέσα στο χρόνο17. Σε διαφορετικό
βαθμό, όλα τα έθνη-κράτη χρησιμοποιούν την ιστορία για να (ανα)παράγουν μια
ομοιογενή, εθνική ταυτότητα, που τα χαρακτηρίζει και τα διακρίνει από τα υπόλοιπα18.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διακρίνουμε τη σχολική ιστορία από τον
ακαδημαϊκό κλάδο της ιστορίας. Η σχολική ιστορία παρέχει ένα ενιαίο εθνικό αφήγημα
για το παρελθόν, ενώ η ιστορική έρευνα βασίζεται στη κριτική διερεύνηση, ερμηνεία και
επιλογή των πηγών. Η μονομερής ιδεολογική χρήση της πρώτης19 αποτελεί την ειδοποιό
διαφορά με τη δεύτερη.
Από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, τα ερωτήματα των ιστορικών σε μεγάλο βαθμό τροποποιήθηκαν. Οι από τον
19ο αιώνα θετικιστικές αντιλήψεις περί έθνους, προόδου και δυτικής ανωτερότητας
αμφισβητήθηκαν20. Η αναγνώριση της πολιτισμικής σχετικότητας έθεσε υπό
αμφισβήτηση τις μεγάλες αφηγήσεις. Το ενδιαφέρον αρκετών ιστορικών στράφηκε από
τις πολιτικές ελίτ στην οικονομική και κοινωνική ιστορία, σε μια ιστορία «από τα κάτω»,
στην καθημερινή ζωή, σε ομάδες, συλλογικότητες, μειονότητες ή και συγκεκριμένες
ατομικότητες.
Παράλληλα, οι εξελίξεις στη γνωσιακή και εκπαιδευτική ψυχολογία μετέβαλαν
Research Journal, vol. 4 (1), p.p. 81-82.
14 Leeman, Υ. & van Koeven, Ε. (2018), New immigrants. An incentive for intercultural education? In:
Education Inquiry, p.p. 1-16.
15 Global Detention Project (2018), Greece Immigration Detention Profile, January 2018, In: https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/GDP-Immigration-Detention-Report-Greece-2018.pdf (προσπελάστηκε
23/5/2019)
16 Φραγκουδάκη, Α. (2013), Ο εθνικισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
17 Αβδελά, Ε. (1998), Ιστορία και Σχολείο, Αθήνα: Νήσος, σ. 15.
18 Αβδελά, Ε. (1998), Ιστορία και Σχολείο, Αθήνα: Νήσος, σ.σ. 39-46.
19 Κόκκινος, Γ. (2003), Επιστήμη, Ιδεολογία, Ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο, σ.σ. 118-119.
20 Αβδελά, Ε. (1998), Ιστορία και Σχολείο, Αθήνα: Νήσος, σ.σ. 83-97; Lιvesque, S. (2001), Thinking
Historically. Educating Students for the Twenty First Century, Toronto: University of Toronto Press, p. 10.
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τις υπάρχουσες αντιλήψεις περί διδακτικής. Μετά το 1945, με κύριο εκπρόσωπο τον
Jean Piaget, το συμπεριφοριστικό μοντέλο που θεωρούσε τη μάθηση ως μια μηχανική
διαδικασία επανάληψης αμφισβητήθηκε. Η παραπάνω τάση τροποποιήθηκε από την
έρευνα το Jerome Bruner τη δεκαετία του ‘60. Τα αποτελέσματά της έδειξαν πως τα
παιδιά μπορούν να αντιληφθούν αφηρημένες έννοιες από μικρή ηλικία, με διαφορετικό
όμως τρόπο από ότι οι ενήλικες21.
Σε επίπεδο σχολικής ιστορίας, οι εξελίξεις αυτές έφεραν καινούριες διδακτικές
προτάσεις με σκοπό την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και ενσυναίσθησης μέσω
πολυπρισματικών απόψεων. Η οικογενειακή και τοπική ιστορία, το θέατρο και τα
παιχνίδια ρόλων, οι επισκέψεις σε μνημεία και τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος, η χρήση
του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών μπορούν να συμπληρώσουν την αφηγηματική
εξιστόρηση22.
Τοποθετώντας τη συζήτηση στην ελληνική περίπτωση, η ακαδημαϊκή και
ερευνητική συζήτηση τονίζει τη μονοπολιτισμικότητα και τον εθνοκεντρισμό του
αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών εγχειριδίων της ιστορίας23. Ειδικότερα,
η ελληνική ιστορία παρουσιάζεται ως μια συνεχής διαδρομή από την αρχαιότητα στο
Βυζάντιο και από την ανάδυση των εθνικών κρατών στο σήμερα. Η “ιστορική συνέχεια”
πλαισιώνεται από παρουσίαση της Ελλάδας ως μιας φυσικής, εξωιστορικής οντότητας
και από ένα ιδιότυπο πολιτισμικό σύνδρομο24. Σε αδρές γραμμές ως πολιτισμικό
σύνδρομο μπορεί να οριστεί η άνιση στάση απέναντι στο κλασικό, «υψηλό» παρελθόν,
λόγω της σύνδεσής του με το δυτικό πολιτισμό (και τις όποιες συνδηλώσεις «ανάπτυξης»
και «ανωτερότητας»), και στα υπόλοιπα «κατώτερα», με αξιολογικές διακυμάνσεις,
παρελθόντα. Η θέση της σύγχρονης Ελλάδας μετεωρίζεται στο ενδιάμεσο ελληνορωμαϊκού
παρελθόντος, χριστιανισμού, ανατολίτικης επιρροής, βαλκανικής πραγματικότητας,
ευρωπαϊκής ενοποίησης και παγκοσμιοποίησης25. Η αξιολόγηση κάποιων παρελθόντων
ως ανώτερα και κάποιων ως κατώτερα διαφαίνεται στο τι επιλέγεται να ειπωθεί και
να αποσιωπηθεί στο σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας και τι ορίζεται στο αναλυτικό
πρόγραμμα. Παράλληλα, και μέσω αυτών, διαμορφώνεται το πως βλέπουμε τον εθνικό
«εαυτό» και (κυρίως) τους γειτονικούς και Δυτικοευρωπαίους «άλλους»26. Αν και πλέον
τα σχολικά εγχειρίδια πλαισιώνουν την ελληνική θεματολογία με νέες ευρωκεντρικές
κυρίως ενότητες και οι καταφανείς αξιολογικές κρίσεις λείπουν, ο εθνοκεντρισμός και η
μονομέρεια εξακολουθούν να αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένων
των διδασκόντων/ουσών της ιστορίας). Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2016, οι
εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στη δημόσια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια,
21 Αβδελά, Ε. (1998), Ιστορία και Σχολείο, Αθήνα: Νήσος, σ.σ. 109-114.
22 Husbands, C. (1996), What is history teaching? Language, Ideas and Meaning in Learning About the
Past, Buckingham; Philadelphia: Open University Press; Levstik, L.S. & Barton, K.C. (2001), Doing History:
Investigaring with Children in Elementary and Middle Schools. Mahwah, NJ: Lawrence Eribaum Associates.
23 Faas, D. (2011β), The Nation, Europe, and Migration: A comparison of geography, history and citizenship
education in Greece, Germany, and England. In: Journal of Curriculum Studies, vol. 43 (4), p.p. 479-481.
24 Αβδελά, Ε. (1997), Χρόνος, ιστορία και εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, Στο: Α. Φραγκουδάκη και Θ.
Δραγώνα (επιμ.) (1997), «Τι είν’ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ.σ. 49-71.
25 Κόκκινος, Γ. (2003), Επιστήμη, Ιδεολογία, Ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο.
26 Αβδελά, Ε. (1998), Ιστορία και Σχολείο, Αθήνα: Νήσος, σ.σ. 45-48.
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είναι 158.081 (22.000 αναπληρωτές/ριες)27. Ο μισθός των μόνιμων εκπαιδευτικών
ξεκινά από 780€ μηνιαίως. Στοιχεία του 2017 αναφέρουν ως μέση ηλικία του διδακτικού
προσωπικού τα 46,3 χρόνια στο Γυμνάσιο, ενώ τα 47,5 και τα 45,7 στο Γενικό και
Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα28. Πρέπει να αναφερθεί πως το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και περιστρέφεται γύρω από τις αποφάσεις του
Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στις οποίες δεν έχουν
λόγο τα σωματεία των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται
από το μοναδικό για κάθε μάθημα διδακτικό εγχειρίδιο, το αυστηρό αναλυτικό πρόγραμμα,
τις λεπτομερείς διδακτικές οδηγίες και το εξετασιοκεντρικό σύστημα. Επίσης, ιστορικά,
η οργάνωση και οι δομές του ελληνικού σχολείου χαρακτηρίζονται από ελλείψεις.
Τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς στην παθητικότητα
και στην αναπαραγωγή παραδοσιακών αφηγήσεων και διδακτικών προσεγγίσεων στο
μάθημα της ιστορίας. Με δεδομένη την απουσία ενός κεντρικού πλάνου για την εφαρμογή
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η υπέρβαση της υπάρχουσας κατάστασης στηρίζεται
σε ατομικές πρωτοβουλίες ορισμένων εκπαιδευτικών.
2.2. Σκοπός της παρούσας έρευνας
Έχοντας ως εφαλτήριο τις προτάσεις της ακαδημαϊκής συζήτησης για τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ιστορίας, υπό το πρίσμα της ελληνικής πραγματικότητας,
το ερευνητικό σκέλος της παρούσας εργασίας προσπαθεί να σκιαγραφήσει απόψεις και
στάσεις εκπαιδευτικών επί των προαναφερθέντων θεματικών αξόνων. Πιο συγκεκριμένα,
εξετάζεται ο τρόπος που οι διδάσκοντες/ουσες ιστορίας αντιλαμβάνονται τη σχέση της
πολιτισμικής ετερότητας με το διδακτικό τους αντικείμενο στο πλαίσιο της ελληνικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει.
2.3. Υποθέσεις της έρευνας
2.3.1 Γενική Υπόθεση
Η γενική υπόθεση της έρευνας μπορεί να συνοψισθεί στο ότι πλειάδα προσωπικών,
σχολικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων αντανακλούν και
αντανακλώνται από τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το
μάθημα της ιστορίας, τη διδασκαλία του, και τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας
και της ετερότητας.
2.3.2. Επιμέρους Υποθέσεις
Στο συγκεκριμένο κείμενο εξετάζονται οι επιμέρους παράγοντες του σχολικού
περιβάλλοντος και της πολυπολιτισμικής σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού, οι
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα της ιστορίας, τα
27 Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (2016), Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την
Παιδεία. Διαπιστώσεις, Προτάσεις, Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης, σ. 68.
28 ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2017), Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016. Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης. Σύνοψη
Συμπερασμάτων, σ. 7.
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διδακτικά εγχειρίδια και θέματα συμπερίληψης της πολιτισμικής πολυμορφίας, ο τομέας
και η βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά πόσο τα παραπάνω διαπλέκονται και επηρεάζουν
τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως διδάσκοντες/ουσες
ιστορίας στο πλαίσιο της ολοένα και πιο πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας.
2.3.3. Μεθοδολογία και Δείγμα
Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Οι
ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί ήταν τόσο κλειστού
(απλής και πολλαπλής επιλογής, ιεράρχησης-κατάταξης) όσο και ανοιχτού τύπου
(συμπλήρωσης και ανάπτυξης). Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν
τον Ιανουάριο του 2019. Μετά τη συλλογή τους, οι ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές
των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS.
Το δείγμα συλλέχθηκε από 50 διδάσκοντες/ουσες ιστορίας που εργάζονται σε
δημόσια γυμνάσια και λύκεια στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
Πιο συγκεκριμένα, μοίρασα 64 ερωτηματολόγια σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια,
σε Γυμνάσια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και σε Γενικά Λύκεια Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης, σε Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια και σε ένα Επαγγελματικό Λύκειο.
Γενικά, στα σχολεία στα οποία τύγχανε να έχω προσωπικές γνωριμίες, η ποσότητα και η
ποιότητα της συμμετοχής ήταν υψηλότερη.
Το ερωτηματολόγιο προσδιορίζει ως πολιτισμικά διαφορετικούς/ές μαθητές/ριες
το μαθητικό σύνολο το οποίο αποτελούν αλλοδαποί/ές (μετανάστες/ριες και πρόσφυγες),
παλιννοστούντες, όπως επίσης Ρομά και Μουσουλμάνοι/ες και παιδιά μεταναστών τα
οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά η ταυτότητά τους φέρει πολιτισμικά χαρακτηριστικά
διαφορετικά του κυρίαρχου παραδείγματος.
Ένα θέμα που αναδύθηκε από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων αφορούσε
την κοινότητα των Ρομά. Παρόλη την ύπαρξη διακριτής ερώτησης που αφορούσε τον
αριθμό των μαθητών/ριών που προέρχονται από πολιτισμικές μειονότητες εντός της
Ελλάδος, οι τρεις εκπαιδευτικοί που συμπεριέλαβαν Ρομά μαθητές/ριες στις απαντήσεις
τους, αποφάσισαν να τους/τις εντάξουν με το μαθητικό σύνολο των αλλοδαπών. Ίσως
αυτή τους η απόφαση αντανακλά τη γενικότερη πραγματικότητα (εκπαιδευτικής)
αμέλειας για τη συγκεκριμένη μειονότητα.
Τέλος, πρέπει να τονισθεί πως η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού στα τέσσερα
σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη διαφέρει σημαντικά. Ενώ στο
Γυμνάσιο και Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης ο μαθητικός
πληθυσμός αποτελείται εξολοκλήρου από πολιτισμικά διαφορετικούς/ές μαθητές/ριες,
στα αντίστοιχα σχολεία στον Εύοσμο, ο μαθητικός πληθυσμός είναι μικτός.
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3. Αποτελέσματα
Δημογραφικά στοιχεία
Πίνακας 1: Σχολεία που έλαβαν μέρος στην έρευνα
Γυμνάσια και Λύκεια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια
Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια
Επαγγελματικό Λύκειο
Σύνολο

Συχνότητα
15
13
20
2
50

Ποσοστό %
30,0
26,0
40,0
4,0
100,0

Πίνακας 2: Φύλο ερωτηθέντων
Άνδρας
Γυναίκα
Σύνολο

Συχνότητα
8
42
50

Ποσοστό %
16,0
84,0
100,0

Πίνακας 3: Σχέση εργασίας ερωτηθέντων
Συχνότητα
49
1
50

Μόνιμος/η
Αναπληρωτής/ρια
Σύνολο

Ποσοστό %
98,0
2,0
100,0

Πίνακας 4: Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση
1-5
6-10
11-15
16-20
20+
Σύνολο

Συχνότητα
1
2
18
6
23
50

Ποσοστό %
2,0
4,0
36,0
12,0
46,0
100,0

Πίνακας 5: Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πτυχίο (χωρίς αναφορά ειδικότητας)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Νομικής
Σύνολο
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Συχνότητα
15
6
4
5
2
8
9
1
50

Ποσοστό %
30,0
12,0
8,0
10,0
4,0
16,0
18,0
2,0
100,0
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Πίνακας 6: Ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης
Συχνότητα
28
15
7
50

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Σύνολο

Ποσοστό %
56,0
30,0
14,0
100,0

Πίνακας 7: Ηλικία ερωτηθέντων
Στατιστικά
N

Έγκυρα
Λείπουν

Μέση Τιμή
Τυπική Απόκλιση

50
0
48,82
6,820

Πίνακας 8: Έχετε κάνει κάποια εκπαίδευση σχετική με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση;

Ναι
Όχι
Σύνολο

Συχνότητα
20
30
50

Ποσοστό %
40,0
60,0
100,0

Σύμφωνα με τους πίνακες συχνοτήτων (Πίνακες 1-6) παρατηρούμε πως στην
έρευνα συνολικά έλαβαν μέρος 50 άτομα. Το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) εργάζεται
σε Ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (30%) σε
Γυμνάσια και Λύκεια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Το 98% των ερωτηθέντων δήλωσε
μόνιμος/η, ενώ το 2% αναπληρωτής/ρια καθηγητής/ρια. Η πλειοψηφία του δείγματος
(84%) αποτελείται από γυναίκες. Το 46% εργάζεται στην εκπαίδευση πάνω από 20
χρόνια, ενώ μόλις 2% εργάζεται 1-5 χρόνια. Το 30% του δείγματος δήλωσε πως διαθέτει
πτυχίο, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, ενώ το 18% αποφοίτησε από τμήμα Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής, το 12% από τμήμα Φιλολογίας και το 12% από τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας. Το 56% δήλωσε ως ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει φτάσει, το
πτυχίο, ενώ το 30% διαθέτει μεταπτυχιακό και το 14% διδακτορικό.
Από τον πίνακα στατιστικών ηλικίας βλέπουμε πως μέση ηλικία του δείγματος
είναι τα 49 έτη, ελαφρώς υψηλότερη από τη μέση ηλικία που προτάθηκε στο θεωρητικό
μέρος, και η τυπική απόκλιση είναι 6,82 έτη. Επίσης, το 40% έχει κάνει κάποια εκπαίδευση
σχετική με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενώ το 60% όχι (Πίνακας 8).
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α) Πολυπολιτισμική σύσταση των τάξεων
Πίνακας 9: Ποσοστό πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/ριων
Στατιστικά
Ποιο είναι το ποσοστό των πολιτισμικά
διαφορετικών μαθητών/ριων στις τάξεις σας;
Έγκυρα

50

Λείπουν

0

N

Μέση Τιμή

28,50

Τυπική Απόκλιση

25,534

Πίνακας 10: Χώρα καταγωγής και ποσοστά πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/
ριών
Συχνότητες
Απαντήσεις

Χώραa

N

Ποσοστό

Ποσοστό
Περιπτώσεων

Αλβανία

42

37,5%

91,3%

Νιγηρία

2

1,8%

4,3%

Ρωσία

10

8,9%

21,7%

Βουλγαρία

15

13,4%

32,6%

Συρία

4

3,6%

8,7%

Αφγανιστάν

12

10,7%

26,1%

Πακιστάν

1

0,9%

2,2%

Κίνα

3

2,7%

6,5%

Γεωργία

7

6,3%

15,2%

Τουρκία

5

4,5%

10,9%

Βραζιλία

1

0,9%

2,2%

Ουκρανία

1

0,9%

2,2%

Σερβία

1

0,9%

2,2%

Αγγλία

1

0,9%

2,2%

Ουζμπεκιστάν

1

0,9%

2,2%

Ιράν

1

0,9%

2,2%

Ντουμπάι

1

0,9%

2,2%

Ρομά

3

2,7%

6,5%

112

100,0%

243,5%

Σύνολο
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
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Πίνακας 11: Έχετε μαθητές/ριες που προέρχονται από άλλες πολιτισμικές
μειονότητες;

Όχι
Δεύτερης γενιάς μετανάστες
Μουσουλμάνοι/ες
Γονέας από
Σερβία, Βουλγαρία,
Ρωσία, ή Ουκρανία
Αφγανιστάν
Σύνολο

Συχνότητα
36
2
9

Ποσοστό %
72,0
4,0
18,0

1

2,0

2
50

4,0
100,0

Σύμφωνα με τις απαντήσεις (Πίνακας 9) το 28,50% των ελληνικών τάξεων
αποτελείται από πολιτισμικά διαφορετικούς/ές μαθητές/ριες. Πιο συγκεκριμένα,
στην ερώτηση σχετικά με τη χώρα προέλευσης των μαθητών/ριών (Πίνακας 10), οι
περισσότερες απαντήσεις (91,3%) ανέφεραν την Αλβανία, ενώ σημαντικά ποσοστά είχαν
και η Βουλγαρία (32,6%), το Αφγανιστάν (26,1%) και η Ρωσία (21,7%). Στην ερώτηση
σχετικά με τους μαθητές/ριες από άλλες πολιτισμικές μειονότητες (Πίνακας 11), το 72%
απάντησε πως δεν έχει, ενώ το 18% ανέφερε τη μουσουλμανική μειονότητα. Τα ποσοστά
αυτά μπορούν να αναγνωστούν παράλληλα με τις δημογραφικές αλλαγές που γνώρισε η
χώρα από τη δεκαετία του ‘80 και έπειτα, και συζητήθηκαν πρωτύτερα.
β) Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα της
ιστορίας, διδακτικά εγχειρίδια και θέματα συμπερίληψης της πολιτισμικής
πολυμορφίας.
Πίνακας 12: Επάρκεια υπάρχοντος προγράμματος σπουδών ιστορίας για τους
Έλληνες μαθητές/ριες

Τίτλος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Πτυχίο
Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής
Τμήμα Νομικής

Θεωρείτε πως το υπάρχον πρόγραμμα
σπουδών ιστορίας διευκολύνει επαρκώς
την εκμάθηση ιστορίας για τους
Σύνολο
Έλληνες μαθητές/ριες;
Δεν είμαι
Ναι
Όχι
σίγουρος/η
1
6
8
15

Σύνολο
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3

3

0

6

1

1

2

4

0

1

4

5

1
5

0
1

1
2

2
8

1

5

3

9

1
13

0
17

0
20

1
50
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Πίνακας 13: Επάρκεια υπάρχοντος προγράμματος σπουδών ιστορίας για τους
πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές/ριες
Θεωρείτε πως το υπάρχον
πρόγραμμα σπουδών ιστορίας
διευκολύνει επαρκώς την εκμάθηση
ιστορίας για τους πολιτισμικά
διαφορετικούς μαθητές/ριες;
Δεν είμαι
Ναι
Όχι
σίγουρος/η
Πτυχίο

Τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Σύνολο

1

10

4

15

2

4

0

6

0

3

1

4

0

2

3

5

Τμήμα Θεολογίας

1

0

1

2

Τμήμα Φιλολογίας

2

3

3

8

Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής

0

6

3

9

Τμήμα Νομικής

1

0

0

1

7

28

15

50

Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας

Σύνολο

Πίνακας 14: Πρόγραμμα σπουδών και συμπερίληψη πολιτισμικά διαφορετικών
μαθητών/ριων
Θεωρείτε πως το υπάρχον πρόγραμμα
αναλυτικό πρόγραμμα βοηθά στη
συμπεριλήψη των πολιτισμικά
διαφορετικών μαθητών/ριών;
Δεν είμαι
Ναι
Όχι
σίγουρος/η
Πτυχίο

Τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Σύνολο

4

5

6

15

2

2

2

6

0

2

2

4

0

0

5

5

Τμήμα Θεολογίας

0

1

1

2

Τμήμα Φιλολογίας

1

4

3

8

Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής

0

4

5

9

Τμήμα Νομικής

0

1

0

1

7

19

24

50

Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας

Σύνολο
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Πίνακας 15: Διδακτικά εγχειρίδια και ενθάρρυνση ανεκτικών στάσεων προς άλλες
κουλτούρες
Θεωρείτε πως το υπάρχοντα διδακτικά
εγχειρίδια ενθαρρύνουν ανεκτικές
στάσεις απέναντι σε άλλες κουλτούρες;
Δεν είμαι
Ναι
Όχι
σίγουρος/η
Πτυχίο

Τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Σύνολο

Σύνολο

11

1

3

15

3

1

2

6

0

1

3

4

2

1

2

5

Τμήμα Θεολογίας

1

0

1

2

Τμήμα Φιλολογίας

5

0

3

8

Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής

2

3

4

9

Τμήμα Νομικής

1

0

0

1

25

7

18

50

Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών ιστορίας
διευκολύνει επαρκώς την εκμάθηση ιστορίας για τους Έλληνες μαθητές/ριες;» (Πίνακας
12), το 34% απάντησε «Ναι», το 26% απάντησε «Όχι», ενώ το 40% «Δεν είμαι σίγουρος/
η». Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών ιστορίας διευκολύνει
επαρκώς την εκμάθηση ιστορίας για τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές/ριες;»
(Πίνακας 13), παρατηρούμε πως το 56% απάντησε «Όχι», το 30% «Δεν είμαι σίγουρος/
η» και το 14% «Ναι». Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως το υπάρχον πρόγραμμα αναλυτικό
πρόγραμμα βοηθά στη συμπερίληψη των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/ριών;»
(Πίνακας 14), το 48% δεν πήρε θέση, το 38% απάντησε αρνητικά, ενώ το 14% θετικά.
Σχετικά με τα εγχειρίδια, στην ερώτηση «Θεωρείτε πως το υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια
ενθαρρύνουν ανεκτικές στάσεις απέναντι σε άλλες κουλτούρες;» (Πίνακας 15), το 50%
των απαντήσεων ήταν θετικό, το 36% δεν πήρε θέση και το 14% ήταν αρνητικό.
Aπό τα παραπάνω αποτελέσματα, μπορεί να εξαχθεί πως οι εκπαιδευτικοί που
έλαβαν μέρος στην έρευνα αντιλαμβάνονται την έμφαση του προγράμματος σπουδών
και των σχολικών εγχειριδίων της ιστορίας στην ελληνική περίπτωση. Στο θεωρητικό
κομμάτι είδαμε πως η ερευνητική συζήτηση τονίζει τον εθνοκεντρισμό εγχειριδίων και
αναλυτικού προγράμματος της σχολική ιστορίας. Ιδιαίτερα υψηλό ήταν επίσης το ποσοστό
που θεωρεί πως οι πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές και μαθήτριες δε διευκολύνονται
από το αναλυτικό πρόγραμμα στην εκμάθηση της ιστορίας, ενώ υπήρξε αβεβαιότητα
στην απάντηση του κατά πόσο το αναλυτικό πρόγραμμα είναι συμπεριληπτικό. Αντίθετα,
οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν θετικά ως προς τα σχολικά εγχειρίδια, στα οποία, όπως
προειπώθηκε, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αλλαγές στη ρητορική, με την αφαίρεση
αρνητικών αξιολογικών κρίσεων για άλλους πολιτισμούς.
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γ) Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τη σημασία της διδασκαλίας ιστορίας
στο πλαίσιο της ολοένα και πιο πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας; Η βαθμίδα
εκπαίδευσης επηρεάζει την ποιότητα των απαντήσεών τους;
Πίνακας 16: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας στο
πολυπολιτισμικό περιβάλλον
Συχνότητες

Αντιλήψεις

αλληλοσεβασμός
αμοιβαία ανοχή
ενσυναίσθηση
γνώση των ιστορικών γεγονότων
για ένα καλύτερο αύριο
μείωση του ρατσισμού και των
προκαταλήψεων
αποδοχή της διαφορετικότητας
κατανόηση πολέμων,
μετανάστευσης
προοπτική για μια οικουμενική
προσέγγιση της ανθρωπότητας
συμπερίληψη των πολιτισμικά
διαφορετικών μαθητών/ριών
αναζήτηση της ιστορικής
αλήθειας
αρμονική συμβίωση όλων των
χωρών
επαφή με άλλες κουλτούρες
διατήρηση της εθνικής
ταυτότητας

Σύνολο
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

N
5
2
2

Απαντήσεις
Ποσοστό
7,2%
2,9%
2,9%

Ποσοστό
Περιπτώσεων
13,2%
5,3%
5,3%

18

26,1%

47,4%

5

7,2%

13,2%

12

17,4%

31,6%

2

2,9%

5,3%

6

8,7%

15,8%

3

4,3%

7,9%

1

1,4%

2,6%

3

4,3%

7,9%

6

8,7%

15,8%

4

5,8%

10,5%

69

100,0%

181,6%

Στην ερώτηση «Ποια θεωρείτε πως είναι η σημασία της διδασκαλίας της
ιστορίας στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας» οι
συμμετέχοντες/ουσες επέλεξαν παραπάνω από μία απάντηση, οπότε έχουμε πολλαπλές
απαντήσεις σε αυτή τη μεταβλητή. Από τον πίνακα συχνοτήτων σχετικά με τη σημασία
της διδασκαλίας ιστορίας (Πίνακας 16) βλέπουμε πως το 47,4% θεωρεί πως η γνώση των
ιστορικών γεγονότων συντελεί προς ένα καλύτερο μέλλον. Επίσης, το 31,6% ανέφερε
την αποδοχή της διαφορετικότητας, ενώ το 15,8% αντιλαμβάνεται ως επουσιώδη την
επαφή με άλλες κουλτούρες και την οικουμενική προσέγγιση της ανθρωπότητας. Το
13,2% των απαντήσεων θεωρεί πως η διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να συντελεί στη
μείωση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων, ενώ ίδιο ποσοστό αναφέρθηκε στον
αλληλοσεβασμό.
Για να ελέγξουμε κατά πόσο η βαθμίδα εκπαίδευσης των διδασκόντων/ουσών
ιστορίας παίζει ρόλο στις απαντήσεις τους, χρησιμοποιούμε το χ2-τεστ (Chi-Square test
of Independence). Το συγκεκριμένο τεστ απαιτεί δεδομένα που ακολουθούν κανονική
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κατανομή, άρα δείγμα σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα άνω των 30
περιπτώσεων. Το δείγμα μας είναι 50 > 30. Από τα αποτελέσματά των χ2-τεστ εξάγουμε το
συμπέρασμα πως μόνο οι μεταβλητές «βαθμίδα εκπαίδευσης» και «ενσυναίσθηση» είναι
εξαρτημένες, καθώς η τιμή σημαντικότητας (p-value) = 0.018 < 0.05. Με άλλα λόγια,
μόνο διδάσκοντες/ουσες που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα αναφέρουν την καλλιέργεια
ενσυναίσθησης ως σημαντική παράμετρο στη διδασκαλία ιστορίας μέσα στο πλαίσιο της
ολοένα και πιο πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας.
Οι παραπάνω απαντήσεις δείχνουν πως μια σημαντική τάση των εκπαιδευτικών,
σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, αντιλαμβάνεται τη σημασία της ενσωμάτωσης των
διαπολιτισμικών ιδεών στο μάθημα της ιστορίας για τη διαμόρφωση ανεκτικών ατόμων
και πολιτών. Στην ενσυναίσθηση, στην οποία δίνουν βαρύτητα οι σύγχρονες τάσεις στην
έρευνα της σχολικής ιστορίας αναφέρθηκαν μόνο κάτοχοι διδακτορικού.
4. Συμπεράσματα
Από την έρευνα μπορεί να εξαχθεί πως το Ό των ελληνικών τάξεων συνίσταται από
πολιτισμικά διαφορετικούς/ες μαθητές/ριες που προέρχονται κυρίως από την Αλβανία.
Σημαντικά είναι επίσης τα ποσοστά μαθητών/ριών από τη Βουλγαρία, το Αφγανιστάν,
τη Ρωσία και τη Γεωργία. Το 56% των διδασκόντων κρίνει πως το υπάρχον πρόγραμμα
σπουδών ιστορίας δε διευκολύνει επαρκώς την εκμάθηση ιστορίας για το πολιτισμικά
διαφορετικό μαθητικό σύνολο, ενώ το 50% θεωρεί πως τα διδακτικά εγχειρίδια ενθαρρύνουν
ανεκτικές στάσεις προς άλλες κουλτούρες. Σε σχέση με τη σημασία της διδασκαλίας της
ιστορίας στην ολοένα και πιο πολυπολιτισμική πραγματικότητα, σημεία αναφοράς στις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν η γνώση των ιστορικών γεγονότων για ένα
καλύτερο μέλλον και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Η προοπτική για μια οικουμενική
προσέγγιση της ανθρωπότητας, η μείωση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων και ο
αλληλοσεβασμός ακολούθησαν. Αναφορά της ενσυναίσθησης υπήρξε μόνο από κατόχους
διδακτορικού, ενώ άλλες στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις σε
σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης δεν υπήρχαν.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως τα παραπάνω συμπεράσματα δηλώνουν
μάλλον μια τάση των διδασκόντων/ουσών ιστορίας, παρά αποτελούν αδιαμφισβήτητες
πραγματικότητες. Το πολύπλοκο πλέγμα που συγκροτείται από διαπροσωπικές σχέσεις,
σχολικό περιβάλλον, (επίσημες) εκπαιδευτικές πολιτικές, διαπολιτισμική κατάρτιση,
τομέα και βαθμίδα πτυχίου, εκπαιδευτική εμπειρία, ηλικία, φύλο και αντιλήψεις σε
ζητήματα πολιτισμικής πολυμορφίας κρίνεται απαραίτητο να ερευνηθεί περαιτέρω.
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Τουρκικά και ισραηλίτικα εκπαιδευτήρια στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της
προσάρτησης στο ελληνικό κράτος (1882-1883)
Δεληγιάννης Χρήστος Αλ.

Περίληψη
Η λειτουργία του θεσμού της εκπαίδευσης στις περιοχές της Θεσσαλίας κατά την περίοδο
της ενσωμάτωσης των νέων επαρχιών στο ελληνικό κράτος ενδεικνύει τη γενικότερη ροπή
των ελληνικών κυβερνήσεων στον έμπρακτο σεβασμό των μειονοτήτων. Η προσπάθεια
του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως να εντάξει τα παιδιά των
οθωμανικών και ισραηλίτικων κοινοτήτων στην εκπαίδευση με δικαίωμα συμμετοχής
στην ανώτερη εκπαίδευση αποτελεί πράξη εφαρμογής της ισότητας.
Η εργασία εκπονήθηκε βάσει της ιστορικο-κοινωνικής μεθόδου καθώς
επιχειρήθηκε η ανάλυση, η κατανόηση και η ερμηνεία των ιστορικών πηγών και ιδιαίτερα
της έκδοσης νομικών και πολιτικών πράξεων που αφορούσαν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
του μελετώμενου θέματος. Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής έγινε ειδική έρευνα
και αποδελτίωση σε έγγραφα δημοσιευμένων πηγών του αρμόδιου Υπουργείου, στη
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και στη σχετική βιβλιογραφία.
Λέξεις – Κλειδιά: οθωμανικά και ισραηλίτικα σχολεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών,
Θεσσαλία, Τρικούπης, εκπαίδευση
Turkish and Israeli schools in Thessaly during annexation in the Greek state (18821883)
Abstract
The operation of the education in Thessaly during the period of new provinces’
incorporation into the Greek state indicates the general tendency of the Greek governments
to respect the minorities. The effort of the Ministry of Ecclesiastics and Public Education
to integrate of Ottoman and Israeli communities into education giving them a right to
participate in higher education is an act of equality.
The essay was carried out on the basis of the historical-social method because
it attempted to analysis, understanding and interpretation of historical documents’ and
in particular to legal and political acts that related to the educational context of under
consideration subject. It was necessary, for the study’s purpose, special research and
indexing was carried out in documents of competent Ministry published sources, the
Hellenic Parliament Library and the relevant bibliography.
Key – Words: Ottoman and Israeli schools, Ministry of Ecclesiastics, Thessaly, Trikoupis,
education
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1. Εισαγωγή
Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας, το 1881, ήταν μέρος της υλοποίησης
της εθνικής ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας1, η οποία κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή
της Ελλάδας από το 1844, όταν διατυπώθηκε από τον πρωθυπουργό Ιωάννη Κωλέττη
(1773/1774-1847) στο Κοινοβούλιο κατά τις εργασίες θέσπισης του Συντάγματος. Η
ένωση της Ελλάδας με αυτές τις επαρχίες πραγματοποιήθηκε μετά τα επαναστατικά
γεγονότα του 1878 σε Θεσσαλία και Μακεδονία που θύμιζαν εν πολλοίς τα αντίστοιχα
του 18542 και του 18663. Ωστόσο, δεν υπήρχαν οι ίδιοι συσχετισμοί δυνάμεων υπέρ
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι συμμαχίες με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης
(Αγγλία-Γαλλία)4.
Η Θεσσαλία και η Άρτα προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος με τη Συμφωνία
της Κωνσταντινουπόλεως που συνάφθηκε στις 28 Μαρτίου του 1881 μεταξύ Ελλάδας
και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και καθόριζε τα νέα σύνορά τους. Με τη συνθήκη
αυτή και με τη σύμβαση που ακολούθησε (2.7.1881) μεταξύ των δύο χωρών και των
αντιπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων η Ελλάδα κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση
για όλες τις περιουσίες των Τούρκων υπηκόων που διέμεναν στις νέες επαρχίες. Η
Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων των
αντιπροσώπων της Κυβέρνησης του Αλέξ. Κουμουνδούρου (13.10.1880-3.3.1882)5 και
οι βάσεις της είχαν τεθεί με τη Συνθήκη του Βερολίνου του 1878 και τη Διάσκεψη του
Βερολίνου του 18806.
2. Σκοπός της εργασίας
Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της λειτουργίας των τουρκικών και
ισραηλίτικων εκπαιδευτηρίων στη Θεσσαλία, ως σχολείων που αφορούσαν μειονοτικές
ομάδες σε μια συγκεκριμένη νεοαποκτηθείσα περιοχή που ενσωματώθηκε στο ελληνικό
κράτος. Η πρωτοτυπία της έρευνας βασίζεται στη μελέτη και αναψηλάφηση των νομικών
1 Η ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας είχε τις βάσεις της στην πρόσφατη ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830)
έπειτα από τη μακροχρόνια περίοδο της οθωμανικής κατοχής. Επίσης, επηρεαζόταν από τις γεωπολιτικές
συνθήκες, τους ανταγωνισμούς των Μεγάλων Δυνάμεων και την εξέλιξη του Ανατολικού Ζητήματος και ακόμη,
αποτελούσε μέσο ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας, ενδυνάμωσης της εθνικής ενότητας και της περαιτέρω
ανάπτυξης του ελληνικού κράτους [Δερτιλής Γ. Β. – Κωστής Κ. (1991), Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος
– 20ος αιώνας), Αθήνα – Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, σσ. 45-58].
2 Στις αρχές του 1854 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) υποκινήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση σε Ήπειρο και
Θεσσαλία επαναστατικά κινήματα κατά της οθωμανικής κατοχής, χωρίς, όμως, να έχουν τη σαφή στήριξη της
Ρωσίας ή της Αυστρίας, οι οποίες είχαν κρατήσει αρνητική και ουδέτερη στάση αντίστοιχα. Σύμφωνα, μάλιστα,
με τον Έλληνα πρέσβη στην Πετρούπολη Κωνσταντίνο Ζωγράφο ο τσάρος θεωρούσε το κίνημα στη Θεσσαλία
«πρόωρον και ασυνάρτητον επιχείρημα» [Δεληγιάννης Χ. (2017), «Η ελληνική πρεσβεία στην Πετρούπολη και
η διαμόρφωση των ελληνορωσικών σχέσεων την περίοδο 1853-1854», στο: Μπαμπούνης Χ. (επιμ.), Πρακτικά
Διεθνούς Συνεδρίου «Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και πολιτισμός», Εργαστήριο Κοινωνικών
Επιστημών ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ, Αθήνα, σσ. 130-131].
3 Σεϊζάνης Μιλτ. Δ. (1879), Η πολιτικής της Ελλάδος και η Επανάστασις του 1878 εν Μακεδονία, Ηπείρω και
Θεσσαλία, εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου της Αθηναϊδος, σ. 87.
4 Dakin D. (2005), Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, σ. 199.
5 Δημητρόπουλος, Ανδρ. Γ. (2004), Οι ελληνικές κυβερνήσεις 1843-2004, Αθήνα, σσ. 37-38.
6 Βουρνάς Τ. (χ.χ.), Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Από την Επανάσταση του 1821 ως το κίνημα του Γουδί
(1909), Αθήνα: Αφοί Τολίδη, σσ. 484, 493-494.
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πράξεων που εξέδωσε το αρμόδιο υπουργείο και στις εκθέσεις των εκπαιδευτικών
παραγόντων που κατέγραψαν τα σχολεία στην αρχή της προσάρτησης των νέων
επαρχιών.
Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης του Χ. Τρικούπη (3.3.1882-19.4.1885)
ήταν προσηλωμένη στην επίτευξη μεγάλων αλλαγών7. Ήταν, άλλωστε, απαραίτητο
να εφαρμοσθούν ομοιογενώς οι εκπαιδευτικές διατάξεις που προσδιόριζαν και την
κατεύθυνση που προωθούσε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συνεχισθεί η
αναπαραγωγή του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού συστήματος. Ωστόσο, υπήρχαν
δυσκολίες καθώς οι υποδομές στις νέες επαρχίες ήταν περιορισμένες και το προσωπικό
ελλιπές και χωρίς να έχει περάσει από μετεκπαίδευση8.
3. Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική κατά την περίοδο της ενσωμάτωσης
Οι ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην ουσιαστική ενσωμάτωση
των νέων επαρχιών στο ελληνικό κράτος. Γι’ αυτόν τον λόγο, πραγματοποιήθηκε
αναλυτική απογραφή του πληθυσμού (επαρχίες, δήμοι και κοινότητες), των εκτάσεων
της εκκλησιαστικής περιουσίας (μονές) των παραγωγικών μονάδων και υποδομών και
κατεβλήθη προσπάθεια εκπαιδευτικής ομογενοποίησης9 των περιοχών αυτών με την
ίδρυση σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο πληθυσμός της Θεσσαλίας και
της Άρτας, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών κατοίκων, κατά την απογραφή του
1881, ήταν 299.677 κάτοικοι, οι οποίοι διέμεναν σε μια έκταση 13.395,48 τετραγωνικών
χιλιομέτρων10. Οι κυριότερες εθνοτικές ομάδες που υπήρχαν στις νέες επαρχίες ήταν οι
οθωμανοί και οι ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν 24.165 και 3.140 κάτοικοι, αντίστοιχα. Επίσης,
απογράφηκε ο πληθυσμός σύμφωνα με την επαγγελματική ιδιότητα των κατοίκων και
αναφορικά με την εκπαίδευση κατεγράφησαν 419 διδάσκαλοι, 45 διδασκάλισσες, 7.165
μαθητές και 1.103 μαθήτριες.
Με τον νόμο ΠΜ΄ της 19ης Μαρτίου του 1882 «Περί εισαγωγής της ελληνικής
νομοθεσίας εις τας άρτι προσαρτηθείσας Θεσσαλικάς και Ηπειρωτικάς Επαρχίας» που
εξέδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Δ. Ράλλης (1844-1921) καθορίσθηκε το νομοθετικό
πλαίσιο που ρύθμιζε την ένταξή τους στο ελληνικό κράτος. Σχετικά με την εκπαίδευση,
αναφορά γίνεται μόνον στο άρθρο 9, όπου καταγραφόταν με σαφήνεια η διατήρηση της
τοποθέτησης των ελληνοδιδασκάλων και δημοδιδασκάλων στα σχολεία όπου δίδασκαν
και πριν από την προσάρτηση για το σχολικό έτος 1882-188311. Αυτή η ρύθμιση θα
γινόταν πράξη, παρά την έλλειψη ομοιομορφίας στα κριτήρια διορισμού όπως αυτά
ορίζονταν για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του κράτους.
7 Δημητρόπουλος, Ανδρ. Γ. (2004), Οι ελληνικές κυβερνήσεις 1843-2004, Αθήνα, σ. 38.
8 Τσουκαλάς Κων. (1987), Εξάρτηση και αναπαραγωγή: ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών
στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα: Θεμέλιο, σ. 544.
9 Μουστάνη, Ντ. (2015), «Αφομοίωση και διάκριση: οι κοινότητες των Οθωμανών και Εβραίων στο Βόλο
μετά την προσάρτηση», στο: Δημάδης Κων. Α., Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014), Αθήνα: Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, σ. 295.
10 Υπουργείο Εσωτερικών (1884), Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του
1881, εν Αθήναις: εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, σσ. γ΄-δ΄, 56 και 58-59.
11 ΕτΚ, φ. 16 (20.3.1882), σ. 73.
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Η εκπαιδευτική πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης άρχισε να εφαρμόζεται
αμέσως μετά τη σύναψη της συμφωνίας προσάρτησης των νέων επαρχιών. Έτσι λοιπόν,
συστάθηκαν 126 δημοτικά σχολεία σε όλη τη Θεσσαλία, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό
των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τον πληθυσμό σε επίπεδα ανάλογα
με τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας. Τα στοιχεία της περιόδου 1878-79 φανερώνουν
ότι στη Θεσσαλία υπήρχαν πριν από την προσάρτηση μόνον 22 σχολεία στοιχειώδους
εκπαίδευσης με 22 δασκάλους και 493 μαθητές και 5 ανώτερα με 11 δασκάλους και
245 μαθητές12. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει η
ηγεσία του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προκειμένου να
ομογενοποιήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητικό δυναμικό και να αναπτύξει τις
σχολικές δομές και υποδομές.
Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τα Πρακτικά της Βουλής της διετίας
1882-1883 γίνεται καταφανές ότι υπήρχε ιδιαίτερο κυβερνητικό ενδιαφέρον για την
εκπαίδευση. Εισήχθησαν σε κοινοβουλευτικό διάλογο και συζητήθηκαν εκτενώς είκοσι
πέντε νομοσχέδια που αφορούσαν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, αυτά
τα σχέδια νόμου αφορούσαν προσλήψεις και πρόνοια εκπαιδευτικού και υπαλληλικού
προσωπικού, την έκδοση και το περιεχόμενο σχολικών συγγραμμάτων, τη σύσταση
σχολείων σε όλη την επικράτεια, την καλύτερη λειτουργία των υπαρχόντων εκπαιδευτικών
μονάδων, εκκλησιαστικά θέματα και τέλος, ζητήματα που άπτονταν της εύρυθμης
λειτουργίας των θρησκευτικών καθηκόντων μειονοτήτων (κυρίως οθωμανών) στις νέες
επαρχίες13.
Σε αυτή την προσπάθεια συνηγορούσε και το γεγονός ότι οι εκθέσεις των
εκτάκτων επιθεωρητών εκπαίδευσης το 1883 ανέφεραν για τα σχολεία της Θεσσαλίας
ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσουν επαρκώς. Ειδικότερα, για
τον νόμο Τρικάλων ο επιθεωρητής Νικόλαος Κ. Σπάθης ανέφερε στο υπόμνημά του ότι
«οι μαθηταί δεν φοιτώσιν εις το σχολείον παρ’ ειμή επί εξ μόνον μήνας και κατά τούτους
ατάκτως, και ότι εις τα πλείστα των σχολείων προσέρχονται άνευ βιβλίων»14. Η λειτουργία
των σχολείων του νομού Μαγνησίας, κατά τον επιθεωρητή Νικόλαο Γ. Πολίτη, βασιζόταν
κυρίως σε ιδιωτικές και εκκλησιαστικές χορηγίες και κληροδοτήματα και «η διδασκαλία
εγίνετο ελλιπεστάτη και ανεπαρκεστάτη». Τέλος, στα σχολεία της Λάρισας και της Αγυιάς
ο επιθεωρητής Παναγιώτης Π. Οικονόμου ανέφερε ότι δεν υπήρχε ούτε διδακτικό
προσωπικό αλλά ούτε και το απαραίτητο ενδιαφέρον από τις κοινότητες του νομού για
την εκπαίδευση των παιδιών.
Η «θεσσαλική» Κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη15, που ονομάστηκε έτσι πιθανόν
εξαιτίας της υποστήριξης των Θεσσαλών βουλευτών στο Κοινοβούλιο, προσπάθησε
μέσω των υπουργών Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Κωνσταντίνου
12 Chassiotis G. (1881), L’ instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs
jusqu’ ΰ nos jours, Paris: Ernst Leroux, σσ. 416-417.
13 Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, Α΄ σύνοδος της Θ΄ βουλευτικής περιόδου, (18.1.1882 –
19.6.1882), εκ του Εθνικού Τυπογραφείου: Αθήναι 1883, σσ. 311-312, 352, 359, 364, 393, 570˙ Πρακτικά των
συνεδριάσεων της Βουλής, Β΄ σύνοδος της Θ΄ βουλευτικής περιόδου, (18.10.1882 – 24.3.1883), εκ του Εθνικού
Τυπογραφείου: Αθήναι 1883, σσ. 49, 273, 276.
14 Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (επιμ.) (1885), Εκθέσεις των κατά το 1883
προς επιθεώρησιν των δημοτικών σχολείων αποσταλέντων εκτάκτων επιθεωρητών, εν Αθήναις: Εθνικόν
Τυπογραφείον, σσ. 42, 55-56, 62-69, 78-79.
15 Ασπρέας, Γ. (1975). Πολιτική Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1821-1928, τ. β΄, εν Αθήναις, σ. 132.
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Λομβάρδου (1820-1888) και εν συνεχεία, του Δημητρίου Βουλπιώτη (1843-1911) να
προωθήσει τη σύσταση νέων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και διδασκαλείου στις νέες επαρχίες. Παράλληλα, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
μειονοτικές ομάδες και κυρίως για τις οθωμανικές κοινότητες της Θεσσαλίας με την
υπ’ αριθμ. 437 νομοθετική πρόταση αλλά και με τις προτάσεις της για τη σύσταση
εκπαιδευτηρίων για τα παιδιά της οθωμανικής και της ισραηλίτικης κοινότητας στις νέες
επαρχίες16. Αυτές οι κινήσεις ήταν μείζονος σημασίας για μια περιοχή που βασιζόταν ως
επί το πλείστον στην αγροτική παραγωγή και όπου οι παραγωγικές σχέσεις καταδείκνυαν
μεγάλη κοινωνική ανισότητα. Επομένως, η εκπαιδευτική εξέλιξη του πληθυσμού θα έδινε
τη δυνατότητα στο κράτος να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σχετικά με
την έγγεια ιδιοκτησία έχοντας την υποστήριξη των μικροϊδιοκτητών και των ακτημόνων
που ήταν πλειοψηφία17.
4. Η σύσταση τουρκικών εκπαιδευτηρίων
Από τον Μάρτιο του 1871 η κυβέρνηση Αλέξανδρου Κουμουνδούρου φρόντισε για την
ισχύ της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 8008 «Περί ετεροδόξων σχολείων» που είχε αποστείλει
το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς τους νομάρχες του
κράτους. Σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο, στο πλαίσιο εφαρμογής της ανεξιθρησκίας, η
ελληνική Κυβέρνηση έδινε την άδεια σύστασης ιδιωτικών σχολείων σε ετεροδόξους. Ο
ρητός όρος της σύστασής τους ήταν η απρόσκοπτη εφαρμογή «της τηρήσεως των κειμένων
περί τούτου νόμων» προκειμένου να μην πλήττεται η κυρίαρχη θρησκευτική πίστη18. Τα
κριτήρια σύστασής τους ήταν ίδια με εκείνα των υπόλοιπων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
της ελληνικής επικράτειας.
Στη βάση αυτής της εγκυκλίου και ένα έτος αφότου ενσωματώθηκαν η Θεσσαλία
και η Άρτα στο ελληνικό κράτος, το 1882, ο Υπουργός επί των Εκκλησιαστικών και της
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Κωνσταντίνος Λομβάρδος προχώρησε στη θέσπιση του νόμου
ΑΙΓ΄ της 16ης Ιουνίου 1882 «Περί συστάσεως τουρκικών και ισραηλιτικών παιδευτηρίων
εν ταις προσαρτηθείσαις επαρχίαις»19. Ο νόμος ΑΙΓ΄ αποτελείτο από τρία άρθρα και όριζε
ότι τα σχολεία αυτά που αφορούσαν τις μειονότητες των νέων επαρχιών θα ιδρύονταν με
δαπάνες του κράτους έως ότου προκύψουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Οι λεπτομέρειες
του νόμου καθορίστηκαν από δύο Βασιλικά Διατάγματα που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο
του 1882 και τον Ιούνιο του 1883 για τα οθωμανικά και ισραηλίτικα εκπαιδευτήρια
αντιστοίχως.
Το Β.Δ. της 2ας Οκτωβρίου του 1882 «Περί συστάσεως τουρκικών και ισραηλιτικών
σχολείων εν ταις προσαρτηθείσαις επαρχίαις», παρά το γεγονός ότι περιλάμβανε στον
τίτλο του τον όρο «ισραηλιτικών σχολείων», προσδιόριζε μόνον το πλαίσιο λειτουργίας
16 Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, Α΄ σύνοδος της Θ΄ βουλευτικής περιόδου, (18.1.1882 – 19.6.1882),
εκ του Εθνικού Τυπογραφείου: Αθήναι 1883, σσ. 352, 359, 393 και 570.
17 Παππούς, Ν. Δ. (1907), Ζητήματα αγροτικής οικονομίας εν Θεσσαλία, αι πραγματικαί συνθήκαι της εγγείου
παραγωγής και η οικονομική θέσις των διαφόρων αγροτικών τάξεων, εν Αθήναις: εκ του Τυπογραφείου Π. Α.
Πετράκου, σσ. 14-17.
18 Βενθύλος, Γ. (1884), Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εγκριθέν εγκρίσει του επί
των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Υπουργείου (1833-1883), εν Αθήναις: Τυπογραφείον Σ. Κ.
Βλαστού, σ. 392.
19 ΕτΚ, φ. 53 (23.6.1882), σσ. 232-233.
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των οθωμανικών σχολείων. Επίσης, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι, στον νόμο ΑΙΓ΄
και στο Β.Δ. του 1882 ο τίτλος αναφερόταν σε τουρκικά εκπαιδευτήρια παρόλο που
την περίοδο εκείνη οι υπήκοοι της γειτονικής χώρας αποκαλούνταν Οθωμανοί. Το Β.Δ.
περιείχε δεκαέξι άρθρα που αφορούσαν το πρόγραμμα μαθημάτων σε πρωτοβάθμια και
μέση εκπαίδευση, τη μισθοδοσία του διδακτικού προσωπικού, τα σχολικά εγχειρίδια, τις
εργάσιμες ημέρες και τις επίσημες αργίες.
Ειδικότερα, σε κάθε δήμο όπου κατοικούσαν περίπου χίλιοι Οθωμανοί
κάτοικοι θα συστηνόταν ένα προκαταρκτικό σχολείο αρρένων (μακιατίπι σιπιάν). Στα
σχολεία αυτά που στην ουσία ήταν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα φοιτούσαν παιδιά
που είχαν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση ήταν πενταετής και
τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν Ανάγνωση από τουρκικό εγχειρίδιο και το Κοράνι,
Γραφή της τουρκικής γλώσσας, Θρησκευτικά που αφορούσαν την οθωμανική θρησκεία,
Καλλιγραφία τουρκική, Στοιχεία περσικής γλώσσας, Στοιχεία της αραβικής γλώσσας,
Αριθμητική, Γεωγραφία, Ανάγνωση και Γραφή της ελληνικής γλώσσας, Γυμναστική,
Ιχνογραφία και Ωδική. Το μάθημα της Ωδικής θα γινόταν εφόσον το ζητούσε ο Μουφτής
εγγράφως από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αφού είχε
πάρει έγκριση από το Συμβούλιο των Βακουφιών (ιζεμαάτ μουυλιμίν)20.
Η σύσταση των οθωμανικών σχολείων γινόταν μετά από αίτηση των τουρκικών
κοινοτήτων στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και η
χρηματοδότησή τους από τους τόκους των κληροδοτημάτων των βακουφιών ή από τους
δήμους ή από την Κυβέρνηση είτε κατά μέρος είτε εν συνόλω. Το διδακτικό προσωπικό
που μπορούσε να εργασθεί στα σχολεία αυτά ήταν ένας Οθωμανός διδάσκαλός με
μισθό 100 δραχμών και ένας Οθωμανός βοηθός που δίδασκε καλλιγραφία και λάμβανε
40 δραχμές και Έλληνας δημοδιδάσκαλος, ο οποίος δίδασκε γραφή και ανάγνωση της
ελληνικής γλώσσας, ωδική, γυμναστική και ιχνογραφία λαμβάνοντας μισθό αναλόγως
της βαθμίδας στην οποία άνηκε21. Ακόμη, ήταν δυνατόν το όποιο διδακτικό κενό να
καλύπτεται με τον διορισμό Έλληνα δημοδιδασκάλου που δίδασκε σε ελληνικό σχολείο
της περιοχής. Τέλος, εκτός του διδακτικού προσωπικού υπήρχε και Οθωμανός επιστάτης
με μισθό 30 δραχμών το μήνα (άρθρ. 3-4).
Στις περιπτώσεις κοινοτήτων που ο αριθμός των κατοίκων δεν ήταν επαρκής
για να συστηθεί δημοτικό σχολείο ή τα σχολεία δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες του πληθυσμού υπήρχε η δυνατότητα να αιτηθεί η κοινότητα τη σύσταση
γραμματοδιδασκαλείου. Στα σχολεία αυτά θα λειτουργούσε ένας γραμματοδιδάσκαλος που
θα επιλεγόταν από την κοινότητα, η οποία θα του παρείχε τον μισθό και συμπληρωματικά
αν ήταν απαραίτητο θα λάμβανε και ένα χρηματικό βοήθημα από την Κυβέρνηση. Τα
μαθήματα που θα δίδασκε ο γραμματοδιδάσκαλος ήταν το αλφαβητάριο, ανάγνωση από
το Κοράνι, θρησκευτικά των μωαμεθανών, γραφή και αριθμητική (άρθρο 5).
Κατά τον ίδιο τρόπο που συστήνονταν και συντηρούνταν τα σχολεία αρρένων
γινόταν η σύσταση παρθεναγωγείων, στα οποία η φοίτηση διαρκούσε πέντε έτη. Το
20 Δημητριάδης, Σ. Χ. (1899), Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ισχυόντων νόμων, β. διαταγμάτων,
εγκυκλίων, διαταγών κλπ, από του 1833-1899 έτους, εν Αθήναις: εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, σ.
109.
21 Ο τρόπος επιλογής του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία της Θεσσαλίας
και της Άρτας καθορίστηκε με το Β.Δ. «Περί εξετάσεως των δημοδιδασκάλων των προσαρτηθεισών Επαρχιών»
της 10ης Ιουλίου του 1882 [ΕτΚ, φ. 70 (28.7.1882), σσ. 357-358].
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προσωπικό αποτελείτο από μία διευθύντρια οθωμανικής καταγωγής με μισθό 150
δραχμές τον μήνα, μία δασκάλα ελληνικής καταγωγής μισθό ανάλογο του βαθμού της
και επιχορηγούμενο ενοίκιο, μία γυναίκα επιστάτη οθωμανικής καταγωγής με μισθό
40 δραχμές τον μήνα και έναν θυρωρό οθωμανικής καταγωγής με μισθό 30 δραχμές
τον μήνα. Η ελληνίδα δασκάλα θα δίδασκε ελληνική γλώσσα, ωδική, ιχνογραφία και
κατασκευή εργόχειρων. Επίσης, μετά από συμφωνία των τουρκικών κοινοτήτων με
το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, υπήρχε η δυνατότητα
σύστασης γραμματοδιδασκαλείων θηλέων. Τα σχολεία αυτά θα λειτουργούσαν μόνον
με προσωπικό οθωμανικής καταγωγής, δηλαδή μία γραμματοδιδασκάλισσα με μισθό 50
δραχμές τον μήνα και μία γυναίκα επιστάτη με μισθό 20 δραχμές. Αν κρινόταν απαραίτητο
θα ενισχύονταν οικονομικώς από την ελληνική Κυβέρνηση (άρθρο 6).
Στα άρθρα 7-10 προσδιοριζόταν το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων μέσης
εκπαίδευσης και τα κριτήρια διορισμού του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού τους.
Τα παιδιά που τελείωναν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούσαν να φοιτήσουν στα
σχολεία μέσης εκπαίδευσης (Μικιατίπι Ρουστιγιέ), τα οποία αντιστοιχούσαν στα Ελληνικά
σχολεία και συντηρούνταν με κρατικά κονδύλια. Το πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία
αυτά περιλάμβανε Θρησκευτικά, που αφορούσαν στη θρησκεία των μωαμεθανών,
διδασκαλία αραβικής και περσικής γλώσσας, Αριθμητική, γεωμετρία και στοιχεία
άλγεβρας, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική ιστορία, Γαλλική γλώσσα και ελληνική γλώσσα,
όπως διδάσκονταν οι μαθητές στα Ελληνικά σχολεία της υπόλοιπης επικράτειας. Επίσης,
στα μαθήματα συγκαταλέγονταν η Καλλιγραφία, η Μουσική, η Γυμναστική και η Ωδική.
Το διδακτικό προσωπικό στα οθωμανικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης αποτελείτο από
έναν διευθυντή που λάμβανε μισθό 200 δρχ. το μήνα, δύο βοηθούς με μισθό 80 και 100 δρχ.
το μήνα και έναν δάσκαλο Καλλιγραφίας με μισθό 50 δρχ. το μήνα, όλοι τους οθωμανικής
καταγωγής. Επίσης, θα δίδασκε ένας ελληνοδιδάσκαλος που θα λάμβανε μισθό ανάλογο του
βαθμού του και, τέλος, προβλεπόταν να εργάζονται σε κάθε σχολείο δύο επιστάτες που δεν
προσδιοριζόταν η καταγωγή τους και θα λάμβαναν, αντίστοιχα, μισθό 40 και 30 δραχμές.
Για να διορισθεί κάποιος οθωμανός δάσκαλος σε οθωμανικό σχολείο έπρεπε είτε να είχε
ενδεικτικό ή απολυτήριο (Δαρούλ-μουάλ-λιμίν για τους άνδρες και Δαρούλ-μουάλ-λιμάτ για τις
γυναίκες) είτε να είχε προταθεί από τον πνευματικό αρχηγό του συμβουλίου των βακουφιών
στο αρμόδιο Υπουργείο. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί «ομνύουσι τον νενομισμένον όρκον
της υπηρεσίας» βάσει της οθωμανικής εκδοχής του Κορανίου22.
Οι μαθητές που περάτωναν τη φοίτησή τους στα οθωμανικά σχολεία μέσης
εκπαίδευσης είχαν το δικαίωμα να φοιτήσουν, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, στα
ελληνικά γυμνάσια. Θα εξετάζονταν στα ίδια μαθήματα με τους υπόλοιπους μαθητές
εκτός από τα μαθήματα της Ιερής Ιστορίας και της Κατήχησης. Κατά τη φοίτησή τους
σε αυτά τα σχολεία δεν θα παρακολουθούσαν το μάθημα των Θρησκευτικών καθώς
αφορούσε τη χριστιανική πίστη. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα οθωμανικά σχολεία θα
γίνονταν την ίδια περίοδο για όλους τους μαθητές όλων των σχολείων της επικράτειας.
Η ημέρα η οποία θεωρείτο αργία για τα οθωμανικά σχολεία ήταν η Παρασκευή και οι
«εθνικαί και αι βασιλικαί εορταί», ενώ οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είχαν αργία την Κυριακή
και τις αντίστοιχες γιορτές που αφορούσαν το κράτος και τον βασιλιά23.
22 ΕτΚ, φ. 126 (4.10.1882), σ. 727.
23 Δημητριάδης, Σ. Χ. (1899), Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ισχυόντων νόμων, β. διαταγμάτων,
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Τα διδακτικά εγχειρίδια που το περιεχόμενό τους ήταν στην ελληνική γλώσσα
και διδάσκονταν είτε στα οθωμανικά είτε στα ελληνικά σχολεία, εκδίδονταν από το
κράτος βάσει του νόμου ΑΜΒ΄ «Περί των διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας
εκπαιδεύσεως» της 22ας Ιουνίου του 188224. Όσα βιβλία ήταν στην τουρκική γλώσσα
λάμβαναν μέρος στον ίδιο διαγωνισμό που γινόταν για τα βιβλία που ήταν στην ελληνική
γλώσσα προκειμένου να καθοριστεί η διατίμησή τους. Ο Νομάρχης ήταν το θεσμικό
όργανο που είχε την αρμοδιότητα να εποπτεύει την ορθή χρήση των εγκεκριμένων
διδακτικών εγχειριδίων από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Τέλος, το Β.Δ. όριζε ότι έως ότου συστήνονταν δήμοι στις νέες επαρχίες τα δημοτικά
οθωμανικά σχολεία που δεν είχαν ίδιους πόρους, θα χρηματοδοτούνταν από το κράτος.
Επομένως, παρατηρείται ότι το Β.Δ. επέτρεπε στις οθωμανικές κοινότητες να
αποφασίζουν για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να αιτούνται την ικανοποίησή
τους σε συνεργασία, πάντοτε με την κεντρική εξουσία. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν
ολόπλευρο καθώς, εκτός των μαθημάτων που αφορούσαν μόνον στους οθωμανούς, οι
μαθητές διδάσκονταν τα βασικά μαθήματα που ήταν απαραίτητα για να συνεχίσουν την
εκπαίδευσή τους. Επίσης, η εποπτεία και η οικονομική υποστήριξη που παρεχόταν από
το ελληνικό κράτος δείχνει το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την επίτευξη της, όσο το
δυνατόν, καλύτερης ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
5. Η σύσταση ισραηλίτικων σχολείων
Στο ίδιο πλαίσιο βάσει του οποίου προχώρησε η ίδρυση και λειτουργία των τουρκικών
σχολείων στη Θεσσαλία έγινε και η σύσταση των ισραηλίτικων σχολείων. Έτσι, τον
Ιούνιο του 1883 εκδόθηκε το Β.Δ. «Περί Ισραηλιτικών σχολείων», το οποίο αποτελείτο
από εννέα άρθρα και καθόριζε τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, το Β.Δ. ανέφερε ότι
σε κάθε πόλη ή κοινότητα όπου υπήρχε πληθυσμός άνω των χιλίων ισραηλιτών θα
ιδρυόταν ένα δημοτικό σχολείο αρρένων αλλά, κι αν ακόμα ο πληθυσμός τους ήταν
κατώτερος των χιλίων ατόμων, θα υπήρχε η δυνατότητα ίδρυσης γραμματοδιδασκαλείου
έπειτα από κυβερνητική έγκριση σε αίτηση των ισραηλίτικων κοινοτήτων. Η φοίτηση
στα γραμματοδιδασκαλεία διαρκούσε τρία έτη και οι μαθητές διδάσκονταν τα πρώτα
στοιχεία της εβραϊκής ανάγνωσης, ελληνοεβραϊκή ονοματολογία «των αναγκαιοτέρων
αντικειμένων», κατήχηση και αρχές της ιερής ιστορίας. Τα έξοδα της συντήρησής
τους εξασφαλίζονταν από τις κατά τόπους ισραηλίτικες κοινότητες και δίδασκε ένας
γραμματοδιδάσκαλος ανά σχολείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Κυβέρνηση χορηγούσε
οικονομικό βοήθημα σε αυτούς του διδάσκοντες25.
Στα δημοτικά σχολεία φοιτούσαν τα παιδιά που περάτωναν τη φοίτησή τους
στα γραμματοδιδασκαλεία και διδάσκονταν ανάγνωση προσευχών και βιβλικών και
ραβινικών βιβλίων, εβραϊκή γραφή, στοιχεία εβραϊκής γραμματικής, κατήχηση σε
κείμενα, η θρησκευτική διδασκαλία γινόταν τις ημέρες που δεν γινόταν η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας. Η φοίτηση διαρκούσε τέσσερα έτη και οι μαθητές διδάσκονταν και
εγκυκλίων, διαταγών κλπ, από του 1833-1899 έτους, εν Αθήναις: εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, σ. 112.
24 ΕτΚ, φ. 61 (6.7.1882), σσ. 293-294.
25 Βενθύλος, Γ. (1884), Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εγκριθέν εγκρίσει του επί
των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Υπουργείου (1833-1883), εν Αθήναις: Τυπογραφείον Σ. Κ.
Βλαστού, σσ. 137-138.
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τα μαθήματα που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα σπουδών των υπολοίπων σχολείων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας προκειμένου να προετοιμαστούν για να
φοιτήσουν στα Ελληνικά σχολεία και Γυμνάσια. Η χρηματοδότηση των ισραηλίτικων
δημοτικών σχολείων γινόταν όπως και με τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία της χώρας, είτε
μέσω των δήμων είτε μέσω της Κυβέρνησης26.
Σε κάθε δημοτικό σχολείο διοριζόταν ένας Έλληνας πρωτοβάθμιος δάσκαλος
ως διευθυντής του σχολείου και αν υπήρχαν βοηθοί θα εργάζονταν χωρίς μισθό αλλά
με ενοίκιο επιδοτούμενο από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών. Επίσης, διοριζόταν ένας
Ισραηλίτης δάσκαλος με μισθό 100 δραχμές αν ο αριθμός των μαθητών στην τάξη ήταν
μεταξύ 70-80 και, αν ο αριθμός των μαθητών ήταν διπλάσιος, τότε διοριζόταν και δεύτερος
δάσκαλος με αντίστοιχο μισθό. Τέλος, προβλεπόταν ο διορισμός Ισραηλίτη επιστάτη με
μισθό 30 δρχ. τον μήνα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του διατάγματος για να διορισθεί ένας
Ισραηλίτης δάσκαλος ήταν απαραίτητο να είχε απολυτήριο από ισραηλίτικη σχολή ή
σύσταση από τον πνευματικό αρχηγό της κοινότητας27.
Όσον αφορά τις εορτές και τις αργίες, για τα ισραηλίτικα σχολεία το Σάββατο ήταν
αργία αλλά οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σ’ αυτά είχαν αργία την Κυριακή αλλά
οι εθνικές και βασιλικές εορτές ίσχυαν σε κάθε περίπτωση, όπως σε όλη την επικράτεια.
Οι προαγωγικές εξετάσεις γίνονταν όπως και στα υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Σχετικά με
τα σχολικά εγχειρίδια που αφορούσαν στα μαθήματα της ελληνικής διδασκαλίας ήταν τα
ίδια που ορίζονταν για όλα τα σχολεία αυτής της βαθμίδας σύμφωνα με τον νόμο ΑΜΒ΄.
Τα βιβλία που χρησιμοποιούνταν στην εβραϊκή διδασκαλία προσδιορίζονταν κάθε τέσσερα
χρόνια από επιτροπή που καθορίζει την τιμή τους (αρθρ. 7-9).
Όσον αφορά στα σχολικά εγχειρίδια και των τουρκικών και των ισραηλίτικων
σχολείων εκδόθηκε από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
το Β.Δ. «Περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως» της 4ης
Σεπτεμβρίου του 1882. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Β.Δ. τα διδακτικά εγχειρίδια
που θα χρησιμοποιούνταν στα σχολεία θα υποβάλλονταν σε αρμόδια επιτροπή του
Υπουργείου προκειμένου να ελεγχθεί το περιεχόμενό τους. Η επιτροπή θα έκρινε αν τα
βιβλία «περιέχωσι τι κατά του έθνους ή του πολιτεύματος» και θα έδινε την έγκρισή της
για την τύπωση και διανομή τους28. Έτσι, με τα ανωτέρω Β.Δ. η ελληνική Κυβέρνηση
έθεσε τα θεμέλια δημιουργίας των δομών για ισότιμη μεταχείριση των δύο κοινοτήτων
στις νέες επαρχίες στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι μαθητές των μειονοτήτων των νέων
επαρχιών θα είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας και αυτό
λειτουργούσε στο πλαίσιο του εκσυγχρονιστικού προγράμματος του πρωθυπουργού
Χαρίλαου Τρικούπη.
6. Συμπεράσματα
Η μελέτη και παρουσίαση των νόμων και των Β.Δ. που αφορούσαν την εκπαίδευση της
οθωμανικής και ισραηλίτικης μειονότητας στη Θεσσαλία μετά την προσάρτηση οδηγεί
26 ΕτΚ, φ. 232 (14.6.1883), σ. 1335.
27 Βενθύλος, Γ. (1884), Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εγκριθέν εγκρίσει του επί
των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Υπουργείου (1833-1883), εν Αθήναις: Τυπογραφείον Σ. Κ.
Βλαστού, σσ. 138-139.
28 ΕτΚ, φ. 94 (5.9.1882), σ. 504.
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στο συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη έδειξε ιδιαίτερο σεβασμό στις
μειονότητες που υπήρχαν στην ελληνική επικράτεια. Τα Β.Δ. που αναφέρθηκαν αλλά και
όσα αφορούσαν στα θρησκευτικά δικαιώματα των οθωμανών και των ισραηλιτών που
ζούσαν στις νεοαποκτηθείσες επαρχίες καταδεικνύουν ότι υπήρχε η απαραίτητη στήριξη
από το ελληνικό κράτος, κυρίως οικονομικά. Συγκεκριμένα, η οικονομική στήριξη
αφορούσε στην ίδρυση και συντήρηση των σχολείων, στη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού
και βοηθητικού προσωπικού καθώς και στο διορισμό των μουσουλμάνων ηγετών, των
Μουφτήδων29, στις θρησκευτικές κοινότητες των μειονοτικών ομάδων.
Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε άμεσα μέσα στο 1882 στη σύσταση τριών
δημοτικών σχολείων αρρένων στη Λάρισα στις περιοχές του Γενί-Τζαμί, του Σεραμπί
Μενδρεσέ και του Αχ-Τζελί-Τζαμί και σε δύο γραμματοδιδασκαλεία θηλέων στις
συνοικίες Καραγάτζι και Γενί-Τζαμί χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζεται στο Β.Δ. αν
πρόκειται για οθωμανικά σχολεία. Επίσης, στη Λάρισα συστάθηκε τον Δεκέμβριο του
ίδιου έτους οθωμανικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης (μεκτέπι ρουστιγέ)30. Όσον αφορά
στα ισραηλίτικα εκπαιδευτήρια της Θεσσαλίας, στα πρώτα έτη μετά την προσάρτηση
συστάθηκε ένας μικρός αριθμός σχολείων με έξοδα των τοπικών κοινοτήτων.
Συγκεκριμένα, στην πόλη της Λάρισας, το 1887, υπήρχε ισραηλίτικη σχολή31 σύμφωνα
με τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους για το έτος εκείνο, ενώ το 1888 στην
πόλη του Βόλου υπήρχε η Σχολή Alliance Israιlite Universelle32 και συστάθηκε και ένα
ισραηλίτικο δημοτικό σχολείο.
Η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης αλλά και η συνέχιση αυτής της πολιτικής
από τις επόμενες κυβερνήσεις έδειξε την πρόθεση του κράτους να εντάξει αυτές τις
μειονότητες ισότιμα στον εθνικό κορμό. Η εφαρμογή του δικαιώματος διδασκαλίας
της θρησκευτικής τους πίστης στα σχολεία με τη βοήθεια του κράτους ιδιαίτερα σε μια
περίοδο κατά την οποία η εθνική ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας ήταν σε ακμή έδειχνε ότι η
αντιπαλότητα που υπήρχε με την εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν αφορούσε
τους μουσουλμάνους πολίτες. Με αυτή την τακτική το ελληνικό κράτος φαίνεται ότι
επεδίωκε α) την ενσωμάτωση αυτών των πληθυσμών, β) την εξάλειψη θρησκευτικών
εντάσεων, γ) την ισότιμη αντιμετώπιση του συνόλου των πολιτών που διαβίωναν
στην επικράτεια, γ) την εφαρμογή καλής γειτνίασης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία
αποφεύγοντας τυχόν διπλωματικές ή πολεμικές εντάσεις εξαιτίας κακομεταχείρισης των
μουσουλμάνων πολιτών και, δ) την επίδειξη καλής διαγωγής προς τις Μεγάλες Δυνάμεις,
έπειτα από τη σύναψη της Συμφωνίας της Κωνσταντινουπόλεως του 1881.
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Αρχέτυπα
και
Σχέδια Διδασκαλίας
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Αρχέτυπο διδασκαλίας στο μάθημα της γλώσσας της Α΄ δημοτικού, «Ένα λεμόνι με
φτερά»
Φιλιποππούλου Ευτυχία

Περίληψη
Το αρχέτυπο διδασκαλίας που ακολουθεί αφορά το κείμενο «Ένα λεμόνι με φτερά» που
εντάσσεται στο βιβλίο της Α’ δημοτικού. Οι διδασκόμενοι είναι μαθητές της Α΄τάξης
του ελληνικού σχολείου στο Kitwe, στην κεντρική Αφρική, , την σχολική χρονιά 201819.Η μητρική γλώσσα των παιδιών, στην πλειονότητά τους, είναι η ελληνική γεγονός
που διευκολύνει κατα πολύ την διδασκαλία. Στο συγκεκριμένο αρχέτυπο υπάρχουν 13
αποκαλύψεις, σε κάθε μια απο αυτές τα παιδιά αναγνωρίζουν και ένα ακόμα στοιχείο για
το θέμα το οποίο εξετάζουμε. Στο κείμενο εκτός από την διδασκαλία του γράμματος Λ, λ
δίνεται εξαιρετική αφορμή για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με το λεμόνι και ανάπτυξη
δραστηριοτήτων σχετικά με αυτό. Η διδασκαλία επαγωγική και στηρίζεται στην μαθητοκεντρική προσέγγιση η οποία αποτελεί βασική επιλογή του προγράμματος σπουδών στο
νέο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο καταρτίστηκε το 2011.1 Κλέινοντας, στο τελευταίο
μέρος του αρχέτυπου έχουμε παραθέσει ένα παραμύθι (ο πριγκιπας Λεμόνης και η όμορφη
κρεμμύδω). Τα παραμύθια λειτουργούν βοηθητικά στην διδασκαλία καθώς πάντοτε είναι
μια ωραία επιλογη δραστηριοτητας την οποία τα παιδιά διασκεδάζουν ιδιαίτερα.
Λέξεις – Κλειδιά: Γλώσσα, Δημοτικό, ελληνικό σχολείο στην Κεντρική Αφρική
Archetype for teaching language in the First Grade of Primary School, “A lemon
with wings”
Abstract
The following archetype for teaching language concerns the text “A lemon with wings”
which is included in the First-Grade book of Primary School. The students are pupils of
the Greek School in Kitwe,in central Africa, for the school year 2018-19. The mother
tongue of children in their majority, is the Greek fact that greatly facilitates the teaching.
There are 13 revelations in this archetype, each of these, children recognizing an another
element on the subjectwe are examining.Besides teaching the letter L, l, the text gives
an excellent opportunity to further discuss the lemon and to develop activities related
to it. Teaching is based on the student-centered approach, which is the basic choice for
the study programme in the new curriculum which was initiated in 2011.In the last part
of archetype, we have quoted a fairytale (the lemon prince and the beautiful onion).
Tales work as an aid to teaching as it is always a nice choice of activity that children are
particularly entertained about.
Keywords: Language, Primary School, Central Africa
1 Δεππς-απς 2011
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1. Εισαγωγή-Δομή αρχετύπου
Το αρχέτυπο διδασκαλίας ακολουθεί την προτεινόμενη δομή και αποτελείται απο τα εξής
μέρη :
-Την προ-οργάνωση
-Τους σκοπούς και τους στόχους
-Το κυρίως θέμα
-Τις μαθητικές δράσεις
-Την αξιολόγηση
-Την μεταγνωστική διαπίστωση
-Τις προτεινόμενες δραστηριότητες
-Τις πηγές
2. Περιγραφή αρχετύπου
2.1. Προ-οργάνωση
Στην προ-οργάνωση απεικονίζεται συνοπτικά η πορεία της διδασκαλίας, η οποία κατα
κύριο λόγο στηρίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο και στις εργασιες που αυτό υποδεικνύει.
Σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής πράξης αποτέλεσε και το παραμύθι το οποίο
παρουσιάστηκε, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων. Περιγράφοντα, επίσης, οι ενέργειες
που προηγούνται της διδακτικής πράξης, δηλαδή η προετοιμασία που χρειάζεται για την
εφαρμογή του αρχετύπου. Επίσης, αναλύεται η προσέγγιση στην οποία πρόκειται να
στηριχθεί η διδασκαλία.Στο συγκεκριμένο αρχέτυπο χρησιμοποιείται η μαθητοκεντρική
προσέγγιση η οποία ενθαρρύνει τους μαθητές να αλληλεπιδρουν με τους συμμαθητές
αλλα και τους δασκάλους τους. Άλλωστε έχει τεκμηριηθει ότι η μάθηση διευκολύνεται
σε περιβάλλοντα που οι μαθητές έχουν υποστηρικτικές σχέσεις αλλά και μια αίσθηση
ελέγχου πάνω στην μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, υποδεικνύεται το διδακτικό υλικό
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αλλα και οι τρόποι με τους οποίους θα οργανωθεί η
αξιολόγηση και η μεταγνωστική διαπίστωση των διδασκομένων.
2.1.2 Σκοπός και στόχοι
Με την διδασκαλία επιδιώκουμε:
- Οι μαθητές να αναγνωρίζουν το γράμμα Λ, λ.
Γίνεται παρουσίαση και γνωριμία με το συγκεκριμένο γράμμα έτσι ώστε να είναι σε
θέση οι μαθητές να το αναγνωρίζουν σε οποιαδήποτε μορφή κειμένου.
- Να χρησιμοποιούν το γράμμα Λ, λ στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.
Να είναι δηλαδή σε θέση οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν το γράμμα Λ,
λ έτσι ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στον γραπτό αλλά και στον
προφορικό λόγο.
- Να ενισχύσουν την ικανότητα της ανάγνωσης
Οσο περισσότερα κείμενα διαβάζουν, τόσο περισσότερο εξοικειώνονται με την
ικανότητα της ανάγνωσης γεγονός το οποίο βοηθαει στην συνεχή βελτίωση αυτής.
- Να εξασκηθούν στην γραφή του γράμματος Λ, λ
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Με βάση το διδακτικό υλικό αλλά και τα φύλλα εργασίας που δίνονται στους
διδασκομένους ενισχύεται η εξικοίωση της γραφής του συγκεκριμένου γράμματος με
απώτερο σκοπό την πλήρη κατάκτηση αυτής.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αναμένεται οι
μαθητές να είναι σε θέση:
- Να μπορούν να αναγνωρίζουν το γράμμα Λ, λ
- Να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στον γραπτο και στον προφορικό λόγο
- Να μπορούν να συνδυάσουν τον ήχο του γράμματος με την εικόνα του.
- Να μπορούν να γράψουν το γράμμα Λ, λ όταν τους ζητηθεί.
2.1.3 Περιεχόμενο διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε 2 διδακτικές ώρες. Κατά την πρώτη ώρα οι μαθητές
μαζί με τον δάσκαλο διαβάζουν και αναλύουν το κείμενο. Γίνεται η παρουσίαση του
γράμματος Λ, λ και προχωρούν και στις ασκήσεις που υπάρχουν στο τετράδιο εργασιών.
Την δεύτερη διδακτική ώρα προχωρούμε στην παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με το
λεμόνι και εκτυλίσσονται δραστηριότητες σχετικά με αυτό και το γράμμα Λ, λ.
2.1.4 Διδακτικό υλικό
Κατα την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές χρησιμοποιούν το σχολικό εγχειρίδιο, στο
οποίο διαβάζουν το κείμενο αλλά και κάνουν τις ασκήσεις που προτείνονται απο αυτό.
Έπειτα, προχωρούν στο τετράδιο εργασιών συνεχίζοντας με εκείνες τις ασκήσεις. Στην
δεύτερη διδακτική ώρα δίνεται επιπλέον διδακτικό υλικό απο τον διδάσκοντα σε μορφή
φύλλων εργασίας το οποίο οι διδασκόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν στο τέλος
αυτής της ώρας.
2.1.5 Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση στηρίζεται σε αυτά που διδάχθηκαν και σε αυτά που έκαναν οι μαθητές
μέσα στην τάξη. Προκύπτει δηλαδή, απο την ατομική εργασία τους αλλα και την
συμμετοχή τους στις ομαδικές δραστηριότητες.
2.1.6 Μεταγνωστική διαπίστωση
Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να διαπιστώσουν τι γνωρίζουν και τι αγνοούν και
έτσι να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους αλλά και να αποτιμήσουν τι κερδίζουν απο την
διδασκαλία του μαθήματος.
3. Κυρίως θέμα
3.1 Περιεχόμενο των αποκαλύψεων του κυρίως θέματος
Ακολουθώντας τις υποδείξεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το δημοτικό
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το κείμενο αντιμετωπίζεται ως πηγή μέσω της οποίας τα παιδιά διδάσκονται το γράμμα
Λ, λ αλλά και πληροφορίες σχετικά με το λεμόνι. Γίνονται δέκτες διαδραστικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν στην διδασκαλία των παιδιών αλλά και στην
διασκεδαστική αξιοποίηση του χρόνου τους.
1η Αποκάλυψη
Κατά την πρώτη αποκάλυψη παρουσιάζεται το κείμενο πάνω στο οποίο πρόκειται να
δουλέψουμε. Ο διδάσκων αναφέρει ότι θα διαβάσει αυτός πρώτος το κείμενο και στην
συνέχεια προτρέπει τα παιδιά ανα ζεύγη να το διαβάσουν και αυτά.
2η Αποκάλυψη
Στην δεύτερη αποκάλυψη παρουσιάζεται η εικόνα που βρίσκεται στο συγκεκριμένο
μάθημα στο σχολικό εγχειρίδιο. Γίνονται από τον διδάσκοντα κάποιες συγκεκριμένες
βοηθητικές ερωτήσεις, ώστε να εκμαιεύσει το νόημα του κειμένου αλλά και επιπλέον
λεξιλόγιο που σχετίζεται με αυτό. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με γρήγορες απαντήσεις.
3η Αποκάλυψη
Παρουσιάζονται φωτογραφίες από λεμόνια. Ο διδάσκων, προσπαθεί να εκμαιεύσει
πληροφορίες για αυτά , οι οποίες σχετίζονται με την γεύση, το χρώμα και γενικά την
εμφάνιση και την προέλευση των λεμονιών.
4η Αποκάλυψη
Προτρέπουμε τα παιδιά να φτιάξουμε όλοι μάζι λεμονάδα. Έχουμε γραμμένη την
συνταγή και ζητάμε απο τους διδασκόμενους να την διαβάσουν (αν δεν γνωρίζουν κάποια
γράμματα βοηθάμε και εμείς). Προχωράμε στην εκτέλεση της συνταγής.
5η Αποκάλυψη
Επιστρέφουμε στο σχολικό εγχειρίδιο και στην άσκηση που υπάρχει δίπλα από το
κείμενο. Θυμίζουμε τον ήχο και το όνομα του γράμματος Λ, λ και προτρέπουμε τα παιδιά
να λύσουν την άσκηση. Επιπλέον, επιλέγουμε μια ομάδα παιδιών που θα προσπαθήσει
να διαβάσει το ποίημα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.
6η Αποκάλυψη
Κατά την έκτη αποκάλυψη προχωρούμε στο τετράδιο εργασιών του σχολικού εγχειριδίου
όπου υποδεικνύουμε στα παιδιά τον τρόπο γραφής του γράμματος Λ, λ.
7η Αποκάλυψη
Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στο τετράδιο εργασιών του σχολικού εγχειριδίου όπου
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προτρέπουμε τα παιδιά να συνεχίσουν με τις υπόλοιπες ασκήσεις. Δεν ξεχνάμε να τονίσουμε
ότι αν χρειαστούν κάπου την βοήθεια μας είμαστε εκεί για να τα βοηθήσουμε.
8η Αποκάλυψη
Στην όγδοη αποκάλυψη μεταφερόμαστε στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Εκεί
χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. Τα παιδιά αποφασίζουν μέσα από ψηφοφορία, ποιος θα
είναι ο αρχηγός κάθε ομάδας. Αυτός λοιπόν που θα εκλεγεί αρχηγός φτιάχνει στο δάπεδο
με σχοινί τα Λ, λ, η μία ομάδα θα έχει το κεφαλαίο και η άλλη το μικρό. Ένας- ένας
από κάθε ομάδα θα περπατάει πάνω στο σχηματισμένο Λ, λ προσπαθώντας να πει όσες
περισσότερες λέξεις μπορεί, οι οποίες θα αρχίζουν από αυτό το γράμμα.
Μετά το κυρίως θέμα ακολουθούν οι μαθητικές δράσεις οι οποίες συνιστούν
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη και εκτείνονται στην 9η και
στην 10η αποκάλυψη.
4. Μαθητικές δράσεις
9η Αποκάλυψη
Προτρέπουμε τα παιδιά να φτιάξουμε όλοι μαζί μια λεμονιά. ‘Εχουμε κάνει από πριν,
τις κατάλληλες προετοιμασίες δηλαδή έχουμε σχεδιάσει σε χαρτί του μέτρου τον κορμό
και έχουμε ήδη κόψει σε κανσόν χαρτόνι λεμόνια. Μαζεύουμε μαζί με τα παιδιά φύλλα
από την λεμονιά που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του σχολείου μας και είμαστε έτοιμοι
να ξεκινήσουμε όλοι μαζί συνεργατικά την κατασκευή μας.
10η Αποκάλυψη
Προχωρούμε σε ένα φύλλο εργασίας σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά καλούνται να
αναγνωρίσουν και να γράψουν το γράμμα Λ, λ.
5.Αξιολόγηση
11η, 12η, 13η Αποκάλυψη
Η αξιόλογηση ως παιδαγωγική διαδικασία θα αποτιμήσει την πορεία των μαθητών
κατά την διάρκεια της διδασκαλίας με βάση αυτά που διδάχθηκαν και αυτά που έκαναν
μέσα στην τάξη. Αυτόν τον σκοπό λοιπόν έχουν και οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις οι
οποίες αξιολογούν την ικανότητα των μαθητών στην αναγνώριση, στην γραφή και στην
ανάγνωση του γράμματος Λ, λ.
6. Μεταγνωστική διαπίστωση
Οι μεταγνωστικές διαπιστώσεις θα αποτυπώσουν το τι αποκόμισαν οι μαθητές από την
διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να ενισχύσει τις μεταγνωστικές δεξιότητες
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σχετικά με την ενότητα που διδάχθηκε, δίνει την δυνατότητα στους μαθητές του να
αποτιμήσουν προφορικά η γραπτά την πορεία που ακολούθησαν για να φτάσουν στο
σκοπό, τι τους δυσκόλεψε, τι θα έκαναν διαφορετικά. Στην προκειμένη περίπτωση
δίνεται στους μαθητές ένας πίνακας με τους γνωστικούς και παιδαγωγικούς στόχους του
μαθήματος και τους ζητείται να αποτιμήσουν εάν και σε ποιο βαθμό αυτοί πέτυχαν.
7.Δραστηριότητες επέκτασης αρχετύπου
7.1 Προτεινόμενες δραστηριότητες
Προτείνεται στους μαθητές να κατασκευάσουν το γράμμα Λ, λ από πλαστελίνη καθώς
επίσης να παρακολουθήσουν με την βοήθεια προτζέκτορα το παραμύθι « Ο πρίγκιπας
Λεμονής και η όμορφη κρεμμύδω».
7.2 Πηγές
Στο τέλος του αρχέτυπου αναφέρονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία
του. Οι πηγές του συγκεκριμένου αρχέτυπου προέρχονται στην πλειονότητά τους
από τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και από διάφορους διαδυκτιακούς ιστότοπους εύκολα
προσβάσιμους.
Βιβλιογραφία
Ελληνογλωσση
Γλώσσα Α’ δημοτικού, βιβλίο μαθητή, Ε. Καραντζόλα, Κ. Κύρδη, Τ. Σπανέλη, Θ.
Τσιαγκάνη.
Γλώσσα Α’ δημοτικού, τετράδιο εργασιών, Ε. Καραντζόλα, Κ. Κύρδη, Τ. Σπανέλη, Θ.
Τσιαγκάνη.
Γλώσσα Α’ δημοτικού, τετράδιο πρώτης γραφής, Στ. Ζούπα.
Ιστοσελίδες
Φύλλο εργασίας με Λ, λ (e-mathima http://emathima.gr/?cat=4)
(προσπελάστηκε στις 3/5/19)
Εικόνες για λεμόνια (google αναζήτηση
https://www.google.com/search?q=%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD
%CE%B9%CE%B1&oq=%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%B
D%CE%B9%CE%B1&aqs=chrome..69i57j69i59j35i39j0l3.6035j0j7&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8)
(προσπελάστηκε στις 2/5/19)
Youtube
τραγούδι
«λεμονάκι
μυρωδάτο»
https://www.youtube.com/
watch?v=c7Jj0J4JXfM
(προσπελάστηκε στις 2/5/19)
Youtube παραμύθι « Ο πρίγκιπας λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω» https://www.you- 312 -
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tube.com/watch?v=6Eqe3djo-cg
(προσπελάστηκε στις 2/5/19)
Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέα:
Η κ. Φιλιπποπούλου Ευτυχία είναι νηπιαγωγός, απόφοιτη του Τμήματος επιστημών
της εκπαίδευσης και της αγωγής στην προσχολική ηλικία (Μάρτιος, 2014). Από τότε
εργάζεται σε νηπιαγωγεία της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και σε ελληνικό
σχολείο στο εξωτερικό διδάσκοντας στην πρώτη τάξη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια
σχετικά με την ψυχολογία αλλά και τον κλάδο της πληροφορικής και πως μπορούμε να
εντάξουμε τις ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο.
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Αρχέτυπο διδασκαλίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο, με
τίτλο : «1η,, 2η, 3η μεταπολεμική γενιά και λογοτεχνικά ρεύματα».
Ζιώγα Ματίνα

Περίληψη
Το αρχέτυπο διδασκαλίας που ακολουθεί αφορά τα χαρακτηριστικά της 1ης, 2ης και 3ης
μεταπολεμικής γενιάς και τα λογοτεχνικά ρεύματα που υπάρχουν στην αντίστοιχη ποιητική
περίοδο που θα μας απασχολήσει. Το συγκεκριμένο αρχέτυπο μπορεί να διδαχθεί στην Α΄,
Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Η χρησιμοποίησή του από φιλολόγους θα συμβάλει στην κατανόηση
και στην εκμάθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μεταπολεμικών γενεών καθώς
και σημαντικών ρευμάτων της εποχής από τους μαθητές. Παράλληλα, δίνονται κάποιες
προτεινόμενες ασκήσεις – δραστηριότητες που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με
τις προτιμήσεις του φιλολόγου. Τέλος, παρουσιάζονται ανά διδακτική ώρα τα εκάστοτε
θέματα, για την καλύτερη οργάνωση του μαθήματος και την πιο εύκολη χρησιμοποίηση
του αρχετύπου από τον Εκπαιδευτικό.
Λέξεις Κλειδιά: 1η, 2η και 3η Μεταπολεμική γενιά, λογοτεχνικά ρεύματα, Α΄, Β΄ και Γ΄
Λυκείου, μεταπολεμικοί ποιητές.
Teaching archetype of the subject of modern Greek Literature in High School, with
the title: «1st, 2nd, 3rd postwar generation and literary drifts».
Abstract
The teaching archetype which follows concerns the characteristics of the 1st, 2nd and 3rd
postwar generation and the literary drifts which exist in the corresponding period which
going to concern us. The specific archetype can be taught in the 1st, 2nd and 3rd grade of
High School. Its usage by philologists will contribute to the understanding and learning
of the particular characteristics of the postwar generations as well as of the important
drifts of that era by students. Moreover, some proposed exercises and activities are given,
which can adapt according to the philologist’s preferences. Finally, the subjects are
presented per teaching time, for the better organization of the lesson and the easier use of
the archetype by the Teacher.
Key- Words: 1st, 2nd and 3rd Postwar Generation, literary drifts, 1st, 2nd and 3rd grade
of High School, postwar poets.
1. Εισαγωγή – Δομή αρχετύπου
Σύμφωνα με την προτεινόμενη δομή από το ΙΠΟΔΕ1, το αρχέτυπο διδασκαλίας
αποτελείται από :
1

ΙΠΟΔΕ, Στο: http://ipode.gr/
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i. Την προ-οργάνωση
ii. Το κυρίως θέμα
iii. Τις μαθητικές δράσεις
iv. Την αξιολόγηση
v. Τη μεταγνωστική διαπίστωση
vi. Τις πρόσθετες δραστηριότητες
vii. Τις πηγές
2. Περιγραφή Αρχετύπου
2.1 Προ-οργάνωση
Η προ-οργάνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του αρχετύπου.
Κρίνεται απαραίτητη η μελέτη των κοινωνικοπολιτικών γεγονότων από το 1918 – 1974
για να γίνουν κατανοητά τα βιώματα ή τα ερεθίσματα που είχαν οι ποιητές της περιόδου
που προανέφερα, ώστε όλα αυτά να μπορούν να μεταλαμπαδευτούν στους μαθητές.
Ο φιλόλογος πρέπει να συγκεντρώσει τα ποιήματα με τα οποία θέλει να
ασχοληθεί. Στο συγκεκριμένο αρχέτυπο δίνονται κάποια δικής μου επιλογής έτσι ώστε
το αρχέτυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει.
Τέλος απαραίτητη είναι η μελέτη της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
του Ν. Πολίτη2 και του R. Beaton3 καθώς και τα λογοτεχνικά ρεύματα του Συμβολισμού
– Νεοσυμβολισμού, Υπερρεαλισμού – Νέοϋπερρεαλισμού από το λεξικό του Πατάκη4 .
2.1.1 Μεθοδολογικές επιλογές
Η θεματολογία του συγκεκριμένου αρχετύπου, το περιεχόμενο, οι διδακτικές πρακτικές,
οι δραστηριότητες και η αξιολόγηση των μαθητών, έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα, ώστε
το αρχέτυπο να ενσωματωθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γενικού
Λυκείου. Παρόλο που στην Α΄ Λυκείου , δεν υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο
μεταπολεμικοί συγγραφείς , είναι συνετό να χρησιμοποιηθεί καθώς η περίοδος που θα
μας απασχολήσει είναι γεμάτη από ιστορικοκοινωνικά γεγονότα που επηρεάζουν και
καθορίζουν την ποίηση της εποχής. Περίοδος που είναι πιο δύσκολα κατανοητή από τους
μαθητές σε σχέση με άλλες περιόδους και για το λόγο ότι δεν έχει παρουσιαστεί πολλές
φορές στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Επομένως όσο μεγαλύτερη
και συχνότερη είναι η εντρύφηση των παιδιών στα συγκεκριμένα λογοτεχνικά ρεύματα,
ποιήματα και ποιητές, που θα αναφερθούν παρακάτω, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες
για μία καλύτερη εικόνα γραπτού στις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, καθώς
σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας, το μάθημα της Έκθεσης από το
2020 θα αποτελείται από τον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής
2 Πολίτης, Λ. (1980), Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης.
3 Beaton, R. (1996), Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία. (μτφρ.) Ε. Ζούργου – Μ. Σπανάκη Αθήνα:
Νεφέλη.
4 Ζήρας, Α. κ.ά., (2007), Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα : Πατάκη λήμματα : Συμβολισμός σ.2107
– 2109, Νεοσυμβολισμός, σ.1570, Υπερρεαλισμός, σ.2244-2245, Νεοϋπερρεαλισμός, σ.1570 – 1571.
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Λογοτεχνίας. Περιληπτικά, θα δοθεί διδαγμένο ή αδίδακτο έργο ( ποίημα, διήγημα κ.α.),
θα υπάρχουν ερωτήσεις σχετικές με τα πρόσωπα, το χρόνο, το κοινωνικό πλαίσιο κ.α.,
αναγνώριση εκφραστικών μέσων και αφηγηματικών τεχνικών, αναγνώριση είδους,
λογοτεχνικού ρεύματος και παραγωγή δημιουργικού μετασχηματισμού5.
Το αρχέτυπο λειτουργεί με βάση τη μαθητοκεντρική διδασκαλία, καθώς σε
κάθε νέα θεωρία, υπάρχουν δραστηριότητες και συνομιλίες καθηγητή – μαθητών,
οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της μάθησης, γεγονός που βοηθάει στην
καλύτερη αφομοίωση των πληροφοριών. Ο μαθητής δεν αποκτά μόνο γνώσεις, αλλά
κοινωνικοποιείται, μαθαίνει την αξία της συνεργασίας και αναγνωρίζει τις ικανότητές
του και τις δυνάμεις του.
Στην προκειμένη περίπτωση η διάρκεια διδασκαλίας του αρχετύπου καλύπτει 7
διδακτικές ώρες. Την 1η διδακτική ώρα γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της θεματικής
που θα μας απασχολήσει, ο τρόπος κατά τον οποίο θα υλοποιηθεί το αρχέτυπο και
πληροφορούνται οι μαθητές τους στόχους του αρχετύπου. Η ενέργεια αυτή θεωρείται
κατάλληλη καθώς οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τί να περιμένουν μετά την ολοκλήρωση
της μαθησιακής διαδικασίας, για να είναι σε θέση ¨ να κάνουν και αυτοί την ανάλογη
ενέργεια ή ανταπόκριση, πράγμα που θα αποτελέσει και ένδειξη ότι ο στόχος της μάθησης
πράγματι επιτεύχθηκε(…). Εξάλλου , η πληροφόρηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό,
για τους στόχους του μαθήματος και το περιεχόμενο δεν απαιτεί πολύ χρόνο¨6. Στη συνέχεια,
γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των λογοτεχνικών ρευμάτων της εποχής καθώς στις
επόμενες διδακτικές ώρες θα υπάρχουν δραστηριότητες που να τα συνδέουν με τις τρεις
μεταπολεμικές γενιές, για την καλύτερη αφομοίωσή τους στην πράξη.
Την 2η και 3η διδακτική ώρα, ασχολούμαστε με την 1η μεταπολεμική γενιά. Την
η
4 με τη 2η μεταπολεμική γενιά και την 5η με την 3η μεταπολεμική γενιά. Η 6η διδακτική
ώρα αφιερώνεται σε ασκήσεις – δραστηριότητες – συζητήσεις ως προς το σύνολο του
περιεχομένου του αρχετύπου. Η 7η ώρα θα αφιερωθεί στην αξιολόγηση της γνωστικής
διαδικασίας.
Σε δραστηριότητες που παρουσιάζονται παρακάτω, προτείνεται η δημιουργία
ομάδων. Ο εκπαιδευτικός, γνωρίζοντας το δυναμικό της τάξης, θα καθορίσει το χωρισμό
των παιδιών. Βέβαια, απαραίτητο είναι να ληφθεί υπόψη η προτίμηση των μαθητών
για το θέμα (ποίημα), με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούν, καθώς ο μαθητής γίνεται
δημιουργικός, παραγωγικός και μελετά με ευχαρίστηση, όταν ασχολείται με κάτι που του
αρέσει και τον ενδιαφέρει. Επομένως, όταν θα υπάρξει συνεργασία μαθητών που έχουν
το ίδιο ενδιαφέρον, θα υπάρξει και ένα καλό αποτέλεσμα.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέξει ποικίλους τρόπους και διάφορες τεχνικές,
για να επηρεάσει τις διαδικασίες της μάθησης κάθε μαθητή. Γι’ αυτό πρέπει να ασχοληθεί
με όλους τους μαθητές της τάξης του, πότε με το να τους υποβοηθά ατομικά και πότε με
το να τους χωρίζει σε ομάδες. Είναι σε θέση δηλαδή ο εκπαιδευτικός να κάνει χρήση της
εξατομικευμένης διδασκαλίας, που μπορεί να πάρει τη μορφή του ενός προς έναν, των
5 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ενημέρωση για την
αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου. Στο: http://filologika.gr/wp-content/uploads/2018/10/
%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%94_
%CE%93%CE%95%CE%9B_2018_19_11_10_18.pdf (11-10-2018) ( Προσπελάστηκε 18-3-2019)
6 Φλουρής, Γ.Σ. (1992), Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, Αθήνα : Γρηγόρη,
σ.130.
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μικρών ομάδων ή το συνδιασμό και των δύο7.
Επιπρόσθετα, προτείνεται η συνεργασία του φιλολόγου με εκπαιδευτικούς
άλλων ειδικοτήτων, όπως του εκπαιδευτικού των Καλλιτεχνικών. Αυτή η διαδικασία,
δημιουργεί διέγερση της προσοχής των μαθητών και κατανόηση της θεματικής που μας
απασχολεί και από άλλες οπτικές γωνίες. Παράλληλα, η χρήση του υπολογιστή, στις
μέρες μας κρίνεται απαραίτητη, εφόσον βέβαια υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός στο
σχολείο ή στο σπίτι.
Τέλος, στο αρχέτυπο έχει προταθεί εκδρομή σε εξωσχολικό χώρο, που θα
παρουσιαστεί παρακάτω, κάτι που θα ωφελήσει πολύ τους μαθητές, αν βέβαια υπάρχει
αυτή η δυνατότητα και μπορούν να δοθούν από το σχολείο συγκεκριμένες ώρες.
2.1.2 Σκοπός
Με τη διδασκαλία του αρχετύπου επιδιώκουμε οι μαθητές να κατανοήσουν την ποιητική
περίοδο των μεταπολεμικών γενεών καθώς και των κοινωνικο – πολιτικών γεγονότων
της εποχής.
2.1.3 Στόχοι Γνωστικού Επιπέδου – Δεξιοτήτων
Γνωστικού επιπέδου:
Επιδιώκουμε:
Την αποκάλυψη της ποικιλίας και της πολυμορφίας του ποιητικού φαινομένου με
υλικό την ίδια την ποίηση.
Την ουσιαστικότερη γνωριμία με την ¨ποιητική¨ ως τεχνική και ως τέχνη.
Την κατανόηση των τριών μεταπολεμικών γενεών, τις διαφορές τους, οι οποίες εκτός
από χρονολογικές είναι και μορφολογικές και περιεχομένου.
Την κατανόηση των κοινωνικοπολιτικών γεγονότων σε σχέση με τη λογοτεχνία. Είναι
σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν τις συνθήκες της εποχής που εξετάζουν, καθώς
έτσι μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης του ποιητή, τα συναισθήματά του,
τα ερεθίσματά του και τον τρόπο γραφής του.
Την κατάταξη του ποιήματος και ποιητή σε μία από τις τρείς γενιές.
Την επαφή με την μεταπολεμική παραγωγή, η οποία δεν έχει μελετηθεί από τους
μαθητές κατά την περίοδο του γυμνασίου ενδελεχώς, επομένως οι μαθητές έχουν
ελλείψεις σχετικά με την ποιητική παραγωγή αυτής της εποχής.
Να γνωρίσουν γενικότερα την συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία, μέσα από τα θέματα,
τις αξίες και τις συμπεριφορές που εμπεριέχονται στα ποιήματα.
Να κατανοήσουν τα λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση της ποιητικής παραγωγής όχι μόνο της
μεταπολεμικής αλλά και της υπόλοιπης.
Να απολαύσουν το λογοτεχνικό κείμενο και να εξοικειωθούν με την ανάγνωση είτε
ατομική στο σπίτι είτε στο σχολείο.
Την εύρεση και κατανόηση παρομοιώσεων, μεταφορών και άλλων σχημάτων λόγου.
7 Φλουρής, Γ.Σ. (1992), Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, Αθήνα : Γρηγόρη,
σ.149.
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Δραστηριότητα που αξιολογεί τους μαθητές σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου. Επομένως όσο πιο συχνά γίνεται, τόσο πιο πολύ
εξοικειώνονται οι μαθητές.
Δεξιοτήτων:
Οι στόχοι αυτοί αφορούν κυρίως τις προσωπικές δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές
και είναι οι εξής:
Μπορούν να διαμορφώνουν και να εκφράζουν τη δική τους κριτική άποψη για ένα
έργο.
Μαθαίνουν να λειτουργούν και να δρουν σαν ομάδα. Ουσιαστικά κατανοούν και
υιοθετούν την αξία της συνεργασίας, της κατανόησης, της αλληλεπίδρασης, μέσα
από τις ομαδικές δραστηριότητες.
Αποτυπώνουν δημιουργικά τη φαντασία τους στο χαρτί. Με τη δημιουργία ουσιαστικά
ενός δικού τους λογοτεχνικού έργου, οξύνεται η δημιουργική πλευρά τους και νιώθουν
το αίσθημα της χαράς και της αυτοπεποίθησης διαβάζοντας στους συμμαθητές τους το
ποίημά τους. Έτσι ο εκπαιδευτικός τους δίνει το έναυσμα να ασχοληθούν περαιτέρω
με τη λογοτεχνία.
Μαθαίνουν αξιόπιστα sites, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ώστε να
γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν αυτό που αναζητούν.
2.1.4 Διδακτικό υλικό
Κυρίως οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε ποιήματα, που έχουν δοθεί σε φωτοτυπίες και
προέρχονται από τα σχολικά εγχειρίδια της Γ΄ Λυκείου8 , της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου9.
Δίνονται φωτοτυπίες γιατί μπορεί το αρχέτυπο να δίνεται σε μαθητές της Β΄ Λυκείου που
δεν έχουν το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου κλπ. Επίσης, είναι σημαντικό να κρατάει ο μαθητής
σημειώσεις δίπλα από το ποίημα κατά το σχολιασμό του, κάτι που επιτρέπει πιο εύκολα
η μορφή της φωτοτυπίας, ώστε να μπορεί ύστερα στο σχολικό εγχειρίδιο, που είναι χωρίς
σημειώσεις, να δει αν θυμάται αυτά που σχολιάστηκαν στην τάξη.
Τέλος, στο τετράδιο τους, σημειώνουν αυτά που αναφέρονται από τον
εκπαιδευτικό σχετικά με τις μεταπολεμικές γενιές, τους εκπροσώπους, τα ρεύματα και τα
κοινωνικοπολιτικά γεγονότα για να μπορούν να τα μελετήσουν ή να ανατρέξουν σε αυτά
κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους.
3. Κυρίως θέμα
1η Αποκάλυψη
Κατά την 1η Αποκάλυψη, η οποία καλύπτει μία διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός
ενημερώνει τους μαθητές για το θέμα του αρχετύπου. Κάνει ουσιαστικά μία περίληψη
8 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο: http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3927,17218/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
9 Καγιαλής, Π. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. Στο: http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2360,8968/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
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για το τι θα ακολουθήσει. Με ποια εποχή θα ασχοληθούν, με ποιους ποιητές, με τι είδους
δραστηριότητες και ό,τι άλλο θεωρεί αναγκαίο για την ομαλή συνέχεια του αρχετύπου.
Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν εκ των προτέρων το θέμα με το οποίο
θα ασχοληθούν, για να νιώθουν πιο έτοιμοι να ανταπεξέλθουν. Πόσο μάλλον όταν
αυτή η διαδικασία είναι πολύ σύντομη και δεν αντλεί χρόνο από το κυρίως θέμα της
διδασκαλίας.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό τα ρεύματα που έχουν
επηρεάσει τη μεταπολεμική παραγωγή και ρωτά τους μαθητές αν γνωρίζουν κάποιο από
αυτά.
Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το ρεύμα του Νεοσυμβολισμού10, του
Νεοϋπερρεαλισμού11, τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους στη μεταπολεμική ποίηση.
Ενημερώνονται οι μαθητές ότι το ρεύμα του Νεοσυμβολισμού έχει ως κύρια
χαρακτηριστικά την επιθυμία της φυγής, τη ρήξη με την παλιά παράδοση, τη μορφική
ανανέωση του στίχου, τα σύμβολα, την υποβολή ιδεών και τη νοηματική ακαθοριστία.
Χαρακτηριστικά τα οποία ανήκουν στην αφετηρία του Νεοσυμβολισμού, δηλαδή του
Συμβολισμού12.
Στη συνέχεια, σχετικά με το ρεύμα του Νεουπερρεαλισμού δηλώνεται ότι
αποτελεί προέκταση του Υπερρεαλισμού13. Χαρακτηριστικά αυτού του ρεύματος
αποτελούν η κειμενικότητα, η έμφαση του μυστικισμού, η αποσπασματικότητα, το
όνειρο, το ασυνείδητο και η συνειρμική γραφή. Χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει οι
μαθητές να κατανοήσουν ώστε στη συνέχεια να μπορούν να τα εντοπίσουν στα διάφορα
ποιήματα. Επομένως ο εκπαιδευτικός οφείλει να επιμείνει στην κατανόηση αυτών των
δύο ρευμάτων.
2η Αποκάλυψη
Η 2η Αποκάλυψη καλύπτει δύο διδακτικές ώρες και ασχολείται με την 1η μεταπολεμική
γενιά. Γίνεται σε δύο διδακτικές ώρες καθώς οι πληροφορίες που δίνονται είναι αρκετές.
Επομένως χρειάζονται και για την καλύτερη αφομοίωση των μαθητών και για την
αποφυγή συγχύσεων.
Αρχικά ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους κύριους εκπροσώπους αυτής της γενιάς.
Στη συνέχεια εξηγεί πως η κάθε μεταπολεμική γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά
αλλά ο βασικός διαχωρισμός τους έγκειται στις διαφορετικές χρονολογίες γέννησης
των ποιητών. Αναφέρει πως οι ποιητές της 1ης μεταπολεμικής γενιάς είναι γεννημένοι
ανάμεσα στο 1918 και το 1928. Είναι καλό να ερωτηθούν οι μαθητές αν γνωρίζουν κάποια
κοινωνικοπολιτικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν αυτά τα 10 χρόνια, καθώς πρέπει να
γνωρίζουν πώς επηρεάστηκε η τρυφερή παιδική ηλικία των ποιητών. Είτε γνωρίζουν
οι μαθητές είτε όχι, ο εκπαιδευτικός αναφέρει τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της
10 Ζηράς, Α. κ.ά., (2007) Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα : Πατάκη, λήμμα : Νεοσυμβολισμός,
σ.1570
11 Ζηράς, Α. κ.ά., (2007) Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Πατάκη, λήμμα : Νεοϋπερρεαλισμός,
σ.1570 – 1571
12 Ζήρας, Α. κ.ά., (2007) Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πατάκη, λήμμα: Συμβολισμός. σ.2107 – 2109
13 Ζήρας, Α. κ.ά., (2007) Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Πατάκη, λήμμα : Υπερρεαλισμός,
σ.2244-2245
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περιόδου: τη μικρασιατική καταστροφή, την παγκόσμια οικονομική κρίση και τη σκιά
του επερχόμενου Β΄ παγκοσμίου πολέμου, τονίζοντας πως η εφηβική και πρώτη ώριμη
ηλικία σημαδεύεται από τον πόλεμο, την κατοχή και τον εμφύλιο.
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να εστιάσει σε αυτά τα γεγονότα και να
εξηγήσει στους μαθητές, πόσο σημαντικά είναι για τη μελέτη της ποιητικής παραγωγής
αυτής της περιόδου. Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει πόσο σημάδεψαν αυτά τα γεγονότα
τους ποιητές και επομένως πόσο επηρέασαν τη γραφή και το περιεχόμενό τους. Για να
γίνει αυτό κατανοητό, τους δίνεται το ποίημα του Μανόλη Αναγνωστάκη « Θεσσαλονίκη,
Μέρες του 1969 μ.Χ»14 και γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για το τι έχουν καταλάβει
και αν συνδέεται το περιεχόμενο του ποιήματος με τις ιστορικές στιγμές που ειπώθηκαν
παραπάνω.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στη διάκριση που παρατηρείται στην
ποίηση αυτής της γενιάς σύμφωνα με ορισμένες τάσεις. Υπάρχει η ποίηση με κοινωνική
πρόθεση όπου παρουσιάζεται η πραγματικότητα με τρόπο λιτό και απερίτεχνο από
τους κοινωνικούς ποιητές, και η ποίηση που εκφράζει υπαρξιακή αγωνία και οι ποιητές
καταφεύγουν στους τρόπους του υπερρεαλισμού. Επομένως κάνουμε λόγο για τους
υπαρξιακούς ποιητές15.
Επειδή το ποίημα του Αναγνωστάκη και ο ίδιος ο Αναγνωστάκης ανήκει στους
κοινωνικού ποιητές, αφού ειπωθούν και οι υπόλοιποι ποιητές που βρίσκονται στην ίδια
κατηγορία, τους δίνεται το ποίημα του Νάνου Βαλαωρίτη «Μικρός Θρήνος»16. Έπειτα
οι μαθητές ερωτώνται αν βρίσκουν διαφορές με το προηγούμενο ποίημα και τονίζονται
οι επιρροές από τα ρεύματα του Νεοσυμβολισμού και του Νεοϋπερρεαλισμού. Επίσης
αναφέρονται και άλλοι υπαρξιακοί ποιητές επιγραμματικά και τα παραπάνω ποιήματα
δίνονται φωτοτυπημένα στους μαθητές. Βέβαια ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει και
διαφορετικά ποιήματα από αυτά του αρχετύπου, αρκεί να είναι αντιπροσωπευτικά αυτών
των δύο τάσεων.
3η Αποκάλυψη
Η 3η Αποκάλυψη καλύπτει μία διδακτική ώρα και ασχολείται με τη 2η μεταπολεμική
γενιά. Αρχικά ο εκπαιδευτικός αναφέρει τους κύριους εκπροσώπους αυτής της γενιάς
και ότι οι συγκεκριμένοι γεννήθηκαν όλοι ανάμεσα στο 1929 και το 1940. Τα ιστορικά
γεγονότα συνεχίζουν να τους σημαδεύουν, η σκιά της 1ης μεταπολεμικής γενιάς είναι
ακόμα έντονη, παράλληλα όμως οι λογοτέχνες διαφοροποιούνται μέσα από την
αμφισβήτηση. Ένα κύριο χαρακτηριστικό, για να κατανοήσουν οι μαθητές ότι εκτός από
τη χρονολογία γέννησης διαφέρουν και αλλού αισθητά αυτές οι δύο γενιές, είναι το ότι
εμφανίζονται ¨ηττημένοι¨ χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει καμία μάχη ένοπλη ή ιδεολογική.
Αισθάνονται φόβο, απόγνωση και η παιδική τους ηλικία επηρεάζεται από την Κατοχή και
την Αντίσταση. Επίσης, οι ποιητές αυτής της γενιάς είναι έντονα επηρεασμένοι από τον
14 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο : http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
15 Αθανασόπουλος, Ε. κ.ά., Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίο . Στο: http://ebooks.edu.
gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/583/3822,16790/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
16 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο : http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17232/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
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Υπερρεαλισμό.17
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί ο εκπαιδευτικός να τα εκμαιεύσει, δίνοντας
στους μαθητές το ποίημα της Κικής Δημουλά «Άωρα και παράωρα»18. Η συζήτηση του
εκπαιδευτικού με τους μαθητές σχετικά με τη μορφή του ποιήματος, τα χαρακτηριστικά
του και το περιεχόμενό του, θα τους βοηθήσει στην κατανόηση γενικότερα όλης της 2ης
μεταπολεμικής γενιάς, όπως επίσης και ο εντοπισμός υπερρεαλιστικών στοιχείων.
4η Αποκάλυψη
Η 4η Αποκάλυψη καλύπτει μία διδακτική ώρα και ασχολείται με την 3η μεταπολεμική γενιά.
Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές τους κύριους εκπροσώπους αυτής της γενιάς που
έκαναν την εμφάνιση τους τη δεκαετία του 1970-1980. Έχουν επηρεαστεί από την επταετή
Δικτατορία , διατηρώντας την ίδια νοοτροπία με τους προγενέστερους, δηλαδή αμφισβήτηση
και έλλειψη εμπιστοσύνης. Η γλώσσα τους ακολουθεί τα ρεύματα του Νεοσυμβολισμού και
του Νεοϋπερρεαλισμού και πολλοί την εμπλουτίζουν με παλαιότερους γλωσσικούς τύπους,
ανάλογα με την παιδεία τους. Ο εκπαιδευτικός εκτός από τα παραπάνω , αναφέρεται στο
στοχασμό και τη μελαγχολία που διέπει την ποίησή τους.
Δίνεται στους μαθητές το ποίημα της Τζένης Μαστοράκη «Οι μεγάλοι»19.
Γίνεται συζήτηση με τους μαθητές πάνω στο ποίημα, τι τους κέντρισε την προσοχή, τι
δεν κατάλαβαν και αν εντοπίζουν χαρακτηριστικά των δύο ρευμάτων που έχουν μάθει.
Επίσης σχολιάζεται η περίοδος που έζησε η ποιήτρια και γίνεται προσπάθεια κατανόησης
του τρόπου γραφής της.
Λίγο πριν το τέλος της διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές
σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δίνει στην κάθε ομάδα από ένα φύλλο εργασίας,
που θα αναλυθεί παρακάτω.
4. Μαθητικές δράσεις
Μετά το κυρίως θέμα ακολουθούν οι μαθητικές δράσεις, οι οποίες εμπεριέχονται στην 5η
, 6η και 7η Αποκάλυψη. Η 5η γίνεται από τους μαθητές στο σπίτι, η 6η και η 7η στο σχολείο.
Αυτή η επιλογή γίνεται καθώς στις Αποκαλύψεις 1 έως 4 παράλληλα με την παρουσίαση
των ρευμάτων και των μεταπολεμικών γενεών υπήρχαν και δραστηριότητες για την
κατανόηση της θεματικής που εξετάσαμε. Επομένως τώρα μπορούν να ανταπεξέλθουν
σε παρόμοιες, μόνοι τους στο σπίτι, που αφορούν όλα αυτά που έμαθαν στις Αποκαλύψεις
1 έως 4.
5η Αποκάλυψη
Δίνονται πέντε φύλλα εργασίας , ένα για κάθε ομάδα των τεσσάρων μαθητών, αν
17 Αθανασόπουλος, Ε. κ.ά., Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Στο: http://ebooks.edu.
gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/583/3822,16790/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
18 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο : http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17285/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
19 Καγιαλής, Π. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. Στο: http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2369,9042/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
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υποθέσουμε ότι οι μαθητές της τάξης είναι είκοσι. Το κάθε φύλλο εργασίας αποτελείται
από ένα ποίημα και από τέσσερις κοινές ερωτήσεις. Τα ποιήματα που επιλέχτηκαν για το
αρχέτυπο ανήκουν στην μεταπολεμική ποίηση της 1ης, 2ης και 3ης μεταπολεμικής γενιάς
και είναι τα εξής :
«Οφειλή», Τίτος Πατρίκιος20
«Καντάτα (απόσπασμα)», Τάσος Λειβαδίτης21
«I Μνήμη» Μάρκος Μέσκος22
«Ο Τζίτζικας» Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ»23
«Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας», Τάσος Λειβαδίτης24
Ο εκπαιδευτικός βέβαια, μπορεί να επιλέξει όποιο ποίημα θέλει από την ποιητική
παραγωγή των μεταπολεμικών γενεών. Σε κάθε ένα από τα πέντε φύλλα εργασίας, υπάρχει
ένα ποίημα από τα παραπάνω, δηλαδή η κάθε ομάδα μαθητών ασχολείται με διαφορετικό
ποίημα. Όμως οι επόμενες ερωτήσεις - δραστηριότητες του φύλλου εργασίας είναι κοινές,
απλά αφορούν ένα διαφορετικό ποίημα. Αυτές είναι οι εξής:
1η ερώτηση : Σε ποια μεταπολεμική γενιά ανήκει ο ποιητής; Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς ;
2η ερώτηση: Ποια χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς εντοπίζονται στο ποίημα;
3η ερώτηση: Να βρεθούν τα χαρακτηριστικά του Νεοσυμβολισμού και του
Νεοϋπερρεαλισμού στο ποιήμα.
4η ερώτηση: Να γραφεί ένα ποίημα έως 10 στίχους με όποια θεματολογία
επιθυμούν οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Υπερρεαλισμού.
Οι μαθητές πρέπει να συνεργαστούν και να ολοκληρώσουν την εργασία τους
για να την παρουσιάσουν. Φυσικά ο εκπαιδευτικός οφείλει να κατευθύνει και να
συμβουλεύει. Τέλος, αν οι μαθητές της τάξης είναι περισσότεροι , μπορεί ο εκπαιδευτικός
να δημιουργήσει περισσότερες ομάδες από αυτές του αρχετύπου και να επιλέξει κάποιο
ακόμα ποίημα της επιλογής του.
6η Αποκάλυψη
Κατά την 6η Αποκάλυψη που καλύπτει μία διδακτική ώρα, οι μαθητές διαβάζουν στην
τάξη τις δραστηριότητες που είχαν να διεκπεραιώσουν στο σπίτι τους. Ο εκπαιδευτικός
αν χρειαστεί κάνει διορθώσεις και λύνει τις απορίες των μαθητών, ώστε να είναι όλα
κατανοητά σχετικά με τη θεματολογία του αρχετύπου.
7η Αποκάλυψη
Σε συνεννόηση με τον καθηγητή των Καλλιτεχνικών, οι μαθητές αφού έχουν διαβάσει
20 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο : http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17272/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
21 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο : http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17240/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
22 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο : http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17299/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
23 Γρηγοριάδης, Ν. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος. Στο : http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17304/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
24 Κουβαράς, Γ. κ.ά. (2014), Έλληνες ποιητές, Τάσος Λειβαδίτης, Αθήνα : Καθημερινή σ.43-44.
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το ποίημα της Δήμητρας Χριστοδούλου « Για ένα παιδί που κοιμάται»25, δημιουργούν
μία ζωγραφιά ή κολάζ από εικόνες που πιστεύουν ότι είναι αντιπροσωπευτικές των
συνθηκών που παρουσιάζονται στο ποίημα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει στην ώρα
των Καλλιτεχνικών και οι δημιουργίες των μαθητών μπορούν να τοποθετηθούν είτε στην
αίθουσα είτε σε κάποιον άλλο χώρο του σχολείου.
5. Αξιολόγηση
8η Αποκάλυψη
Η αξιολόγηση των μαθητών, αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν τη θεματολογία
του αρχετύπου, που ανέλυσε ο εκπαιδευτικός νωρίτερα. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:
Να ειπωθούν οι διαφορές μεταξύ 1ης και 2ης μεταπολεμικής γενιάς, επιγραμματικά.
Οι ποιητές της 1ης μεταπολεμικής γενιάς επηρεάστηκαν από κάποια γεγονότα. Ποια
είναι αυτά τα κοινωνικό – ιστορικά γεγονότα; Πώς αποτυπώνεται η επίδραση αυτών
στα έργα των ποιητών αυτής της γενιάς;
Να γραφούν επιγραμματικά τα χαρακτηριστικά του Νεοσυμβολισμού και του
Νεοϋπερρεαλισμού.
Να δοθούν τρεις εκπρόσωποι από κάθε μεταπολεμική γενιά.
Προαιρετικά, αν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα υπολογιστών, μπορεί επίσης να τους
ζητηθεί να ψάξουν στην ιστοσελίδα «Πύλη στην Ελληνική γλώσσα»26, να εντοπίσουν ένα
ποίημα όποιου μεταπολεμικού ποιητή θέλουν και να αποδώσουν το νόημα του ποιήματος
όπως οι ίδιοι το εκλαμβάνουν και το ερμηνεύουν σε λίγες σειρές.
Προφανώς εκτός από αυτές τις ερωτήσεις, στην αξιολόγηση προσμετρώνται
και οι ομαδικές δραστηριότητες, βλέποντας ο εκπαιδευτικός μέσα από το συλλογικό
αποτέλεσμα την ατομική προσπάθεια του κάθε μαθητή.
Η αξιολόγηση εκτός του ότι δίνει πληροφορίες στον εκπαιδευτικό για το τι έγινε
ουσιαστικά κατανοητό στους μαθητές και τι όχι, βοηθάει και τους ίδιους τους μαθητές
ώστε να αξιολογήσουν και οι ίδιοι τις γνώσεις που αποκόμισαν.
6. Μεταγνωστική διαπίστωση
Δίνεται στους μαθητές ένας πίνακας, σύμφωνος με το πρότυπο αρχέτυπο που δόθηκε
από το ΙΠΟΔΕ27, όπου συμπληρώνουν με (ν) για να μας δείξουν τι κατάφεραν και σε
ποιο βαθμό ( ελάχιστα, λίγο, καλά, πολύ καλά). Ο εκπαιδευτικός ουσιαστικά παρουσιάζει
κάποιους στόχους του αρχετύπου για να δει και ο ίδιος δια χειρός των μαθητών αν αυτοί
επιτεύχθηκαν ή όχι.
7. Πρόσθετες δραστηριότητες
Παρουσίαση και απαγγελία ποιημάτων από τους μαθητές, τα οποία θα έχουν επιλέξει
25 Γαραντούδης, Ε. κ.ά., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου. Στο : http://ebooks.edu.gr/
modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1693,5428/ (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
26 Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Στο: http://www.greek-language.gr/
greekLang/index.html (Προσπελάστηκε στις 18-3-2019)
27 ΙΠΟΔΕ, Στο: http://ipode.gr/
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οι ίδιοι, ανάλογα με το τι τους αρέσει.
Να ακούσουν στην τάξη κάποια μελοποιημένα ποιήματα του Αναγνωστάκη. ( «Το
ναυάγιο», «Και περνούσαν τα Τραμ», «Ο επίλογος», « Όταν μιαν Άνοιξη», «Οι στίχοι
αυτοί»).
Επίσκεψη σε πινακοθήκη με έργα υπερρεαλιστών ζωγράφων, ώστε να γνωρίζουν το
ρεύμα του Υπερρεαλισμού και στη ζωγραφική.
Πραγματοποίηση εκδήλωσης στο τέλος της χρονιάς, όπου οι μαθητές θα
παρουσιάσουν ποιήματα που τους κέντρισαν το ενδιαφέρον σε συνδυασμό με
εικαστικές απεικονίσεις που δημιούργησαν οι ίδιοι, καθώς και παρουσίαση όσων
ποιημάτων έχουν μελοποιηθεί.
8. Πηγές
Χρησιμοποιήθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου28,
Β΄29 και Γ΄ Γυμνασίου30, καθώς και λογοτεχνικά λεξικά και Ιστορίες της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας.
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Τεχνολογικές εξελίξεις και επιπτώσεις στο περιβάλλον
Σαμαράς Βασίλης, Σταυροπούλου Μαργαρίτα

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια ανάδειξης της σχέσης των
μαθητών / μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την τεχνολογία και το
περιβάλλον στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Διερευνήθηκε η γνώση και η
απασχόληση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου με την σύγχρονη τεχνολογία
και το περιβάλλον, καθώς επίσης και η σταδιακή διαφοροποίηση που διακρίνεται στις
απόψεις των μαθητών κατά την μετάβασή τους στις διάφορες τάξεις από το Γυμνάσιο
προς το Λύκειο.
Λέξεις – Κλειδιά: επιπτώσεις τεχνολογικής εξέλιξης, τεχνολογικό περιβάλλον, μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου
Technological developments and impacts on the environment
Abstract
This paper is a research effort to highlight the relationship of secondary school students
with technology and the environment to today’s educational reality. The knowledge and
the engagement of students of high school and lyceum with the modern technology and
the environment were investigated, as well as the gradual differentiation of pupils’ views
during their transition to the different grades from high school to Lyceum.
Key-Words: technological arise consequences, technological environment, high school
student
1. Εισαγωγή
Σήμερα παρά τα δραματικής σημασίας επιτεύγματα της τεχνολογίας, η πραγματικότητα
όπως διαμορφώνεται και εξελίσσεται θα μπορούσε να περιγραφεί πιστότερα με την
συμπλήρωση, ότι μέσα στον αναπτυγμένο κόσμο συμπεριλαμβάνονται και συνυπάρχουν
όλο και περισσότερες περιφέρειες, (αλλά και γκέτο μεγαλουπόλεων), στις όποιες μεγάλες
ομάδες πληθυσμών διαβιούν σε συνθήκες μερικώς ή απολύτως “υποανάπτυκτες”, και ότι
μέσα στις υποανάπτυκτες χώρες και περιφέρειες συμπεριλαμβάνονται και συνυπάρχουν
μικρές κατά κανόνα ελίτ πληθυσμών οι οποίες διαβιούν, με οικονομικούς όρους, σε
συνθήκες “υπεραναπτυγμένων” χωρών.1
Στο μέτρο που ο άνθρωπος ζει και επιζεί μέσα από τη φύση την οποία κατακτά,
θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της εξάρτησής του απ’
αυτήν. Εδώ, η ‘αειφόρος’ ανάπτυξη, αποτελεί μια μορφή ανάπτυξης που όχι μόνο δεν
1 Ρόκος, Δ., “Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσμο”, άρθρο στο site
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
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θα έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες, αλλά αντίθετα θα διευκολύνει τη συνέχιση της
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και της φύσης. Η ωφελιμιστική αυτή αντιμετώπιση
της φύσης είναι θεμελιώδης. Η συντήρηση του περιβάλλοντος ως πηγής πλούτου και
πόρων είναι εκείνη που επιτάσσει τη συντήρηση του κλίματος, των φυσικών πόρων, την
προστασία από τη ρύπανση, την αποφυγή δυσμενών κλιματολογικών εξελίξεων κ.λ.π.2
Η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη ταυτίστηκε, κατά κανόνα, και κυρίως
από την αστική σκέψη, με την κοινωνική πρόοδο. Σήμερα γνωρίζουμε, ότι οι δύο έννοιες
δεν ταυτίζονται. Κι αυτό, επειδή η πρωτοφανής επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη
που πραγματοποιήθηκε στον 20ό και 21ο αιώνα αποκάλυψε τον αντιφατικό χαρακτήρα
του φαινομένου – κάτι που είχαν ήδη επισημάνει οι κλασικοί του μαρξισμού καθώς και
αστοί στοχαστές από την Αναγέννηση και μετά.3
Μπορεί να υποστηριχτεί ότι, στην πραγματικότητα, η φιλοδοξία της Αειφόρου
Ανάπτυξης, στη μορφή που έχει προταθεί, κινδυνεύει να εκτραπεί στην οργάνωση και
στην εφαρμογή ενός μεθοδικού προγραμματισμού της Ανάπτυξης, ώστε να ανασταλεί
η εξάντληση (ή η καταστροφή) του φυσικού περιβάλλοντος μέχρι τις επόμενες γενεές.
Παράλληλα, όμως, δρα εφησυχαστικά και επομένως αποπροσανατολιστικά, ως προς την
ουσία και τις παράπλευρες συνέπειες της Ανάπτυξης. Π.χ. είναι χαρακτηριστικό ότι στην
Αειφόρο Ανάπτυξη προβάλλεται η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως η
λύση για την αντιμετώπιση άμεσων απειλητικών επιπτώσεων της Ανάπτυξης, όπως η
εξάντληση των φυσικών πόρων και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως αποφεύγεται,
συνειδητά ή από άγνοια, να επισημανθεί ότι η πολιτική αυτή αποτελεί λιγότερο και από
ημίμετρο, αφού στους γνώστες του θέματος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, στο ορατό μέλλον
και με τη σημερινή τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μικρό μόνο βαθμό
μπορούν να υποκαταστήσουν τις συμβατικές. Έτσι, δεν αναγνωρίζεται ανοικτά ότι,
μέχρι να υπάρξει η κατάλληλη τεχνολογία, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη απάντηση στο
πρόβλημα, εκτός από την προσαρμογή της οικονομίας των χωρών και του τρόπου ζωής
των πολιτών στις υφιστάμενες δυνατότητες και ανοχές του φυσικού περιβάλλοντος.4
Όλα αυτά σημαίνουν ότι όλες αυτές οι ποιοτικές πλευρές της κοινωνικής ζωής
δεν πρέπει να υποτάσσονται στην εργαλειακή λογική της οικονομικής σκέψης. Σε μια
αληθινά αξιοβίωτη, αυθεντική ανάπτυξη οι ποιοτικές πλευρές της ζωής θα πρέπει να έχουν
τα πρωτεία και τα οικονομικά ζητήματα θα πρέπει να ξαναγυρίσουν κάτω από τον έλεγχο
της κοινωνίας, όπως ήταν επί τόσους αιώνες. Aυτή η έννοια της ανάπτυξης προϋποθέτει
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την αναζήτηση βιώσιμων, εναλλακτικών λύσεων
στα μεγάλα πλανητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα.5
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από ένα δείγμα τριών τάξεων του Γυμνασίου και του
Γενικού Λυκείου ενός δημόσιου σχολείου μιας μεγάλης επαρχιακής πόλης. Διερευνήθηκαν
θέματα όπως: το φύλο, η ηλικία, η διαμονή, οι γραμματικές γνώσεις και τα επαγγέλματα
των γονέων και η παρακολούθηση φροντιστηρίου και η επίδραση / σχέση τους με τις
2 Τσουκαλάς, Κ., Για την «Ανάπτυξη», άρθρο στο site http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
3 Μπιτσάκης, Ε., “Η έννοια της προόδου: Η αστική και η μαρξιστική αντίληψη”, άρθρο στο site
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
4 Καγκαράκης, Κ., “Προς μια Ανάπτυξη με πυξίδα την Ποιότητα”, άρθρο στο site http://www.survey.ntua.
gr/main/studies/environ/keimena.html
5 Παπαδημητρίου, Ε., “Σκέψεις για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της ανάπτυξης και της
προόδου από τη σκοπιά της φιλοσοφίας και της κοινωνικής οικολογίας”, άρθρο στο site http://www.survey.
ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
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απόψεις / γνώσεις των μαθητών για την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον
εν γένει. Ως αποτέλεσμα της εργασίας προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα ισχυρής
στατιστικής συσχέτισης πολλών εξ αυτών των δεδομένων / χαρακτηριστικών.
2. Θεωρία
2.1 Αποσαφήνιση Όρων
2.1.1. Φυσικές επιστήμες, τεχνολογία και κοινωνία _ Η τεχνολογία ως παράγων
παιδείας
Τα τελευταία 500 χρόνια διάφορα ιστορικά γεγονότα βοήθησαν στη διαμόρφωση
της φύσης της επιστήμης6,7,8. Τρεις περίοδοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: εκείνη της
συστηματοποίησης (Institutionalization), της επαγγελματοποίησης (Professionalization)
και της κοινωνικής προσαρμογής (Socialization).
Τρεις κυρίως είναι οι παράμετροι κοινωνικού επηρεασμού της τεχνολογικής
προόδου: η κοινωνική ανάγκη, οι κοινωνικοί πόροι και η ευνοϊκή κοινωνική προδιάθεση.
Έστω και μία από τις πιο πάνω παραμέτρους αν απουσιάζει, τότε είναι απίθανη η ευρεία
αποδοχή ή επιτυχία μιας τεχνολογικής καινοτομίας. Η αίσθηση της κοινωνικής ανάγκης
πρέπει να είναι έντονη, διαφορετικά κανείς δεν προθυμοποιείται να διαθέσει πόρους σε μια
τεχνολογική καινοτομία. Οι κοινωνικοί πόροι αποτελούν ομοίως απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχία μιας καινοτομίας. Τέλος με την ευνοϊκή κοινωνική προδιάθεση υπονοείται
ένα περιβάλλον δεκτικό σε νέες ιδέες, μια κοινωνία οι κυρίαρχες ομάδες της οποίας είναι
έτοιμες να αντιμετωπίσουν την πρόοδο με την δέουσα σοβαρότητα.
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 τα προγράμματα Επιστήμης −
Τεχνολογίας −Κοινωνίας (Science − Technology − Society, STS) αναπτύχθηκαν σε
αρκετές χώρες. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων τέθηκαν στο επίκεντρο κοινωνικά
ζητήματα και θέματα με σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές διαστάσεις με
στόχευση την επιδίωξη μιας αυτόνομης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Μεταγενέστερες
προσπάθειες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση της φύσης της τεχνολογίας
και της αλληλεπίδρασής της με τις φυσικές επιστήμες και την κοινωνία9,10,11.
Το πρόγραμμα 2061 της Αμερικανικής Ένωσης για την προώθηση των Φυσικών
Επιστημών (American Association for the Advancement of Science) αναγνώρισε
τις τεχνολογίες της ενέργειας, της γεωργίας και των τροφίμων, της ιατρικής, του
περιβάλλοντος, των ηλεκτρονικών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των μεταφορών και
του διαστήματος ως πεδία από τα οποία θα μπορούσε να αντληθεί ποικιλία θεμάτων και
6 Dampier, W.C. (1948), A History Of Science And Its Relations With Philosophy And Religion, The University
Press.
7 Elkana & Mendelsohn (1981), Sciences and cultures: Anthropological and historical studies of the sciences,
D. Reidel Pub. Co.
8 Cohen, I.B. (1985), Revolution in Science, Harvard University.
9 Aikenhead, G. (1986), The content of STS education, Missive to the Science –Technology – Society Research
Network, 2(3), p. 17.
10 Bybee, R.W. (1987), Science education and the Science –Technology – Society (STS) theme, Science
Education, 71(5), p. 667.
11 Layton, D. (1988), Revaluing the T in STS, International Journal of Science Education, 10(4), p. 367.
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ιδεών για την τεχνολογική εκπαίδευση των μαθητών12. Ο κατάλογος αυτός θα μπορούσε
να διευρυνθεί, ενώ η σύγκρισή του με το περιεχόμενο των μέχρι σήμερα υφιστάμενων
προγραμμάτων σχολικής τεχνολογίας μας οδηγεί στη συνειδητοποίηση του μικρού
εύρους των τεχνολογιών πάνω στις οποίες έχουν παραδοσιακά δομηθεί τα προγράμματα
σχολικής τεχνολογίας.
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε επίσης, γενικότερα, την Τεχνολογία ως
Παράγοντα Παιδείας. Η παιδαγωγούσα ιδιότητα της Τεχνολογίας, είναι μία δυνατότητα
που είναι σχεδόν αγνοημένη και παραμελημένη στην Ελλάδα και στα σχολεία της. Ας δούμε
πρώτα τις σχέσεις Παιδείας και Τεχνολογίας με έναν γενικότερο, πιο καθολικό τρόπο.
Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς τρεις προσεγγίσεις προκειμένου να
επιτευχθεί η ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης13:
1. Η Τεχνολογία ως ξεχωριστό μάθημα.
2. Η ενσωμάτωση της Τεχνολογίας σε όλο το φάσμα του αναλυτικού
προγράμματος.
3. Η Τεχνολογία σε συνδυασμό με τις Φυσικές Επιστήμες.
Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, μια μικτή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία
μπορεί να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό μάθημα Τεχνολογίας, που θα υποστηρίζεται
και από άλλα μαθήματα και ιδίως από τις Φυσικές Επιστήμες, αποδεικνύεται πολύ
περισσότερο γόνιμη. Παραδείγματα τέτοιων εγχειρημά-των έχουμε τόσο από την ASE
(Association for Scientific Education) όσο και από την DATA (Design And Technology
Association) (Layton, 1993). Μερικά από τα προγράμματα: MUST (Making Use of
Science and Technology), SATIS (Science And Technology In Society), TEP (Technology
Enhancement Programme), CREST (CREativity in Science and Technology).
Από την πείρα που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια
ενασχολήσεως με την Τεχνολογία − παραγωγή, ανάπτυξη, διδασκαλία, μελέτη,
συγγραφή, κατασκευές − έχουμε συναγάγει το συμπέρασμα ότι η Τεχνολογία συνιστά
κυριολεκτικά ένα ‘’μορφωτικό ορυχείο’’ ανεξάντλητο. Αυτό, λοιπόν, το ορυχείο μένει, εν
πολλοίς, ανεκμετάλλευτο από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όπως δια της Τεχνολογίας
επιτυγχάνεται η δευτερογενής ελλογοποίηση και μορφοποίηση της πρώτης ύλης, έτσι και
δια της Παιδείας επιτυγχάνεται ο δευτερογενής εξανθρωπισμός και εκκοινωνισμός του
βιολογικού όντος14.
Όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κ.ά. έτσι και η Τεχνολογία περιέχει
επιστημονικά στοιχεία. Περιέχει, επί πλέον, φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά στοιχεία.
Η σπουδή της προβληματίζει τα παιδιά, αφ’ ενός με τους τρόπους που κατάφερε ο
άνθρωπος να φτιάξει τον δεύτερο κόσμο, να πραγματώσει ιδέες και να νιώσει την χαρά
της δημιουργίας και της πρωτοτυπίας, και αφ’ ετέρου με την παραγωγική εμπειρία που
προσφέρει, δηλαδή με τις κατασκευές που καλείται να επινοήσει και να πραγματώσει15.
Είναι ένα από τα πληρέστερα αντικείμενα και ένα από τα πιο πληρωτικά γνωστικάεμπειριακά αντικείμενα που έχουν προταθεί.
Η Τεχνολογία προσφέρει ένα τεράστιο γνωστικό πεδίο γι’ αυτό και το
12 Johnson, J.R. (1989), Technology: Report of the Project 2061 Phase 1 Technology Panel. American
Association for the Advancement of Science.
13 Layton, D. (1993), Technology’s Challenge to Science Education, Open University Press.
14 Πολύχρονόπουλος, Π. (1997), Νοείν και Ποιείν, Παιδαγωγία.
15 Dewey, J. (1980), Εμπειρία και Εκπαίδευση, Γλάρος.
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παρομοιάζουμε ως ένα ανεξάντλητο ορυχείο. Είναι ένας γνωστικός κλάδος αέναος,
διότι έχει να κάνει με το οντικόν, το υπάρχον, και το δυνητικό, το δυνάμενο να υπάρξει˙
συνεπώς, περιέχει a priori και a posteriori λόγο16.
Η Τεχνολογία παρέχει την δυνατότητα σπουδής του εμπράκτου λόγου, είναι
άμεση και βιωματική, σε αντίθεση με τον άπρακτο λόγο που είναι αποστασιοποιημένος
και αφηρημένος. Είναι μέσον και εργαλείο, δια του οποίου υλοποιούμε την μάθηση ενός
τόσο συνθετικού, Πολύεπίπεδου και Πολύπρισματικού αντικειμένου17,18.
Συντελεί, επί πλέον, στην εξάσκηση των ματιών, των χεριών κτλ. των παιδιών.
Συμβάλλει στην εκτόνωση των διαφόρων ψυχοφυσικών δυνάμεων, την διάχυση της
ενέργειας στο αντικείμενο κτλ., το δε αντικείμενο αντανακλά το Είναι του κατασκευαστού
του. Συνοπτικά: το τεχνολογείν προσφέρει μία σύνθετη μάθηση και έναν σκόπιμο και
επιχειρησιακό τρόπο σκέψεως και πράξεως19,20.
2.1.2. Περιβάλλον _ Η εξέλιξη της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης
Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μία νέα έννοια. Είναι η τελευταία
έκφραση μιας ηθικής, η οποία εμπλέκεται στη σχέση του ανθρώπου
με το περιβάλλον και τις υποχρεώσεις της παρούσας γενεάς προς τις
μελλοντικές γενεές.
« Κατόπιν λέω, ότι η γη ανήκει σε κάθε γενιά κατά τη διάρκεια της πορείας της,
πλήρως και μέσα στο δικό της δικαίωμα, καμιά γενιά όμως δεν μπορεί να κάνει συμβόλαια
με χρέη μεγαλύτερα από εκείνα, τα οποία μπορεί να πληρώσει κατά τη διάρκεια της δικής
της ύπαρξης » (Thomas Jefferson, 6 Σεπτέμβρη 1789).
Τα πρότυπα και η εξέλιξη σχετικά με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
είναι κατά μεγάλο μέρος προϊόντα της περιβαλλοντικής κίνησης και της συνεπαγόμενης
μελέτης της Οικολογίας και των συνδέσεων μεταξύ ανθρώπου-φύσης.
Η έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
του ΟΗΕ (UN Commission on Environment and Development) με επικεφαλής την
Πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γκρο Χάρλεμ Μπρούτλαντ συστάθηκε σαν σώμα το 1983
και ολοκλήρωσε την έρευνά της το 1987, οπότε και δημοσιεύθηκε στο -γνωστό πλέον
- βιβλίο «Our Common Furure» (Το κοινό μας μέλλον) (Oxford University
Press). Στην έκθεση αυτή αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος «αειφόρος
ανάπτυξη» ο οποίος ορίζεται ως εξής:
«Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος
χωρίς να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους
ανάγκες. Εμπεριέχει δύο έννοιες κλειδιά:
(α) Η έννοια των «αναγκών» και συγκεκριμένα τις ουσιαστικές ανάγκες των
φτωχών του κόσμου, στις οποίες πρέπει να μπει προτεραιότητα.
(β) Η ιδέα των περιορισμών που θέτει η τεχνολογία και η κοινωνική οργάνωση
στις δυνατότητες του περιβάλλοντος να καλύψει τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες.»
16
17
18
19
20

Πολύχρονόπουλος, Π. (2002), Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Έλλην.
Kerschensteiner, G. (1921), Grundfragen der Schulorganisation, Berlin und Leipzig.
Freinet, C. (1977), Το σχολείο του λαού, Οδυσσέας.
Piaget, J. (1979), Ψυχολογία και Παιδαγωγική, Νέα Σύνορα.
Claparede, E. (1955), Λειτουργική Παιδαγωγική, Χ. Πάτση.
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(Our Common Future, σελ. 43).
Ο στόχος της επιτροπής ήταν να επανεξετάσει τα σημαντικά προβλήματα του
περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στον πλανήτη και να διαμορφώσει πραγματοποιήσιμες
προτάσεις για την επίλυσή τους. Ώστε η ανθρώπινη πρόοδος να είναι βιώσιμη μέσα
από την ανάπτυξη χωρίς όμως να καταστρέφονται οι φυσικοί πόροι των μελλοντικών
γενεών.
Στο «Our Common Future» τονίζεται ότι ήρθε η ώρα για ένα πάντρεμα της
οικονομίας με την οικολογία, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις και οι άνθρωποι να αναλάβουν
την ευθύνη όχι μόνο για την περιβαλλοντική ζημιά, αλλά και για τις πολιτικές που
φέρνουν αυτή την ζημιά. Μερικές από τις πολιτικές αυτές απειλούν την επιβίωση του
ανθρώπου. Μπορούν να αλλάξουν. Όμως πρέπει να δράσουμε τώρα.
«Το βιωτικό επίπεδο που ξεπερνάει τη βασική επιβίωση είναι βιώσιμο μόνο όταν
το επίπεδο κατανάλωσης παντού λαμβάνει υπ’ όψη την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Όμως πολλοί από εμάς σήμερα ζούμε πέρα από τις οικολογικές δυνατότητες του
πλανήτη, όπως παραδείγματος χάριν, στην κατανάλωση ενέργειας. Οι αντιληπτές
ανάγκες διαμορφώνονται κοινωνικά και πολιτιστικά. Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί την
προώθηση αρχών που ενθαρρύνουν επίπεδα κατανάλωσης που είναι μέσα στα όρια των
οικολογικά δυνατών.» (Our Common Future, σελ. 44).
Το βιβλίο Our Common Future θεωρείται το σημαντικότερο σύγγραμμα της
δεκαετίας του ‘80 για το μέλλον του κόσμου.
Η προοδευτικότερη και μόνο θεωρητικά ανεκτή από τη νέα τάξη αντίληψη για
την «ανάπτυξη», αυτή της «αειφόρου ή βιώσιμης ή διατηρήσιμης ανάπτυξης» της έκθεσης
της Επιτροπής Brundtland (World Commission on Environment and Development /
W.C.E.D.), περιορίζεται, (αφού η Επιτροπή κάνει μια σειρά σωστών διαπιστώσεων,
για τη διηνεκή αύξηση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της περιθωριοποίησης στη
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και όχι μόνο στις «αναπτυσσόμενες» χώρες
του τρίτου κόσμου, αλλά και στα γκέτο και τις φτωχές περιφέρειες των αναπτυγμένων
χωρών, από τα Απαλάχια Όρη των Η.Π.Α. ως την Ήπειρο), στην ανάγκη λήψης μέτρων
λελογισμένης και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών διαθεσίμων του πλανήτη μας,
για να αρκέσουν και για τις επόμενες γενιές21.
Τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι επιστήμονες και υπηρεσίες συναισθανόμενοι
αλλά και συνεκτιμώντας την αντιφατικότητα και τις συνέπειες του ανταγωνισμού με
ό,τι ο πολύς κόσμος θεωρεί ως ανάπτυξη, τείνουν στον όρο «βιώσιμη» να προσθέτουν
μηχανιστικά και τον όρο ολοκληρωμένη, παράγοντας την α-νόητη μορφή της «βιώσιμης
και ολοκληρωμένης ανάπτυξης», στην οποία όμως εκ γενετής η βιωσιμότητα της ανάπτυξης
μέσω του ανταγωνισμού ως κυρίαρχου ιδεολογήματος του νεοφιλελευθερισμού,
αλληλοαναιρείται με την «ολοκλήρωση» της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης,
που όσο και αν έμοιαζε ουτοπική στα πρώτα της βήματα, σήμερα φαίνεται ν’ αποτελεί
τον μόνο δρόμο για τη ζωή στον πλανήτη μας21.
Σήμερα παρά τα δραματικής σημασίας επιτεύγματα της τεχνολογίας, η
πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται και εξελίσσεται θα μπορούσε να περιγραφεί
πιστότερα με την συμπλήρωση, ότι μέσα στον αναπτυγμένο κόσμο συμπεριλαμβάνονται
21 Ρόκος, Δ., “Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσμο”, άρθρο στο site
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
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και συνυπάρχουν όλο και περισσότερες περιφέρειες, (αλλά και γκέτο μεγαλουπόλεων),
στις όποιες μεγάλες ομάδες πληθυσμών διαβιούν σε συνθήκες μερικώς ή απολύτως
“υποανάπτυκτες”, και ότι μέσα στις υποανάπτυκτες χώρες και περιφέρειες
συμπεριλαμβάνονται και συνυπάρχουν μικρές κατά κανόνα ελίτ πληθυσμών οι οποίες
διαβιούν, με οικονομικούς όρους, σε συνθήκες “υπεραναπτυγμένων” χωρών21.
Στα γιγαντιαία σχήματα οργάνωσης των σημερινών κοινωνιών, με δομές
συγκεντρωτικές και αστυνομευόμενες, η δυνατότητα εκδίπλωσης των πρωτοβουλιών
που αναλαμβάνουν τμήματα της “κοινωνίας των πολιτών” εξαρτάται από το βαθμό
επίγνωσης της αυτονομίας τους. Πρόκειται για ένα στοίχημα με αβέβαιη έκβαση που
συνιστά συνάμα το “μέγιστον μάθημα” στον ανοιχτό κατάλογο των δικαιωμάτων του
συγχρόνου ανθρώπου22.
Στο μέτρο που ο άνθρωπος ζει και επιζεί μέσα από τη φύση την οποία κατακτά,
θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της εξάρτησής του απ’
αυτήν. Εδώ, η ‘αειφόρος’ ανάπτυξη, αποτελεί μια μορφή ανάπτυξης που όχι μόνο δεν
θα έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες, αλλά αντίθετα θα διευκολύνει τη συνέχιση της
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και της φύσης. Η ωφελιμιστική αυτή αντιμετώπιση
της φύσης είναι θεμελιώδης. Η συντήρηση του περιβάλλοντος ως πηγής πλούτου και
πόρων είναι εκείνη που επιτάσσει τη συντήρηση του κλίματος, των φυσικών πόρων, την
προστασία από τη ρύπανση, την αποφυγή δυσμενών κλιματολογικών εξελίξεων κ.λ.π.23.
Η ανάπτυξη ως πανάκεια για πάσαν νόσον συνεπάγεται την απίσχνανση της
φαντασιακής σημασίας όλων των πολιτικών προβληματισμών των τελευταίων δύο αιώνων.
Στα πλαίσια αυτά θεμελιώδεις αξιακές αφετηρίες της πολιτικής νεωτερικότητας όπως η
ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η επιείκεια, η αδελφότητα, χάνουν την οικουμενική
ενάργειά τους και αναδεικνύονται ιδεολογικά και πολιτικά επικουρικές. Όσο και εάν
“ισχύουν” ακόμα, εάν θεωρηθεί ότι έρχονται σε αντίθεση ή ότι συγκρούονται ευθέως με
την αναπτυξιακή διάσταση, είτε υποχωρούν, είτε “αναβάλλονται” επ’ αόριστον. Ο χρόνος
της ανάπτυξης και ο χρόνος της δικαιοσύνης υπακούουν σε διαφορικές αναπαραστάσεις
όσον αφορά τον βαθμό του επείγοντος. Ο αναπτυξιακός ανταγωνισμός ανάμεσα στις
οργανωμένες πολιτικές εξουσίες επικαθορίζει έτσι σε μεγάλο βαθμό, αν όχι το αξιακό
στερέωμα στο σύνολό του, τουλάχιστον τις τρέχουσες ιεραρχήσεις και επιλογές. Προέχει
πάντα η ανάπτυξη23.
Η αξιακή κατίσχυση του ιδεολογήματος της ανάπτυξης προσκρούει σε τρεις
κυρίως αξιακές επιφυλάξεις ή αντι-αξίες. Στην άκριτη και βλαβερή καταστροφή του
οικοσυστήματος που όχι μόνο βλάπτει τον άνθρωπο αλλά και τον στερεί από μιαν από
τις πιο σημαντικές πηγές της ελεύθερης χαράς και έμπνευσής του. Στην προβολή της
οικουμενικής συμμετοχής των ανθρώπων στα αγαθά της προόδου και την συνακόλουθη
υποχώρηση των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Αυτοί είναι οι
αξιακοί λόγοι που επιτάσσουν την άμεση επιστροφή του κοινωνικού και πολιτικού
προβληματισμού γύρω από τους όρους και τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης ως προόδου.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η ιδέα της ανάπτυξης πρέπει να απορριφθεί. Αντίθετα είναι
θεμελιώδους σημασίας, αρκεί να προωθείται υπό όρους. ∆εν αρκεί δε να είναι αειφόρος,
22 Νούτσος, Π., Για Ποια “Aνάπτυξη”; άρθρο στο site http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/
keimena.html
23 Τσουκαλάς, Κ., Για την «Ανάπτυξη», άρθρο στο site http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/
keimena.html
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πρέπει ταυτοχρόνως να είναι κοινωνικά ισόρροπη και δημοκρατική23.
Η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη ταυτίστηκε, κατά κανόνα, και
κυρίως από την αστική σκέψη, με την κοινωνική πρόοδο. Σήμερα γνωρίζουμε, ότι οι δύο
έννοιες δεν ταυτίζονται. Κι αυτό, επειδή η πρωτοφανής επιστημονική και τεχνολογική
ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στον αιώνα μας αποκάλυψε τον αντιφατικό χαρακτήρα
του φαινομένου – κάτι που είχαν ήδη επισημάνει οι κλασικοί του μαρξισμού καθώς και
αστοί στοχαστές από την Αναγέννηση και μετά24.
Πρέπει να έχει γίνει κατανοητό ότι για μια σωστή προσέγγιση της ανάπτυξης
είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα των μύθων μας. Γιατί τότε θα
μπορούμε να συνεισφέρουμε δημιουργικά στην επίτευξη των επιστημονικών στόχων,
τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της επιστημονικής
μας θεώρησης και προσέγγισης. Αυτό που χρειάζεται πάνω από όλα, δηλαδή, είναι ένας
τρόπος αποσαφήνισης της επιστημονικής προσέγγισης που να ξεκαθαρίζει τους μύθους,
να διευκρινίζει με σαφήνεια τις αξίες και να δίνει το πλαίσιο αντιμετώπισης των θεμάτων
που περικλείονται μέσα στον όρο Ανάπτυξη25.
Μπορεί να υποστηριχτεί ότι, στην πραγματικότητα, η φιλοδοξία της Αειφόρου
Ανάπτυξης, στη μορφή που έχει προταθεί, κινδυνεύει να εκτραπεί στην οργάνωση και
στην εφαρμογή ενός μεθοδικού προγραμματισμού της Ανάπτυξης, ώστε να ανασταλεί
η εξάντληση (ή η καταστροφή) του φυσικού περιβάλλοντος μέχρι τις επόμενες γενεές.
Παράλληλα, όμως, δρα εφησυχαστικά και επομένως αποπροσανατολιστικά, ως προς την
ουσία και τις παράπλευρες συνέπειες της Ανάπτυξης. Π.χ. είναι χαρακτηριστικό ότι στην
Αειφόρο Ανάπτυξη προβάλλεται η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως η
λύση για την αντιμετώπιση άμεσων απειλητικών επιπτώσεων της Ανάπτυξης, όπως η
εξάντληση των φυσικών πόρων και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως αποφεύγεται,
συνειδητά ή από άγνοια, να επισημανθεί ότι η πολιτική αυτή αποτελεί λιγότερο και από
ημίμετρο, αφού στους γνώστες του θέματος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, στο ορατό μέλλον
και με τη σημερινή τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μικρό μόνο βαθμό
μπορούν να υποκαταστήσουν τις συμβατικές. Έτσι, δεν αναγνωρίζεται ανοικτά ότι,
μέχρι να υπάρξει η κατάλληλη τεχνολογία, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη απάντηση στο
πρόβλημα, εκτός από την προσαρμογή της οικονομίας των χωρών και του τρόπου ζωής
των πολιτών στις υφιστάμενες δυνατότητες και ανοχές του φυσικού περιβάλλοντος26.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι όλες αυτές οι ποιοτικές πλευρές της κοινωνικής ζωής
δεν πρέπει να υποτάσσονται στην εργαλειακή λογική της οικονομικής σκέψης. Σε μια
αληθινά αξιοβίωτη, αυθεντική ανάπτυξη οι ποιοτικές πλευρές της ζωής θα πρέπει να έχουν
τα πρωτεία και τα οικονομικά ζητήματα θα πρέπει να ξαναγυρίσουν κάτω από τον έλεγχο
της κοινωνίας, όπως ήταν επί τόσους αιώνες. Aυτή η έννοια της ανάπτυξης προϋποθέτει
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την αναζήτηση βιώσιμων, εναλλακτικών λύσεων
στα μεγάλα πλανητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα27.
24 Μπιτσάκης, Ε., “Η έννοια της προόδου: Η αστική και η μαρξιστική αντίληψη”, άρθρο στο site http://www.
survey.ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
25 Κουτσόπουλος, Κ., “Ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση της ανάπτυξης: Η περίπτωση των Γ.Σ.Π.
“, άρθρο στο site http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
26 Καγκαράκης, Κ., “Προς μια Ανάπτυξη με πυξίδα την Ποιότητα”, άρθρο στο site http://www.survey.ntua.
gr/main/studies/environ/keimena.html
27 Παπαδημητρίου, Ε., “Σκέψεις για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της ανάπτυξης και της
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3. Η έρευνα
3.1. Σκοπός της Έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις / γνώσεις των μαθητών
για την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον εν γένει. Παράμετροι όπως το
φύλο, η ηλικία, η τάξη, ο τόπος διαμονής, το επάγγελμα και οι γνώσεις του πατέρα, το
επάγγελμα και οι γνώσεις της μητέρας και η παρακολούθηση φροντιστηρίου θεωρήθηκε
ότι είναι απαραίτητο να εξεταστούν κατά πόσο επηρεάζουν αυτές τις απόψεις / γνώσεις.
3.2. Υποθέσεις της Έρευνας
3.2.1 Γενική Υπόθεση
Η εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ένταση και την αγωνία με την
οποία βιώνεται η μαθησιακή διαδικασία από τον μαθητικό πληθυσμό. Η είσοδος στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αποτελεί το όνειρο γονέων και μαθητών. Η
τεχνολογία και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον εν γένει των μαθητών / μαθητριών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν μία σημαντική παράμετρο της ζωής τους στη
σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα .
.
3.2.2. Επιμέρους Υποθέσεις
Υποθέτουμε ότι: το φύλο, η ηλικία, η τάξη, το επάγγελμα του πατέρα, το επάγγελμα και
οι γνώσεις της μητέρας και η παρακολούθηση φροντιστηρίου επηρεάζουν τις στάσεις και
απόψεις των μαθητών για την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον εν γένει.
3.3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.3.1. Δείγμα της έρευνας
Στους ακόλουθους πίνακες με την ένδειξη ‘‘Ελλείπει’’ σημειώνονται τα μη συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια στο συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα. Στον πίνακα 1 παρατηρούμε την
αναλογία του φύλου στο υπό εξέταση δείγμα της έρευνας.
Πίνακας 1: Φύλο
Φύλο
Αγόρι
Κορίτσι
Ελλείπει
Σύνολο

Συχνότητα
46
46
1
93

%
49,5
49,5
1,0
100,0

Παρατηρούμε ότι στο δείγμα της έρευνας υπάρχει απόλυτη ισορροπία αγοριών
και κοριτσιών.
προόδου από τη σκοπιά της φιλοσοφίας και της κοινωνικής οικολογίας”, άρθρο στο site http://www.survey.
ntua.gr/main/studies/environ/keimena.html
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Στον πίνακα 2 παρατηρούμε την αναλογία των ηλικιών στο υπό εξέταση δείγμα
της έρευνας
Πίνακας 2: Ηλικία
Ηλικία
14
15
16
17
Σύνολο

Συχνότητα
17
46
28
2
93

%
18,3
49,5
30,1
2,2
100,0

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αρκετά καλή κατανομή στις ηλικίες από 14 έως
και 17 ετών που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της γκάμας των ηλικιών των μαθητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο).
Στον πίνακα 3 παρατηρούμε την τάξη που παρακολουθούν οι μαθητές του
δείγματος
Πίνακας 3: Τάξη
Τάξη

Συχνότητα
20
52
21
93

Γ Γυμνασίου
Α Λυκείου
Β Λυκείου
Σύνολο

%
21,5
55,9
22,6
100,0

Παρατηρούμε επίσης και στον πίνακα αυτό ότι υπάρχει μια αρκετά καλή
κατανομή στις τάξεις από την Γ΄ Γυμνασίου έως και την Β΄ Λυκείου, που περιλαμβάνει
μεγάλο μέρος της γκάμας των ηλικιών των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο και Λύκειο).
Στον πίνακα 4 παρατηρούμε τον τόπο διαμονής των μαθητών, δηλαδή αν μένουν
σε πόλη ή σε χωριό.
Πίνακας 4: Διαμονή
Διαμονή

Συχνότητα
3
90
93

Πόλη
Χωριό
Σύνολο

%
3,2
96,8
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών
κατοικεί σε χωριό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ο μελλοντικός μελετητής που θα
επαναλάβει μια τέτοια έρευνα θα πρέπει να λάβει υπόψη ώστε τα αποτελέσματά του να
είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα με την παρούσα έρευνα.
Στον πίνακα 5 παρατηρούμε το επάγγελμα του πατέρα των μαθητών. Κάναμε
διάκριση σε πέντε περιπτώσεις, εκείνες του δημοσίου υπαλλήλου, του ιδιωτικού
υπαλλήλου, του αγρότη, του ανέργου και της άλλης περίπτωσης.
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Πίνακας 5: Επάγγελμα πατέρα
Επάγγελμα πατέρα
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Αγρότης
Άνεργος
Άλλο
Σύνολο

Συχνότητα
21
19
26
3
24
93

%
22,6
20,4
28,0
3,2
25,8
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επαγγέλματος του πατέρα
των μαθητών του δείγματος ανήκει στους αγρότες με ποσοστό 28,0%. Ακολουθούν
οι δημόσιοι υπάλληλοι (22,6%) και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (20,4%). Ένα σημαντικό
ποσοστό (25,8%) δήλωσε άλλη περίπτωση επαγγέλματος. Αξίζει να σημειωθεί το πολύ
χαμηλό ποσοστό που δήλωσε άνεργος (3,2%).
Στον πίνακα 6 παρατηρούμε το επάγγελμα της μητέρας των μαθητών. Κάναμε
διάκριση σε τέσσερις περιπτώσεις, εκείνες του δημοσίου υπαλλήλου, του ιδιωτικού
υπαλλήλου, των οικιακών και της άλλης περίπτωσης.
Πίνακας 6: Επάγγελμα μητέρας
Επάγγελμα μητέρας
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Οικιακά
Άλλο
Σύνολο

Συχνότητα
23
23
28
19
93

%
24,7
24,7
30,2
20,4
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επαγγέλματος της μητέρας
των μαθητών του δείγματος ανήκει στα οικιακά με ποσοστό 30,2%. Ακολουθούν οι
δημόσιοι υπάλληλοι (24,7%) και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (24,7%). Ένα σημαντικό
ποσοστό (20,4%) δήλωσε άλλη περίπτωση επαγγέλματος.
Στον πίνακα 7 παρατηρούμε το επίπεδο των γραμματικών γνώσεων του πατέρα
των μαθητών. Κάναμε διάκριση σε πέντε περιπτώσεις, εκείνες του δημοτικού, γυμνασίου,
λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακού.
Πίνακας 7: Γνώσεις πατέρα
Γνώσεις πατέρα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
Σύνολο

Συχνότητα
3
14
45
23
8
93

%
3,2
15,1
48,4
24,7
8,6
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επιπέδου των γραμματικών
γνώσεων του πατέρα των μαθητών του δείγματος ανήκει στο λύκειο με ποσοστό 48,4%.
Ακολουθούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (24,7%), οι απόφοιτοι γυμνασίου (15,1%), οι κάτοχοι
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μεταπτυχιακού (8,6%) και οι απόφοιτοι δημοτικού (3,2%). Είναι πολύ σημαντικό να
αναφερθεί ότι σε ποσοστό 33,3% είναι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και μόνο σε ποσοστό
18,3% υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Στον πίνακα 8 παρατηρούμε το επίπεδο των γραμματικών γνώσεων της μητέρας
των μαθητών. Κάναμε και εδώ (όπως και στον πίνακα 7) διάκριση σε πέντε περιπτώσεις,
εκείνες του δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακού.
Πίνακας 8: Γνώσεις μητέρας
Γνώσεις μητέρας
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
Σύνολο

Συχνότητα
1
11
42
32
7
93

%
1,1
11,8
45,2
34,4
7,5
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του επιπέδου των γραμματικών
γνώσεων της μητέρας των μαθητών του δείγματος ανήκει στο λύκειο με ποσοστό 45,2%.
Ακολουθούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (34,4%), οι απόφοιτοι γυμνασίου (11,8%), οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού (7,5%), και οι απόφοιτοι δημοτικού (1,1%). Είναι πολύ σημαντικό να
αναφερθεί ότι σε ποσοστό 41,9% είναι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και μόνο σε ποσοστό
12,9% υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Στον πίνακα 9 παρατηρούμε το ποσοστό των μαθητών που παρακολουθούν
φροντιστήριο
Πίνακας 9: Πηγαίνω σε φροντιστήριο
Πηγαίνω σε φροντιστήριο
Ναι
Όχι
Σύνολο

Συχνότητα
78
15
93

%
83,9
16,1
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των
μαθητών και των τριών τάξεων (83,9%) παρακολουθεί κάποιο είδος φροντιστηρίου.
Στον πίνακα 10 παρατηρούμε τα ποσοστά των μαθητών στα διάφορα είδη
φροντιστηρίου. Κάναμε διάκριση σε πέντε περιπτώσεις, εκείνες του κοινωνικού,
ιδιωτικού, ιδιαίτερου, ιδιωτικού και ιδιαίτερου, κοινωνικού και ιδιαίτερου.
Πίνακας 10: Είδος φροντιστηρίου
Είδος φροντιστηρίου
Κοινωνικό
Ιδιωτικό
Ιδιαίτερο μάθημα
Ιδιωτικό και ιδιαίτερο
Κοινωνικό και ιδιαίτερο
Σύνολο
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6
25
36
10
1
78

%
7,7
32,1
46,2
12,8
1,3
100,0
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Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μαθητών που απάντησε
ταυτίζεται με εκείνο των μαθητών που πηγαίνουν σε κάποιο είδος φροντιστηρίου
(βλ. πίνακα 9). Έτσι με ποσοστό 46,2% προηγείται το ιδιαίτερο μάθημα, ακολουθεί
με ποσοστό 32,1% το ιδιωτικό φροντιστήριο, έπειτα με ποσοστό 12,8% ο συνδυασμός
ιδιωτικού και ιδιαίτερου, με ποσοστό 7,7% το κοινωνικό και τέλος με ένα μικρό ποσοστό
1,3% ο συνδυασμός κοινωνικού και ιδιαίτερου.
Στον πίνακα 11 παρατηρούμε τα ποσοστά των μαθητών που πηγαίνουν σε
φροντιστήρια για προετοιμασία μόνο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Πίνακας 11: Μόνο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
Μόνο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
Ναι
Όχι
Σύνολο

Συχνότητα
42
36
78

%
53,8
46,2
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι από τους 78 μαθητές που παρακολουθούν
φροντιστήριο (βλ. πίνακα 9) οι 42 μαθητές πηγαίνουν για προετοιμασία μόνο των
πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (δηλ. ποσοστό 42/78=53,8%).

3.3.2. Ερευνητικά Εργαλεία και τρόπος ανάλυσης δεδομένων
Για τη συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων οι μαθητές / μαθήτριες απάντησαν

σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο (12 ερωτήσεων).
Οι ερωτήσεις αφορούσαν:
Την επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στο περιβάλλον
Την βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω της τεχνολογίας
Την αλληλεπίδραση κοινωνίας και περιβάλλοντος
Τον αντίκτυπο της τεχνολογικής εξέλιξης στην οικονομία
Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις ήταν:
1. Το Περιβάλλον επηρεάζεται από την Τεχνολογική Εξέλιξη;
2. Οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν το Περιβάλλον;
3. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο Περιβάλλον;
4. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ζώων;
5. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των βιολογικών
προϊόντων;
6. Υπάρχει αλληλεπίδραση Κοινωνίας και Περιβάλλοντος;
7. Πιστεύετε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της
κοινωνίας;
8. Ο Πολιτιστικός Τομέας επηρεάζεται από την Τεχνολογία;
9. Ποια είναι η ενασχόλησή σας στον ελεύθερό σας χρόνο;
10. Πιστεύετε ότι η καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά στην
πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. όξινη βροχή - μνημεία)
11.Η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη;
12.Υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο της τεχνολογικής εξέλιξης στην Οικονομία;
Από τα υποκείμενα της έρευνας ζητήθηκε να καταχωρίσουν τις απαντήσεις
•
•
•
•
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τους, είτε με την μορφή Ναι/Όχι, είτε με την μορφή συμπλήρωσης απάντησης, είτε με
την μορφή κλίμακας 1 έως 4 (καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα πολύ). Με βάση τις απαντήσεις
των 93 μαθητών / μαθητριών στο ερωτηματολόγιο των 12 ερωτήσεων δημιουργήσαμε
μια βάση δεδομένων 2139 τιμών (στις 12 ερωτήσεις προστίθενται και τα 11 κύρια
χαρακτηριστικά τους και έτσι δημιουργείται ένας πίνακας Χ*Υ = 23 Χ 93 = 2139 τιμών).
Με την βοήθεια του προγράμματος στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες / μελέτες
SPSS28,29 χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση η μέθοδος Crosstabulation και το κριτήριο
Pearson x2. Διερευνήσαμε τα αποτελέσματα 144 συνολικά συνδυασμών περιπτώσεων
και λάβαμε 14 συσχετίσεις x2 με επίπεδο εμπιστοσύνης ≥ 95%, τις οποίες παραθέτουμε
πιο κάτω, μετά από τις απαντήσεις των μαθητών .
4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
4.1 Απαντήσεις μαθητών

Στον πίνακα 12 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν το περιβάλλον
επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη
Πίνακας 12. Το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη
Το περιβάλλον επηρεάζεται από την
τεχνολογική εξέλιξη
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα

%

5
52
36
93

5,4
55,9
38,7
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι μαθητές σε συντριπτικό ποσοστό
(94,6%) πιστεύουν ότι το περιβάλλον επηρεάζεται πολύ/πάρα πολύ από την τεχνολογική
εξέλιξη.
Στον πίνακα 13 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν οι πολιτικές αποφάσεις
επηρεάζουν το περιβάλλον.
Πίνακας 13. Οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν το περιβάλλον
Οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν το
περιβάλλον
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα

%

2
22
51
18
93

2,2
23,7
54,8
19,4
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι μαθητές σε πολύ μεγάλο ποσοστό (74,2%)

28 Γναρδέλλης, Χ. (2006). Ανάλυση Δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
29 Κατσής, Α. κ.ά. (2010). Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Εκδ. Τόπος, Αθήνα
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πιστεύουν ότι το περιβάλλον επηρεάζεται πολύ/πάρα πολύ από τις πολιτικές αποφάσεις.
Το ποσοστό του ‘‘Καθόλου’’ είναι στο 2,2,%.
Στον πίνακα 14 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν οι τεχνολογικές
εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον
Πίνακας 14. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση
στο περιβάλλον
Καμία
Μικρή
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Σύνολο

Συχνότητα

%

3
45
38
7
93

3,2
48,4
40,9
7,5
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις των μαθητών είναι
μοιρασμένες. Σε ποσοστό 51,6% θεωρούν ότι δεν έχουν (καμία - μικρή) και σε ποσοστό
48,4% θεωρούν ότι έχουν (μεγάλη - πολύ μεγάλη).
Στον πίνακα 15 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν οι τεχνολογικές
εξελίξεις έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ζώων.
Πίνακας 15. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των
ζώων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των ζώων
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα

%

23
47
16
7
93

24,7
50,5
17,2
7,5
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι τρεις στους τέσσερις μαθητές (ποσοστό
75,2%) θεωρούν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν έχουν βελτιώσει την ποιότητα της
ζωής των ζώων (καθόλου – λίγο). Σε ποσοστό 24,7% θεωρούν ότι την έχουν βελτιώσει
(πολύ – πάρα πολύ).
Πίνακας 16. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των
βιολογικών προϊόντων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις
στην ποιότητα των βιολογικών προϊόντων
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο
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%

7
27
42
17
93

7,5
29,0
45,2
18,3
100,0
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Στον πίνακα 16 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν οι τεχνολογικές
εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των βιολογικών προϊόντων.
Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 63,5% πιστεύουν ότι οι
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις (πολύ – πάρα πολύ). Είναι όμως σημαντικό να
τονίσουμε ότι ένας στους τρεις ερωτώμενους (ποσοστό 36,5%) πιστεύει ότι δεν έχουν.
Στον πίνακα 17 περιλαμβάνονται οι απαντήσεις για το αν υπάρχει αλληλεπίδραση
κοινωνίας και περιβάλλοντος.
Πίνακας 17. Υπάρχει αλληλεπίδραση κοινωνίας και περιβάλλοντος
Υπάρχει αλληλεπίδραση κοινωνίας και
περιβάλλοντος
Καμία
Μικρή
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
Σύνολο

Συχνότητα

%

4
30
38
21
93

4,3
32,2
40,9
22,6
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι και εδώ με το ίδιο ποσοστό 63,5%
πιστεύουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση (μεγάλη – πολύ μεγάλη). Είναι όμως σημαντικό να
τονίσουμε ότι ένας στους τρεις ερωτώμενους (ποσοστό 36,5%) πιστεύει ότι δεν υπάρχει
αλληλεπίδραση κοινωνίας και περιβάλλοντος (καμία – μικρή).
Στον πίνακα 18 υπάρχουν οι απαντήσεις για το αν πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές
εξελίξεις συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας.
Πίνακας 18. Πιστεύετε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν θετικά στην
ανάπτυξη της κοινωνίας
Πιστεύετε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν
θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα

%

5
13
49
26
93

5,4
14,0
52,6
28,0
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι μαθητές σε συντριπτικό ποσοστό (80,6%)
πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας
(πολύ – πάρα πολύ). Μόλις σε ένα ποσοστό 5,4% πιστεύουν ότι δεν έχουν καμία θετική
συμβολή.
Στον πίνακα 19 υπάρχουν οι απαντήσεις για το αν πιστεύουν ότι ο πολιτιστικός
τομέας επηρεάζεται από την τεχνολογία.
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Πίνακας 19. Ο πολιτιστικός τομέας επηρεάζεται από την τεχνολογία
Ο πολιτιστικός τομέας επηρεάζεται από την τεχνολογία
Καθόλου

Συχνότητα
8

%
8,7

Λίγο

25

27,2

Πολύ

46

50,0

Πάρα Πολύ

13

14,1

Σύνολο

92

100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι τρεις στους τέσσερις μαθητές (ποσοστό
74,1%) πιστεύει ότι έχουμε επίδραση (μεγάλη – πολύ μεγάλη) της τεχνολογίας επί του
πολιτιστικού τομέα. Μόλις ένα μικρό ποσοστό 8,7% πιστεύει ότι δεν υπάρχει καμία
επίδραση.
Στον πίνακα 20 υπάρχουν οι απαντήσεις για το ποια είναι η απασχόληση των
μαθητών στον ελεύθερό τους χρόνο.
Πίνακας 20. Ποια είναι η ενασχόλησή σας στον ελεύθερό σας χρόνο
Ποια είναι η ενασχόλησή σας στον ελεύθερό σας χρόνο
Τεχνολογικά μέσα

Συχνότητα
43

%
46,2

Πολιτιστικά στοιχεία

5

5,4

Και τα δύο

20

21,5

Τίποτα από τα δύο

25

26,9

Σύνολο

93

100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι μισοί περίπου (46,2%) ασχολούνται με
τεχνολογικά μέσα. Ένα μικρό ποσοστό (5,4%) με διάφορα πολιτιστικά στοιχεία και ένας
στους πέντε περίπου (21,5%) με τεχνολογικά μέσα και πολιτιστικά στοιχεία μαζί. Είναι
σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ένας στους τέσσερις περίπου (26,9%) δεν ασχολείται
με τίποτα από τα δύο. Θέμα πιθανόν ερευνητέο σε μελλοντική ποιοτική έρευνα.
Στον πίνακα 21 υπάρχουν οι απαντήσεις για αν πιστεύουν ότι η καταστρατήγηση
του περιβάλλοντος επιδρά στην πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. όξινη βροχή – μνημεία).
Πίνακας 21. Πιστεύετε οτι η καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά
στην πολιτιστική κληρονομιά (π.Χ. όξινη βροχή - μνημεία)
Πιστεύετε οτι η καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά
στην πολιτιστική κληρονομιά (π.Χ. όξινη βροχή - μνημεία)
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα

%

2
30
36
25
93

2,2
32,3
38,6
26,9
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι δύο στους τρεις μαθητές (ποσοστό 65,5%)
πιστεύει ότι έχουμε αρνητική επίδραση (μεγάλη – πολύ μεγάλη) της καταστρατήγησης
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του περιβάλλοντος επί της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας στους τρεις μαθητές (ποσοστό
34,5%) πιστεύει ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση (καθόλου – λίγο).
Στον πίνακα 22 υπάρχουν οι απαντήσεις για το αν η τεχνολογική ανάπτυξη
συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη.
Πίνακας 22. Η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη
Η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα
7
16
47
23
93

%
7,5
17,3
50,5
24,7
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι τρεις στους τέσσερις μαθητές (ποσοστό
75,2%) πιστεύει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη
(πολύ – πάρα πολύ). Ένας στους τέσσερις μαθητές (ποσοστό 24,8%) πιστεύει ότι η
τεχνολογική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη (καθόλου – λίγο).
Στον πίνακα 23 υπάρχουν οι απαντήσεις για το αν υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο
της τεχνολογικής ανάπτυξης στην οικονομία.
Στον πίνακα 23 υπάρχουν οι απαντήσεις για το αν υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο
της τεχνολογικής ανάπτυξης στην οικονομία.
Πίνακας 23. Υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο της τεχνολογικής εξέλιξης στην
οικονομία
Υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο της τεχνολογικής εξέλιξης στην οικονομία
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα
8
48
29
8
93

%
8,6
51,6
31,2
8,6
100,0

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι οι έξι στους δέκα μαθητές (ποσοστό 60,2%)
πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο της τεχνολογικής ανάπτυξης στην
οικονομία (καθόλου – λίγο), ενώ οι τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 39,8%) πιστεύουν ότι
υπάρχει (πολύ – πάρα πολύ).
4.2 Συσχετίσεις
Η στατιστική συσχέτιση (για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Crosstabulation
και το κριτήριο Pearson x2) έδωσε τα ακόλουθα συμπεράσματα: Το φύλο, η ηλικία, η τάξη,
το επάγγελμα και οι γνώσεις της μητέρας, οι γνώσεις του πατέρα και η παρακολούθηση
φροντιστηρίου επηρεάζουν τις στάσεις και απόψεις των μαθητών για την τεχνολογία και
τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον εν γένει. (14 συσχετίσεις με επίπεδο εμπιστοσύνης ≥
95%). Ακολουθούν οι πίνακες που παρουσιάζουν τις αντίστοιχες συσχετίσεις.
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Πίνακας 24: Φύλο * Το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη
Το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική
εξέλιξη
Φύλο

Αγόρι
Κορίτσι

Σύνολο

Λίγο
5
0
5

Πολύ
22
29
51

Πάρα Πολύ
19
17
36

Σύνολο
46
46
92

p=0.048 < 0.05
Στον πίνακα 24 παρατηρούμε την συσχέτιση του φύλου με την ερώτηση αν το
περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη. Είναι σαφές από τον πίνακα ότι τα
κορίτσια είναι πιο σίγουρα για την επήρεια αυτή από ότι τα αγόρια.
Πίνακας 25: Γνώσεις μητέρας * Το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική
εξέλιξη
Το περιβάλλον επηρεάζεται από την
τεχνολογική εξέλιξη
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
Γνώσεις μητέρας

Σύνολο

Δημοτικό

1

0

0

1

Γυμνάσιο

0

7

4

11

Λύκειο

1

23

18

42

ΑΕΙ//ΤΕΙ

1

19

12

32

Μεταπτυχιακό

2

3

2

7

5

52

36

93

Σύνολο

p=0.001< 0.05
Στον πίνακα 25 παρατηρούμε την συσχέτιση των γνώσεων της μητέρας με την
ερώτηση αν το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη. Είναι σαφές ότι οι
μαθητές με μητέρες με ανώτερη μόρφωση πιστεύουν πιο βαθειά ότι υπάρχει αυτή η επήρεια.
Πίνακας 26: Πηγαίνω σε φροντιστήριο * Το περιβάλλον επηρεάζεται από την
τεχνολογική εξέλιξη

Πηγαίνω σε
φροντιστήριο

Ναι
Όχι

Σύνολο

Το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
5
47
26
0
5
10
5
52
36

Σύνολο
78
15
93

p=0.045 < 0.05
Στον πίνακα 26 παρατηρούμε την συσχέτιση της παρακολούθησης φροντιστηρίου
με την ερώτηση αν το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη. Είναι σαφές
ότι οι μαθητές που δεν πηγαίνουν σε φροντιστήριο πιστεύουν πιο βαθειά ότι υπάρχει
αυτή η επήρεια.
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Πίνακας 27: Επάγγελμα μητέρας * Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση
στο περιβάλλον
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον

Επάγγελμα Δημόσιος Υπάλληλος
μητέρας
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Οικιακά
Άλλο
Σύνολο

Καμία
3
0
0
0
3

Μικρή
10
11
17
7
45

Μεγάλη
6
12
11
9
38

Πολύ Μεγάλη
4
0
0
3
7

Σύνολο
23
23
28
19
93

p=0.011 < 0.05
Στον πίνακα 27 παρατηρούμε την συσχέτιση του επαγγέλματος της μητέρας με
την ερώτηση αν οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. Είναι
σαφές ότι οι μαθητές με μητέρα που ασχολείται με τα οικιακά πιστεύουν σε μεγαλύτερο
ποσοστό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον.
Πίνακας 28: Γνώσεις πατέρα * Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο
περιβάλλον

Γνώσεις
πατέρα

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό

Σύνολο

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον
Καμία
Μικρή
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη
0
1
1
1
0
8
5
1
0
22
22
1
3
12
7
1
0
2
3
3
3
45
38
7

Σύνολο
3
14
45
23
8
93

p=0.010< 0.05
Στον πίνακα 28 παρατηρούμε την συσχέτιση των γνώσεων του πατέρα με την
ερώτηση αν οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. Είναι σαφές
ότι οι μαθητές με πατέρα απόφοιτο δημοτικού, ή λυκείου ή με μεταπτυχιακό πιστεύουν σε
μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον.
Το αντίθετο συμβαίνει με τους μαθητές με πατέρα απόφοιτο γυμνασίου ή ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Πίνακας 29: Γνώσεις μητέρας * Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση
στο περιβάλλον
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον
Γνώσεις
μητέρας

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ//ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό

Σύνολο

Καμία
0
0
0
3
0
3

Μικρή
0
8
18
16
3
45

p=0.016< 0.05
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Μεγάλη
1
3
21
12
1
38
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0
0
3
1
3
7
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1
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7
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Στον πίνακα 29 παρατηρούμε την συσχέτιση των γνώσεων της μητέρας με την
ερώτηση αν οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. Είναι
σαφές ότι οι μαθητές με μητέρα απόφοιτο δημοτικού, ή λυκείου ή με μεταπτυχιακό
πιστεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση
στο περιβάλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους μαθητές με μητέρα απόφοιτο γυμνασίου
ή ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Πίνακας 30: Επάγγελμα μητέρας * Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των ζώων

Επάγγελμα Δημόσιος Υπάλληλος
μητέρας
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Οικιακά
Άλλο
Σύνολο

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει την ποιότητα
ζωής των ζώων
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
10
13
0
0
2
14
3
4
9
11
7
1
2
9
6
2
23
47
16
7

Σύνολο
23
23
28
19
93

p=0.008 < 0.05
Στον πίνακα 30 παρατηρούμε την συσχέτιση του επαγγέλματος της μητέρας
με την ερώτηση αν οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει την ποιότητα της ζωής
των ζώων. Eίναι χαρακτηριστικό να παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές με μητέρα δημόσιο
υπάλληλο είναι συντριπτικά πιο βέβαιοι ότι δεν έχει υπάρξει βελτίωση (ποσοστό 0%
πολύ – πάρα πολύ).
Πίνακας 31: Ηλικία * Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα
των βιολογικών προϊόντων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα
των βιολογικών προϊόντων
Ηλικία

14
15
16
17

Σύνολο

Καθόλου
4
2
1
0
7

Λίγο
5
18
4
0
27

Πολύ
3
20
17
2
42

Πάρα Πολύ
5
6
6
0
17

Σύνολο
17
46
28
2
93

p=0.021< 0.05
Στον πίνακα 31 παρατηρούμε την συσχέτιση της ηλικίας με την ερώτηση αν οι
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των βιολογικών προϊόντων. Όσο
μεγαλύτεροι σε ηλικία γίνονται οι μαθητές τόσο περισσότερο πιστεύουν σε αυτό. Έτσι
από το 47% στην ηλικία των 14, πηγαίνουμε στο 56,5% στην ηλικία των 15, στο 82%
στην ηλικία των 16 και στο 100% στην ηλικία των 17 που πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές
εξελίξεις έχουν μεγάλες/πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην ποιότητα των βιολογικών
προϊόντων.
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Πίνακας 32: Τάξη * Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των
βιολογικών προϊόντων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα
των βιολογικών προϊόντων

Τάξη

Γ Γυμνασίου
Α Λυκείου
Β Λυκείου

Σύνολο

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

Πάρα Πολύ

4
2
1
7

6
18
3
27

4
24
14
42

6
8
3
17

Σύνολο
20
52
21
93

p=0.026 < 0.05
Στον πίνακα 32 παρατηρούμε την συσχέτιση της τάξης με την ερώτηση αν οι
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των βιολογικών προϊόντων. Όσο
μεγαλύτεροι σε τάξη γίνονται οι μαθητές τόσο περισσότερο πιστεύουν σε αυτό. Έτσι από το
50% στη Γ΄ Γυμνασίου, πηγαίνουμε στο 61,5% στην Α΄ Λυκείου και στο 81% στη Β΄ Λυκείου
που πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεγάλες/πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην
ποιότητα των βιολογικών προϊόντων. Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία με τον πίνακα 31.
Πίνακας 33: Επάγγελμα πατέρα * Πιστεύετε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν
θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας

Επάγγελμα Δημόσιος Υπάλληλος
πατέρα
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Αγρότης

Πιστεύετε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν
θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
4
0
9
8
0
1
14
4
1
7
13
5

Σύνολο
21
19
26

Άνεργος

0

0

3

0

3

Άλλο

0
5

5
13

10
49

9
26

24
93

Σύνολο

p=0.013 < 0.05
Στον πίνακα 33 παρατηρούμε την συσχέτιση του επαγγέλματος του πατέρα
με την ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν θετικά στην
οικονομία. Οι πιο επιφυλακτικοί είναι εκείνοι με πατέρα αγρότη (38%) και ακολουθούν
εκείνοι με πατέρα δημόσιο υπάλληλο (19%) που πιστεύουν κάτι τέτοιο.
Πίνακας 34: Ηλικία * Ο πολιτιστικός τομέας επηρεάζεται από την τεχνολογία

Ηλικία

Σύνολο

14
15
16
17

Ο πολιτιστικός τομέας επηρεάζεται από την τεχνολογία
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
1
5
10
1
5
14
19
8
2
6
17
2
0
0
0
2
8
25
46
13
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p=0.049 < 0.05
Στον πίνακα 34 παρατηρούμε την συσχέτιση της ηλικίας με την ερώτηση αν ο
πολιτιστικός τομέας επηρεάζεται από την τεχνολογία. Υπάρχει μια διακύμανση από 58,7%
(ηλικία 15) μέχρι 100% (ηλικία 17) που πιστεύουν ότι επηρεάζεται πολύ – πάρα πολύ.
Στον πίνακα 35 παρατηρούμε την συσχέτιση της τάξης με την ερώτηση ποια
είναι η απασχόλησή τους στον ελεύθερό τους χρόνο. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε
ότι οι μαθητές που δεν ασχολούνται με τίποτα (δηλ. ούτε με τεχνολογικά μέσα ούτε με
πολιτιστικά στοιχεία) στον ελεύθερό τους χρόνο μειώνονται από το 45% (Γ΄ Γυμνασίου)
στο 26,9% (Α΄ Λυκείου) και στο 9,5% (Β΄ Λυκείου).
Πίνακας 35: Ταξη * Ποια είναι η ενασχόλησή σας στον ελεύθερό σας χρόνο
Ποια είναι η ενασχόλησή σας στον ελεύθερό σας χρόνο

Τάξη

Τίποτα από τα Σύνολο
δύο

Τεχνολογικά μέσα

Πολιτιστικά
στοιχεία

Γ Γυμνασίου

6

3

2

9

Α Λυκείου

26

1

11

14

52

Β Λυκείου

11

1

7

2

21

43

5

20

25

93

Σύνολο

Και τα δύο

20

p=0.036 < 0.05
Πίνακας 36: Ηλικία * Πιστεύετε οτι η καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά
αρνητικά στην πολιτιστική κληρονομιά (π.Χ. όξινη βροχή - μνημεία)

Ηλικία

Σύνολο

14
15
16
17

Πιστεύετε οτι η καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά στην
πολιτιστική κληρονομιά (π.Χ. όξινη βροχή - μνημεία)
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
2
7
6
2
0
19
14
13
0
4
16
8
0
0
0
2
2
30
36
25

Σύνολο
17
46
28
2
93

p=0.005< 0.05
Στον πίνακα 36 παρατηρούμε την συσχέτιση της ηλικίας με την ερώτηση αν
πιστεύουν ότι η καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά στην πολιτιστική
κληρονομιά (π.χ. όξινη βροχή – μνημεία). Όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία γίνονται οι μαθητές
τόσο περισσότερο πιστεύουν σε αυτό. Έτσι από το 47% στην ηλικία των 14, πηγαίνουμε
στο 58,7% στην ηλικία των 15, στο 85,7% στην ηλικία των 16 και στο 100% στην ηλικία
των 17 που πιστεύουν ότι η καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά πολύ/πάρα πολύ
αρνητικά στην πολιτιστική κληρονομιά.
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Πίνακας 37: Ηλικία * Η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με την οικονομική
ανάπτυξη

Ηλικία

14
15
16
17

Σύνολο

Η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα Πολύ
2
2
12
1
3
9
20
14
0
5
15
8
2
0
0
0
7
16
47
23

Σύνολο
17
46
28
2
93

p=0.000 < 0.05
Στον πίνακα 37 παρατηρούμε την συσχέτιση της ηλικίας με την ερώτηση αν η
τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει ένα κυμαινόμενο
ποσοστό από 73,9% (ηλικία των 15) μέχρι 82% (ηλικία των 16) που πιστεύουν ότι
συμβαδίζουν πολύ/πάρα πολύ.
5. Συμπεράσματα
Από την μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι το φύλο, η ηλικία, η τάξη,
το επάγγελμα και οι γνώσεις της μητέρας, οι γνώσεις του πατέρα και η παρακολούθηση
φροντιστηρίου επηρεάζουν τις στάσεις και απόψεις των μαθητών για την τεχνολογία και
τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον εν γένει.
Οι μαθητές σε συντριπτικό ποσοστό (94,6%) πιστεύουν ότι το περιβάλλον
επηρεάζεται πολύ/πάρα πολύ από την τεχνολογική εξέλιξη. Επίσης οι μαθητές σε πολύ
μεγάλο ποσοστό (74,2%) πιστεύουν ότι το περιβάλλον επηρεάζεται πολύ/πάρα πολύ από
τις πολιτικές αποφάσεις. Οι απαντήσεις των μαθητών είναι μοιρασμένες στο ερώτημα
αν οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. Σε ποσοστό 51,6%
θεωρούν ότι δεν έχουν (καμία - μικρή) και σε ποσοστό 48,4% θεωρούν ότι έχουν
(μεγάλη - πολύ μεγάλη). Τρεις στους τέσσερις μαθητές (ποσοστό 75,2%) θεωρούν ότι οι
τεχνολογικές εξελίξεις δεν έχουν βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ζώων (καθόλου
– λίγο). Σε ποσοστό 24,7% θεωρούν ότι την έχουν βελτιώσει (πολύ – πάρα πολύ). Οι
μαθητές σε ποσοστό 63,5% πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις
στην ποιότητα των βιολογικών προϊόντων (πολύ – πάρα πολύ). Είναι όμως σημαντικό
να τονίσουμε ότι ένας στους τρεις ερωτώμενους (ποσοστό 36,5%) πιστεύει ότι δεν
έχουν. Με το ίδιο ποσοστό 63,5% πιστεύουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση κοινωνίας και
περιβάλλοντος (μεγάλη – πολύ μεγάλη). Είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε ότι ένας στους
τρεις ερωτώμενους (ποσοστό 36,5%) πιστεύει ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση (καμία
– μικρή). Οι μαθητές σε συντριπτικό ποσοστό (80,6%) πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές
εξελίξεις συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας (πολύ – πάρα πολύ). Μόλις σε
ένα ποσοστό 5,4% πιστεύουν ότι δεν έχουν καμία θετική συμβολή. Τρεις στους τέσσερις
μαθητές (ποσοστό 74,1%) πιστεύει ότι έχουμε επίδραση (μεγάλη – πολύ μεγάλη) της
τεχνολογίας επί του πολιτιστικού τομέα. Μόλις ένα μικρό ποσοστό 8,7% πιστεύει ότι
δεν υπάρχει καμία επίδραση. Οι μισοί περίπου (46,2%) ασχολούνται με τεχνολογικά
μέσα. Ένα μικρό ποσοστό (5,4%) με διάφορα πολιτιστικά στοιχεία και ένας στους πέντε
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περίπου (21,5%) με τεχνολογικά μέσα και πολιτιστικά στοιχεία μαζί. Είναι σημαντικό
να παρατηρήσουμε ότι ένας στους τέσσερις περίπου (26,9%) δεν ασχολείται με τίποτα
από τα δύο. Θέμα πιθανόν ερευνητέο σε μελλοντική ποιοτική έρευνα. Δύο στους τρεις
μαθητές (ποσοστό 65,5%) πιστεύει ότι έχουμε αρνητική επίδραση (μεγάλη – πολύ μεγάλη)
της καταστρατήγησης του περιβάλλοντος επί της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας στους
τρεις μαθητές (ποσοστό 34,5%) πιστεύει ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση (καθόλου
– λίγο). Τρεις στους τέσσερις μαθητές (ποσοστό 75,2%) πιστεύει ότι η τεχνολογική
ανάπτυξη συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη (πολύ – πάρα πολύ). Ένας στους
τέσσερις μαθητές (ποσοστό 24,8%) πιστεύει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει
με την οικονομική ανάπτυξη (καθόλου – λίγο). Τέλος έξι στους δέκα μαθητές (ποσοστό
60,2%) πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο της τεχνολογικής ανάπτυξης στην
οικονομία (καθόλου – λίγο), ενώ οι τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 39,8%) πιστεύουν ότι
υπάρχει (πολύ – πάρα πολύ).
Στην ερώτηση αν το περιβάλλον επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη
είναι σαφές ότι τα κορίτσια είναι πιο σίγουρα για την επήρεια αυτή από ότι τα αγόρια.
Οι μαθητές με μητέρες με ανώτερη μόρφωση πιστεύουν πιο βαθειά ότι υπάρχει αυτή η
επήρεια. Επίσης είναι σαφές ότι οι μαθητές που δεν πηγαίνουν σε φροντιστήριο πιστεύουν
πιο βαθειά ότι υπάρχει αυτή η επήρεια.
Οι μαθητές με μητέρα που ασχολείται με τα οικιακά πιστεύουν σε μεγαλύτερο
ποσοστό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. Είναι
σαφές επίσης ότι οι μαθητές με πατέρα απόφοιτο δημοτικού, ή λυκείου ή με μεταπτυχιακό
πιστεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση
στο περιβάλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους μαθητές με πατέρα απόφοιτο γυμνασίου
ή ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι μαθητές με μητέρα απόφοιτο δημοτικού, ή λυκείου ή με μεταπτυχιακό
πιστεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν θετική επίδραση
στο περιβάλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους μαθητές με μητέρα απόφοιτο γυμνασίου
ή ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Παρατηρούμε ότι οι μαθητές με μητέρα δημόσιο υπάλληλο είναι συντριπτικά
πιο βέβαιοι ότι δεν έχει υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα της ζωής των ζώων λόγω των
τεχνολογικών εξελίξεων (ποσοστό 0% πολύ – πάρα πολύ).
Όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία γίνονται οι μαθητές τόσο περισσότερο πιστεύουν
ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεγάλες/πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην ποιότητα των
βιολογικών προϊόντων. Έτσι από το 47% στην ηλικία των 14, πηγαίνουμε στο 56,5%
στην ηλικία των 15, στο 82% στην ηλικία των 16 και στο 100% στην ηλικία των 17
που πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεγάλες/πολύ μεγάλες επιπτώσεις
στην ποιότητα των βιολογικών προϊόντων. Επίσης όσο μεγαλύτεροι σε τάξη γίνονται
οι μαθητές τόσο περισσότερο πιστεύουν σε αυτό. Έτσι από το 50% στη Γ΄ Γυμνασίου,
πηγαίνουμε στο 61,5% στην Α΄ Λυκείου και στο 81% στη Β΄ Λυκείου που πιστεύουν ότι
οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεγάλες/πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην ποιότητα των
βιολογικών προϊόντων.
Οι πιο επιφυλακτικοί στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις
συμβάλλουν θετικά στην οικονομία είναι εκείνοι με πατέρα αγρότη (38%) και ακολουθούν
εκείνοι με πατέρα δημόσιο υπάλληλο (19%) που πιστεύουν κάτι τέτοιο.
Υπάρχει μια διακύμανση από 58,7% (ηλικία 15) μέχρι 100% (ηλικία 17) που
πιστεύουν ότι ο πολιτιστικός τομέας επηρεάζεται από την τεχνολογία πολύ – πάρα
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πολύ.
Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές που δεν ασχολούνται με
τίποτα (δηλ. ούτε με τεχνολογικά μέσα ούτε με πολιτιστικά στοιχεία) στον ελεύθερό
τους χρόνο μειώνονται από το 45% (Γ΄ Γυμνασίου) στο 26,9% (Α΄ Λυκείου) και στο
9,5% (Β΄ Λυκείου).
Όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία γίνονται οι μαθητές τόσο περισσότερο πιστεύουν σε
αυτό. Έτσι από το 47% στην ηλικία των 14, πηγαίνουμε στο 58,7% στην ηλικία των 15,
στο 85,7% στην ηλικία των 16 και στο 100% στην ηλικία των 17 που πιστεύουν ότι η
καταστρατήγηση του περιβάλλοντος επιδρά πολύ/πάρα πολύ αρνητικά στην πολιτιστική
κληρονομιά.
Τέλος υπάρχει ένα κυμαινόμενο ποσοστό από 73,9% (ηλικία των 15) μέχρι 82%
(ηλικία των 16) που πιστεύουν ότι η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με την οικονομική
ανάπτυξη πολύ/πάρα πολύ.
Τα ανωτέρω αναφερθέντα θεωρούμε ότι είναι στοιχεία ενδιαφέροντα για
περαιτέρω διερεύνηση και προβληματισμό.
Επίλογος
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια ανάδειξης της σχέσης των
μαθητών / μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την τεχνολογία και το
περιβάλλον στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια επανάληψη της ερευνητικής αυτής προσπάθειας και
σε άλλη γεωγραφική περιοχή της χώρας για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
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Στρατηγικές και αλγόριθμοι για νοερούς, κατ’ εκτίμηση, υπολογισμούς
Μαστρογιάννης Αλέξιος

Περίληψη
Οι νοεροί, κατ’ εκτίμηση, υπολογισμοί, στο πλαίσιο ανάδειξης της γενικότερης
πολυτροπικότητας, κατά την εκτέλεση των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της
Αριθμητικής, αποτελούν κρίσιμη, σχολική αλλά και καθημερινής ζωής, μαθηματική
δεξιότητα. Για αυτό τον λόγο, σε πολλά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών παρατηρείται
μια πριμοδότηση της διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών αλλά και της ενθάρρυνσης
για την επινόησή τους, σε βάρος των τυπικών-παραδοσιακών γραπτών αλγόριθμων, αν
και οι τυπικοί αλγόριθμοι εξακολουθούν να κρατούν τα εργαλειακά, διαμεσολαβητικά
σκήπτρα, κατά την επίλυση προβλημάτων. Η παρούσα εργασία αναφέρει, αρχικά, τα
μαθησιακά πλεονεκτήματα, όπως και τις δυσκολίες, κατά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
στους νοερούς, κατ’ εκτίμηση, υπολογισμούς. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αρκετές
στρατηγικές, καθώς και τρεις σχετικές βασικές διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να
αξιοποιηθούν από τους μαθητές, ώστε να ενισχύσουν αυτοί την ευχέρειά τους και την
επινοητικότητά τους, στους κατ’ εκτίμηση νοερούς υπολογισμούς.
Λέξεις- κλειδιά: Αλγόριθμος, νοερός, υπολογισμός, κατά εκτίμηση, Αριθμητική
Mental computational estimation strategies and algorithms
Abstract
Mental computational estimation, in the context of highlighting the general multimodality,
while using algorithms to perform the four arithmetic operations, constitutes a critical
school and everyday life mathematical skill. For this reason, in many curricula there is a
premium for teaching mental computation but also encouragement for it to be invented to
the detriment of the typical/traditional, written algorithms, even if the typical algorithms
continue to hold the instrumental, mediatory scepters in problem solving. This work
initially reports the learning advantages, as well as the difficulties in developing mental
computational estimation skills. Then, a number of strategies as well as three related key
processes, which can be used by students, are presented, in order to enhance their own
competence and resourcefulness in mental computational estimation.
Keywords: Algorithm, mental, calculation, estimation, Arithmetic
1. Εισαγωγή
Οι αλγόριθμοι, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο είναι, κατά βάση, συνδεδεμένοι, αν και
λανθασμένα, μόνο με τους αριθμητικούς αλγόριθμους1, δηλαδή τους αλγόριθμους
1 Usiskin, Z. (1998). Paper-and-Pencil Algorithms in a Calculator-and-Computer Age. In L. J. Morrow & M.
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υπολογισμού, για τις τέσσερις πράξεις της Αριθμητικής. Οι αριθμητικοί αυτοί αλγόριθμοι
είναι κομβική ύλη στα Μαθηματικά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελούν,
βέβαια, κρίσιμους και απαραίτητους βραχίονες και δεκανίκια, για την επιτυχή
επίλυση προβλημάτων. Στο σημερινό Δημοτικό Σχολείο, οι αλγόριθμοι υπολογισμού
επιτυγχάνονται μέσω τεσσάρων τρόπων: α) νοερά με ακρίβεια, β) νοερά με εκτιμήσεις,
γ) γραπτώς με χαρτί και μολύβι (τυπικοί γραπτοί αλγόριθμοι) και δ) με αριθμομηχανές
(κομπιουτεράκια) ή άλλες συσκευές (π.χ. άβακα, αριθμητήριο). Καθένας από αυτούς
τους τρόπους υπολογισμού μπορεί να αποτελεί λύση για συγκεκριμένες συνθήκες
προβλημάτων. Για αυτό, η πολυτροπικότητα, κατά την εκτέλεση των αλγόριθμων των
τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής, καθίσταται βασικό μέλημα, ίσως και μονόδρομο,
κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς ένας
πλουραλισμός διδασκαλίας και ένας προσεκτικός συνδυασμός και των τεσσάρων τρόπων,
όπως και της ανάδειξης της καταλληλότητας καθενός, στις εκάστοτε περιστάσεις, μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίζουν επιτυχέστερα επιλύσεις προβλημάτων2.
Πάντως, η μονομερής μάθηση και αξιοποίηση μόνο μιας μορφής αλγόριθμων μπορεί να
δημιουργήσει αδυναμία επίλυσης ενός σχετικού προβλήματος, όταν η εκτέλεση αυτού
του τύπου αλγόριθμου δε θα είναι εφικτή (αν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει χαρτί και
μολύβι ή αριθμομηχανή). Σε εύκολες πράξεις θεωρείται παιδαγωγικά προσφορότερο να
επιλέγεται η νοερή πραγματοποίηση του υπολογισμού, καθότι η επιλογή του σχετικού
παραδοσιακού γραπτού αλγόριθμου μπορεί, κατά πάσα πιθανότητα, να αποτελεί χάσιμο
χρόνου. Π.χ. ο πολλαπλασιασμός 48∙25 μπορεί να εκτελεστεί πιο γρήγορα νοερώς, ως
εξής: 48∙25 = (4∙12)∙25 = 12∙(4∙25) = 12∙100 = 1.200.
Οι τυπικοί γραπτοί αλγόριθμοι, ωστόσο, δεν απώλεσαν την πρωταγωνιστικότητά
τους, αφού εξακολουθούν να κρατούν τη μερίδα του λέοντος, κατά την εκτέλεση των
στοιχειωδών υπολογισμών. Η αιτία μπορεί να εντοπιστεί3,4 στην απόλυτη κυριαρχία των
γραπτών αλγόριθμων στους χώρους εργασίας, πριν από την έλευση των υπολογιστικών
συσκευών. Οι νέοι εκείνης της εποχής, για να διεκδικήσουν με αξιώσεις, αργότερα, μια
θέση εργασίας, έπρεπε να ήταν ικανοί να πραγματοποιούν, με ευχέρεια, πλήθος πράξεων
με χαρτί και μολύβι. Το σχολείο, αναγκαστικά, έπρεπε να προετοιμάσει τους μαθητές του,
για μια τέτοια μελλοντική εργασία. Σήμερα, όμως, όπως προστάζουν και οι σύγχρονες,
εποικοδομιστικές θεωρίες, προτείνεται ο πλουραλισμός στην εκτέλεση των αλγόριθμων
αλλά και η ενθάρρυνση των μαθητών, ώστε να αναπτύσσουν και να επινοούν προσωπικές
νοερές μεθόδους υπολογισμού (στρατηγικές και αλγόριθμους). Ασφαλώς, καθοριστικός
κρίνεται ο ρόλος του δασκάλου στην επικράτηση αυτών των μοντέρνων παιδαγωγικών
θεωρήσεων.
J. Kenney (Eds.), The Teaching and Learning of Algorithms in School Mathematics (pp. 7-20). The National
Council of Teachers of Mathematics.
2 Cabanilla-Pedro, L. A. (2006). Using Calculators in Primary Mathematics. Learning Science and
Mathematics, 1.
3 Hartnett, J. (2015). Teaching Computation in Primary School without Traditional Written Algorithms. In M.
Marshman, V. Geiger & A. Bennison (Eds.), Mathematics education in the margins (Proceedings of the 38th
annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia) (pp. 285–292). Sunshine
Coast: MERGA.
4 Clarke, D. M. (2005). Written algorithms in the primary years: Undoing the “good work”? In M. Coupland,
J. Anderson & T. Spencer (Eds.), Making Mathematics Vital, Proceedings of the 20th biennial conference of the
Australian Association of Mathematics Teachers (pp. 93-98). Sydney.
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Υπό αυτή την παιδαγωγική επιταγή για ανάδειξη της πολυτροπικότητας,
κατά την εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής, εδώ και τουλάχιστον μια
εικοσαετία, αποτελεί μάλλον «κοινό μυστικό», στη μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα,
ότι δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη όλοι οι μαθητές να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα
εκμάθησης όλων των τυπικών γραπτών αλγόριθμων5. Σε αυτό το πλαίσιο μείωσης της
ύλης των γραπτών τυπικών αλγόριθμων, η παρούσα εργασία εξετάζει τον ρόλο και την
προστιθέμενη αξία των νοερών υπολογισμών με εκτίμηση, στη σχολική καθημερινότητα.
Αρχικά, παρουσιάζει τα πολλά πλεονεκτήματα αλλά και τις δυσκολίες, κατά την
αξιοποίηση των νοερών υπολογισμών στο Δημοτικό σχολείο, όπως καταγράφονται ως
πορίσματα σχετικών ερευνών, ενώ στη συνέχεια επιχειρηματολογεί υπέρ της ανάγκης
διδασκαλίας νοερών αλγόριθμων αλλά και της ενθάρρυνσης για την επινόηση νέων από
τους μαθητές. Ακολούθως, αναφέρονται κάποιες στρατηγικές, οι οποίες, ενδεχομένως,
μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές, ώστε να καταστούν ικανοί και ευέλικτοι στην
εκτέλεση νοερών υπολογισμών με εκτίμηση.
2. Οι νοεροί, κατ’ εκτίμηση, υπολογισμοί, οι δυσκολίες τους και τα μαθησιακά
πλεονεκτήματά τους
Πολλά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, ανά την υφήλιο, ευθυγραμμιζόμενα και
συντασσόμενα με τις σύγχρονες εποικοδομιστικές αρχές και θεωρήσεις πριμοδοτούν και
αβαντάρουν τους νοερούς υπολογισμούς, σε βάρος των τυπικών γραπτών αλγόριθμων.
Πράγματι, εδώ και είκοσι πέντε και πλέον χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ως
συνέπεια ερευνητικών ευρημάτων6,7,8,9, παρατηρείται μια τάση να ευνοούνται οι νοεροί
υπολογισμοί (ακριβείς και κατ’ εκτίμηση), όπως και οι εναλλακτικοί αλγόριθμοι, σε βάρος
των τυπικών γραπτών αλγόριθμων. Αναμφίβολα, ο ρόλος των νοερών υπολογισμών,
στη μαθηματική εκπαίδευση, είναι μάλλον κεφαλαιώδης, καταλαμβάνοντας όλο και
μεγαλύτερη έκταση, ως μαθηματική ύλη, στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης10,11,12. Επιπλέον, και σε συνέχεια αυτής της πριμοδότησης των νοερών
5 Verschaffel, L., Greer, B. & DeCorte, E. (2007). Whole Number Concepts and Operations. In F. K. Lester,
Jr (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 557-628). Charlotte, NC:
Information Age Publishing.
6 Barmby, P., Bilsborough, L., Harries, T. & Higgins, S. (2009). Primary Mathematics Teaching for
Understanding. Open University Press.
7 White, A. L. & Singh, P. (2005). Computation in the primary mathematics classroom: going mental.
Foundations and Creativity: The Strengths and Weaknesses of Mathematics Education in East Asia. In
Proceedings of the 3rd East Asia Regional Conference on Mathematics Education. ICMI - EARCOME 3.
8 Turner, S. & McCullouch, J. (2004). Making connections in Primary Mathematics. A Practical Guide. David
Fulton Publishers.
9 Vakali, M. (1985). Children’s Thinking in Arithmetic Word Problem Solving. The Journal of Experimental
Education, 53(2), pp. 106-113.
10 Heirdsfield, A. M. (2003). “Spontaneous” mental computation strategies. In N. A. Pateman, B. Doughert &
J. Zilloux (Eds.), Proceedings of International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 55-62).
Honolulu, USA: University of Hawaii.
11 McIntosh, A. (1998). Teaching mental algorithms constructively. In L. J. Morrow & M. J. Kenney (Eds.),
The teaching and learning of algorithms in school mathematics (pp. 44-48). The National Council of Teachers
of Mathematics.
12 McIntosh, A., Bana, J. & Farrell, B. (1995). Mental computation in school mathematics: preference, attitude
and performance of students in Years 3, 5, 7 and 9. Perth, Australia: Mathematics, Science & Technology
Education Centre, Edith Cowan University.
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υπολογισμών, αποτελεί συνιστώμενη σχολική πράξη, και η απόκτηση της δυνατότητας
από τους μαθητές του Δημοτικού να επινοούν στρατηγικές (και αλγόριθμους) για
νοερούς υπολογισμούς13. Είναι, μάλλον, προφανές ότι οι επινοημένες στρατηγικές των
μαθητών, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες και χρήσιμες, δεν είναι
κατ’ ανάγκη και αλγόριθμοι, καθώς μπορεί να είναι λανθασμένες ή και να μην πληρούν
κάποια σχετικά κριτήρια Ωστόσο, επικρατεί και η άποψη14 ότι οι μαθητές του Δημοτικού
θα πρέπει, οπωσδήποτε, να μαθαίνουν, τουλάχιστον, έναν τυπικό γραπτό αλγόριθμο, για
καθεμία από τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις.
Οι νοεροί υπολογισμοί εκτελούνται είτε με ακρίβεια είτε κατά προσέγγιση. Στη
δεύτερη περίπτωση, ο υπολογισμός θεωρείται ότι εκτελείται κατ’ εκτίμηση. Ως προς την αξία
των εκτιμήσεων, είναι εξασφαλισμένο και επιβεβαιωμένο15,16,17 ότι μιαν αποτελεσματική
διδακτική παρέμβαση, για την επιτυχή διαχείριση υπολογιστικών - αλγοριθμικών
διαδικασιών, αποτελεί η πρότερη εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος και η εύρεση
μιας κατά προσέγγιση απάντησης. Η εκτίμηση, όντως, προσφέρει περισσότερες ψηφίδες
κατανόησης και νοηματικής πλαισίωσης των πράξεων, από μια στείρα, αναιτιολόγητη και
ακατάληπτη απομνημόνευση ενός αλγοριθμικού κανόνα. Κατά την επιτυχή εκτέλεση των
νοερών υπολογισμών κατ’ εκτίμηση, οι μαθητές είναι αναγκαίο να έχουν γνώση διάφορων
δομών, νόμων, ιδιοτήτων και κανόνων, για να ανταποκριθούν σε αυτή την ποικιλία των
τρόπων εκτέλεσης των αλγόριθμων. Οι δομές (σύνολα εφοδιασμένα με πράξεις), οι νόμοι
(π.χ. ο επιμεριστικός νόμος ή η προσεταιριστική ιδιότητα) και οι κανόνες (π.χ. ο κανόνας
ομαδοποίησης και ανταλλαγής του αριθμητικού μας συστήματος), που δεν πρέπει να
συγχέονται με τους αλγόριθμους, είναι θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την κατανόηση
των Μαθηματικών18 και την επινόηση εναλλακτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών, που
κομίζουν, κατά το πλείστον, οι ακριβείς και οι κατ’ εκτίμηση νοεροί υπολογισμοί. Για
παράδειγμα, η γνώση της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού, ως προς την
πρόσθεση, μπορεί να αποδειχθεί πολύ ευεργετική σε νοερούς υπολογισμούς, όπως στην
περίπτωση: 25∙16 = (25∙10)+(25∙6) = (25∙10)+(20∙6)+(5∙6) = 250+120+30 = 400. Ένα
παράδειγμα υπολογισμού κατ’ εκτίμηση είναι και η στρογγυλοποίηση. Ακόμη, κατά την
εκτίμηση ενός αθροίσματος, μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του εμπρόσθιου άκρου. Π.χ.
257+94+947+115+7 ≈ 2(00)+9(00)+1(00) ≈ 12(00). Αν συνεχιστεί η διαδικασία και με τα
ψηφία των δεκάδων, τότε 5+9+4+1 = 19. Άρα, 257+94+947+115+7 ≈ 1.200+190 = 1390.
Μπορούν να διακριθούν τέσσερις τύποι εκτιμήσεων:19 α) υπολογισμού, β)
πληθικότητας, γ) μετρήσεων και δ) αριθμογραμμής, κάθε μία από τις οποίες απαιτεί
13 Haylock, D. (2010). Mathematics Explained for primary teachers. 4th edition. SAGE Publications.
14 Verschaffel, L., Greer, B. & DeCorte, E. (2007). Whole Number Concepts and Operations. In F. K. Lester,
Jr (Ed.), Second Handbook of Researchn on Mathematics Teaching and Learning (pp. 557-628). Charlotte, NC:
Information Age Publishing.
15 Wyberg, T., Whitney, R. S., Cramer, K. A., Monson, D. S. & Leavitt, S. (2011). Unfolding Fraction
Multiplication. Mathematics Teaching in the Middle School, 17(5), pp. 288-294.
16 Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια Εξελικτική Διδασκαλία. Αθήνα:
Τυπωθήτω.
17 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school
mathematics. Reston: VA: NCTM.
18 Turner, S. (2013). Teaching Primary Mathematics. SAGE Publications.
19 Lemonidis, Ch. (2016). Mental Computation and Estimation. Implications for mathematics education
research, teaching and learning. Routledge.
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διαφορετικές νοητικές προϋποθέσεις και δεξιότητες. Στην προκειμένη, παρούσα
περίπτωση, οι αναφορές επικεντρώνονται στους κατ’ εκτίμηση, νοερούς υπολογισμούς,
στην εύρεση, δηλαδή, προσεγγιστικών απαντήσεων για δεδομένες αριθμητικές πράξεις,
δίχως καταφυγή σε εργαλεία (π.χ. χαρτί και μολύβι) και συσκευές. Ειδικά, οι κατ’
εκτίμηση υπολογισμοί, ήδη εδώ και μισό αιώνα, είχαν αναγνωριστεί20 ως μια πολύ βασική
μαθηματική δεξιότητα. Παρά ταύτα, ήταν παραμελημένοι στα Αναλυτικά Προγράμματα
των Μαθηματικών, μέχρι τη δεκαετία του 1990, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Οι εκτιμήσεις είναι πολύ χρήσιμες, εκτός από την καθημερινή ζωή, στην
κατανόηση της αξίας της θέσης, που κομίζει το αριθμητικό σύστημα, καθώς και στην
ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού και συνεπακόλουθα π.χ. για τη θέαση των κλασμάτων
ως αριθμών. Επίσης, οι εκτιμήσεις μπορούν να λογισθούν ως ένα προκαταρκτικό στάδιο
των υπολογισμών, αλλά και να ενισχύσουν την επίλυση προβλημάτων21,22,23. Μια
ισχυρή αίσθηση του αριθμού δίνει τη δυνατότητα για εκτίμηση πολλών αποτελεσμάτων
υπολογισμών, όπως πόσοι άνθρωποι μπορούν να χωρέσουν σε ένα γήπεδο ή πόσα γαλόνια
του νερού απαιτούνται για να γεμίσει μια πισίνα24. Μάλιστα, η εκτίμηση θεωρείται ότι
είναι παρόμοια με την επίλυση προβλημάτων, αφού απαιτεί και αυτή αυξημένες δεξιότητες
και συγκεκριμένες στρατηγικές25. Επιπλέον, η εκτίμηση συνδέεται με την έννοια της
γειτνίασης ενός αριθμού με κάποιον άλλο. Έτσι, η εκτίμηση μπορεί να συσχετισθεί και
με την ισότητα και τη διάταξη των κλασμάτων [για παράδειγμα, (5/6)+(10/11) < 2] και
να αποτελέσει μιαν άριστη διαδικασία για άρση πολλών παρανοήσεων26.
Οι μαθητές έχουν, από παλιά, σημειώσει σημαντική πρόοδο27 στους αλγόριθμους
εκτίμησης (όπως και στους νοερούς με ακρίβεια υπολογισμούς), αλλά γενικά, όμως,
αποτυχαίνουν στις εκτιμήσεις28 και, σε κάθε περίπτωση, αποδίδουν καλύτερα στους
γραπτούς υπολογισμούς29. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το NCTM30, σε μια παλιά
20 Reys, R. E., Rybolt, J. F., Bestgen, B. J. & Wyatt, J. W. (1982). Processes used by good computational
estimators. Journal for Research in Mathematics Education, 13(3), pp.183-201.
21 Lemonidis, Ch. (2016). Mental Computation and Estimation. Implications for mathematics education
research, teaching and learning. Routledge.
22 Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (Eds.) (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics.
Washington, DC: National Academy Press.
23 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school
mathematics. Reston: VA: NCTM.
24 National Mathematics Advisory Panel (2008). The Final Report of the National Mathematics Advisory
Panel. U.S. Department of Education.
25 Lemonidis, Ch., Nolka, E. & Nikolantonakis, K. (2014). Students’ behaviors in computational estimation
correlated with their problem-solving ability. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 46-60.
26 Behr, M. & Post, T. (1986). Estimation and Children’s Concept of Rational Number Size. In H. Schoen
& M. Zweng (Eds.), Estimation and Mental Computation: 1986 NCTM Yearbook (pp. 103-111). Reston, VA:
National Council of Teachers of Mathematics.
27 De Lange, J. (1996). Using and Applying Mathematics in Education. In A. J. Bishop, K. Clements, C.
Keitel, J. Kilpatrick & C. Laborde (Eds.), International Handbook of Mathematics Education. Part 1 (pp. 4997). Kluwer Academic Publishers.
28 Lemonidis, Ch., Nolka, E. & Nikolantonakis, K. (2014). Students’ behaviors in computational estimation
correlated with their problem-solving ability. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 46-60.
29 Bana, J. & Dolma, P. (2004). The relationship between the estimation and computation abilities of Year
7 students. In I. Putt, R. Faragher & M. McLean (Eds.), Proceedings of the 27th annual conference of the
Mathematic Education Research Group of Australasia, Vol. 1, pp. 63-70.
30 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school
mathematics. Reston: VA: NCTM.
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έρευνα, το 76% επτάχρονων παιδιών απέτυχαν να εκτιμήσουν σωστά πως το άθροισμα
(12/13)+(7/8) είναι κοντά στο 2. Γενικά, στους νοερούς υπολογισμούς είναι προσφορότερη
η πραγματοποίησή τους από αριστερά προς δεξιά, γεγονός που τους διαφοροποιεί από
τους γραπτούς–παραδοσιακούς υπολογισμούς-αλγόριθμους. Για παράδειγμα, στον
πολλαπλασιασμό 78∙96 η έναρξη εκτέλεσης των μερικών πράξεων (νοερώς) από αριστερά
(70∙90 = 6.300) δίνει μια εύκολη και σχεδόν καλή εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος,
κάτι που ο τυπικός αλγόριθμος δεν το επιτυγχάνει (αφού «επιβάλλει» ως πρώτη πράξη
την 6∙8 = 48). Μάλιστα, ως πρώτη και σημαντικότερη συμβουλή στην εκτέλεση νοερών
πράξεων, ο Αμερικανός αριθμομνήμονας Arthur Benjamin31, «μάγος» του είδους,
προτρέπει οι διαδικασίες να εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά, και όχι από δεξιά
προς τα αριστερά, όπως προστάζουν οι τυπικοί σχολικοί αλγόριθμοι, αφού αυτή η φορά
των τυπικών αλγόριθμων είναι επιβαρυντική και απορριπτέα, κατά την εκτέλεση νοερών,
από μνήμης, υπολογισμών.
Πάντως, όπως αναφέρει ο Lemonidis32, όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι δάσκαλοι
και οι φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων33, ακόμη και οι ενήλικες αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στις εκτιμήσεις. Οπότε, η ενίσχυση των δεξιοτήτων εκτίμησης υπολογισμών
των δασκάλων είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να καρπωθούν αντίστοιχα οφέλη και
οι μαθητές τους34. Σε μια πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα35, όμως, τα αποτελέσματα
ήταν περισσότερα ενθαρρυντικά, καθώς οι δάσκαλοι ανταποκρίθηκαν, σχεδόν επιτυχώς,
στις περισσότερες από τις υπολογιστικές εκτιμήσεις, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από
στρατηγικές, αν και υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, ειδικά σε εκτιμήσεις πολλαπλασιασμών,
διαιρέσεων και ρητών αριθμών. Σε άλλη έρευνα36, φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος
εξήραν τη σπουδαιότητα των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών στο σχολείο και την καθημερινή
ζωή, μολονότι συνάντησαν δυσκολίες οι ίδιοι, στο να προτείνουν σχετικές δραστηριότητες
εκτίμησης, για αξιοποίηση στην τάξη. Αντίθετα, πληθώρα στρατηγικών επινοούν
και χρησιμοποιούν οι καθαροί μαθηματικοί κατά τη διαδικασία των υπολογιστικών
εκτιμήσεων37.
Δεν μπορεί να παραβλεφθεί, όμως, ότι η απόκτηση ευχέρειας, στους (νοερούς)
κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, είναι μια απαιτητική, μακρά διαδικασία (μπορεί να ξεκινήσει
και από την Πρώτη Δημοτικού), που προϋποθέτει κατανόηση βασικών μαθηματικών
εννοιών και παιδαγωγική-διδακτική μαεστρία από τους δασκάλους, με την παρουσίαση
και τη διδασκαλία πολλών στρατηγικών38. Η δυσκολία στους νοερούς υπολογισμούς
31 Benjamin, Α. T. (2011). The Secrets of Mental Math. Course Guidebook. The Teaching Company.
32 Lemonidis, Ch. (2016). Mental Computation and Estimation. Implications for mathematics education
research, teaching and learning. Routledge.
33 Koleza, E. & Koleli, M. (2014). Investigating prospective elementary teachers’ number sense, through
mental computation strategies. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 126-143.
34 Tsao, Y.-L. & Pan, T.-R. (2013). The computational estimation and instructional perspectives of elementary
school teachers. Journal of Instructional Pedagogies, 11.
35 Lemonidis, Ch., Mouratoglou, A. & Pnevmatikos, D. (2014). Elementary teachers’ efficiency in
computational estimation problems. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 144-158.
36 Anestakis, P. & Desli, D. (2014). Computational estimation in the greek primary school: Tasks proposed for
its teaching. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 75-89.
37 Dowker, A. (1992). Computational Estimation Strategies of Professional Mathematicians. Journal for
Research in Mathematics Education, 23(1), pp. 45-55.
38 Σοφοκλέους, Π. & Λεμονίδης, Χ. (2007). Νοεροί – κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες
μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρακτικά
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εκτίμησης (αλλά και ακριβείας) και στην επινόηση σχετικών στρατηγικών, σύμφωνα
με πολλές έρευνες39, μεγαλώνει, εξαιτίας και της υπέρμετρης διδασκαλίας των τυπικών
γραπτών αλγόριθμων που λαμβάνουν οι μαθητές στο σχολείο. Η εστίαση στις στήλες,
που επιβάλλει π.χ. ο κλασικός αλγόριθμος της πρόσθεσης παρασέρνει τους μαθητές και
παραβλέπουν την ευκολία που προσφέρει η επικέντρωση στους ακέραιους αριθμούς,
στην περίπτωση που ένας από τους δυο προσθετέους υπολείπεται κατά μια μονάδα,
ώστε να είναι πολλαπλάσιο δεκάδας ή εκατοντάδας κ.λπ. (π.χ. 472 + 299 = 471 + 300 =
771). Μάλιστα, αυτό ισχύει και γενικά, αφού τα περισσότερα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στους υπολογισμούς, οφείλονται στην πρόωρη διδασκαλία
των κάθετων τυπικών γραπτών αλγόριθμων40. Για αυτό, κρίνεται παιδαγωγικά και
μαθησιακά επωφελής η καθυστέρηση της εισαγωγής των τυπικών γραπτών αλγόριθμων,
ως μαθηματικής γνώσης στο Δημοτικό σχολείο41. Αυτή η σπουδή για κατίσχυση των
τυπικών αλγόριθμων, από τα εξ απαλών ονύχων σχολικά χρόνια, δημιουργεί ανασχέσεις
και αναχαιτίσεις στη δημιουργία-επινόηση και εναλλακτικών-προσωπικών γραπτών
αλγόριθμων.
Ειδικά, στο Δημοτικό σχολείο, η άνεση στους υπολογισμούς είναι, εσφαλμένα,
άμεσα συναρτώμενη με τη δυνατότητα ευχερούς εκτέλεσης των τυπικών γραπτών
αλγόριθμων που διδάσκονται στις αίθουσες42. Μάλλον εξαιτίας αυτού του λόγου, πολλοί
μαθητές αλλά και φοιτητές έχουν ανεπιτυχείς παρεμβάσεις στις εκτιμήσεις, αγνοούν
τις σχετικές μεθόδους, και εφαρμόζουν νοερώς τους γραπτούς αλγόριθμους, οι οποίοι,
βέβαια, επιστρέφουν τα ακριβή αποτελέσματα43,44.
Για κάποιους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος της Κρήτης45, οι πέντε
παράγοντες που συμβάλλουν σε επιτυχή εκτέλεση κατ’ εκτίμηση υπολογισμών είναι:
α) το καλό μαθηματικό υπόβαθρο, β) η ευαρέσκεια των μαθητών προς τα Μαθηματικά
στο σχολείο, γ) η θετική αυτοαντίληψη, ως προς τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, δ) η
θετική αυτοαντίληψη ως προς την απόκτηση της ικανότητας νοερών υπολογισμών από
τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και ε) η θετική αυτοαντίληψη ως προς την
ικανότητα μνήμης και ιδιαίτερα της ικανότητας μνήμης και ανάκλησης των αριθμητικών
δεδομένων (προπαίδειας).

9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης (σσ. 277-290). Πάφος, 2-4 Φεβρουαρίου,
2007.
39 Verschaffel, L., Greer, B. & DeCorte, E. (2007). Whole Number Concepts and Operations. In F. K. Lester,
Jr (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 557-628). Charlotte, NC:
Information Age Publishing.
40 Haylock, D. (2010). Mathematics Explained for primary teachers. 4th edition. SAGE Publications.
41 Callingham, R. (2005). Primary students’ mental computation: Strategies and achievement. In P. Clarkson,
A. Downton, D. Gronn, M. Horne, A. McDonough, R. Pierce & A. Roche (Eds.), Building connections:
Research, theory and practice - MERGA 28 (pp. 193-200). Melbourne: MERGA.
42 Lemonidis, Ch. (2016). Mental Computation and Estimation. Implications for mathematics education
research, teaching and learning. Routledge.
43 Lemonidis, Ch., Nolka, E. & Nikolantonakis, K. (2014). Students’ behaviors in computational estimation
correlated with their problem-solving ability. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 46-60
44 Lemonidis, Ch., Tsakiridou, E., Panou, F. & Griva, E. (2014). Prospective teacher’s efficiency and flexibility
in prep and mental calculation of two-digit multiplications. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 110-125.
45 Chalepaki, G. & Kourkoulos, M. (2014). Factors contributing to computational estimation ability of
preservice primary school teachers. Menon, 1st Thematic Issue, pp. 90-109.
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3. Στρατηγικές, που μετέρχονται οι ικανοί στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς
Οι στρατηγικές, που μετέρχονται οι ικανοί στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς,
βασίζονται σε τρεις βασικές διαδικασίες46: α) την αναδιατύπωση, β) τη μεταφορά
και γ) τον συμψηφισμό (αντιστάθμιση). Η αναδιατύπωση αλλάζει τα δεδομένα, όχι,
όμως, και τη δομή του προβλήματος, ώστε να δημιουργηθεί μια νοερώς περισσότερο
διαχειρίσιμη μορφή. Η στρογγυλοποίηση και η τεχνική του εμπρόσθιου άκρου (που
αναφέρθηκε προηγουμένως) εμπίπτουν στη διαδικασία της αναδιατύπωσης. Άλλη
μέθοδος είναι η στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 5, του 10, του 100
κ.ο.κ. Π.χ. 6859∙835 ≈ 7.000∙800 = 5.600.000. Άλλη στρατηγική αναδιατύπωσης είναι η
αντικατάσταση των αριθμών, ώστε να προκύψει ευκολότερη πράξη. Π.χ. (878∙12):34 ≈
(900∙12):36 = 900:3 = 300 ή το 70% του 64.578 είναι, περίπου, ίσο με τα 2/3 του 66.000,
δηλαδή, περίπου, ίσο με το 2∙22.000 = 44.000.
Στη μεταφορά αλλάζει η μαθηματική δομή του προβλήματος σε μιαν άλλη
καλύτερα και ευκολότερα αντιμετωπίσιμη. Μια περίπτωση αφορά στις αριθμητικές
τιμές του προβλήματος, που εμπλέκονται σε μια διαφορετική σειρά από αυτήν που
αναφέρεται στο πρόβλημα. Για παράδειγμα, (1.185∙7):29 = 1.185∙(7:29) ≈ 1.200:4 =
300. Επίσης, μπορούν να αλλάξουν οι πράξεις σε μια ισοδύναμη μορφή, όπως στην
πρόσθεση 567+615+590+678+524, όπου και οι πέντε προσθετέοι τίθενται ίσοι με 600,
αφού όλοι είναι πέριξ του. Έτσι, η πρόσθεση μετατρέπεται σε πολλαπλασιασμό. Δηλαδή,
567+615+590+678+524 ≈ 5∙600 = 3.000.
Στον συμψηφισμό, γίνονται προσαρμογές, ώστε να αντισταθμιστούν οι
μεταβολές στις τιμές, που προέκυψαν, μέσω μεταφοράς ή αναδιατύπωσης. Σημαντικό
ρόλο στους συμψηφισμούς παίζει ο διαθέσιμος χρόνος, καθώς και η ικανότητα αίσθησης
του αριθμού, αυτού (π.χ. του μαθητή) που προβαίνει σε εκτιμήσεις υπολογισμών. Π.χ.
3,75∙2,98∙5,1 ≈ 4∙3∙5 = 60. Ωστόσο, επειδή το 3,75 λογίσθηκε ως 4, θα πρέπει να αφαιρεθεί
το 1/4 του 15, που είναι περίπου 4. Τελικά, 3,75∙2,98∙5,1 ≈ 60-4 = 56.
Η Reys47, ο van de Walle48, η Dowker49, η Hartnett50 αλλά και άλλοι μαθηματικοί
ερευνητές περιγράφουν και άλλες στρατηγικές για κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, που
όλες, όμως, μπορούν να θεωρηθούν ειδικές περιπτώσεις της προηγούμενης τριπλής
κατηγοριοποίησης, όπως, για παράδειγμα, η στρατηγική των συμβατών αριθμών που
ομαδοποιεί σχετικούς μεταξύ τους αριθμούς. Έτσι, 637+730+85+297+912+420 =
(637+420) + (730+297) + (85+912) ≈ 3∙1.000 = 3.000. Ακόμη, μέσω της στρατηγικής της
46 Reys, R. E., Rybolt, J. F., Bestgen, B. J. & Wyatt, J. W. (1982). Processes used by good computational
estimators. Journal for Research in Mathematics Education, 13(3), pp.183-201.
47 Reys, B. J. (1986). Teaching Computational Estimation: Concepts and Strategies. In H. Schoen & M. Zweng
(Eds.), Estimation and Mental Computation: 1986 NCTM Yearbook (pp. 31-44). Reston, VA: National Council
of Teachers of Mathematics.
48 Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια Εξελικτική Διδασκαλία. Αθήνα:
Τυπωθήτω.
49 Dowker, A. (1992). Computational Estimation Strategies of Professional Mathematicians. Journal for
Research in Mathematics Education, 23(1), pp. 45-55.
50 Hartnett, J. E. (2007). Categorisation of Mental Computation Strategies to Support Teaching and to
Encourage Classroom Dialogue. In J. Watson & K. Beswick (Eds.), Proceedings of the 30th annual conference
of the Mathematics Education Research Group of Australasia - Mathematics: Essential Research, Essential
Practice (pp. 345-352). 2-6 July 2007, Hobart, Tasmania.
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εύρεσης γειτνιαζόντων ειδικών αριθμών μπορούν να αντικαθίστανται κάποιες αριθμητικές
τιμές του αρχικού προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται περισσότερο
διαχειρίσιμη, νοερά, η πρόσθεση (13/12)+(7/8) ≈ 1+1 = 2, ο πολλαπλασιασμός (17/36)∙512
≈ (1/2)∙512 = 256 και η διαίρεση 49,24:4,88 ≈ 50:5 = 10.
Γενικά, οι εκτιμήσεις θεωρούνται βασικές και απαραίτητες μαθηματικές
διαδικασίες (και όχι καθεαυτού γνώσεις) στα σχολικά Μαθηματικά και (πρέπει
να) κατέχουν, όπως αναφέρθηκε, σημαντική μερίδα στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών51,52. Μάλιστα, για πολλούς δασκάλους και ειδικούς της μαθηματικής παιδείας, οι
δεξιότητες εκτίμησης είναι τουλάχιστον εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικές από τις
δεξιότητες υπολογισμού53. Εξαιρετική είναι, φυσικά, όπως προλέχθηκε, η σπουδαιότητά
τους και στις καθημερινές δοσοληψίες (οικονομικές συναλλαγές, μετρήσεις, χρονολογίες
κ.ά). Ακόμη, οι εκτιμήσεις απαιτούν την επινόηση και ενεργοποίηση ευέλικτων τρόπων
εκτέλεσής τους, μακριά από τυποποιημένες μεθόδους εφαρμογής μαθηματικών γνώσεων
και δεξιοτήτων54, γεγονός που ευθυγραμμίζεται και με τις σύγχρονες εποικοδομιστικές
θεωρήσεις για τη μάθηση. Συνοπτικά, ο εποικοδομισμός θεωρεί ότι οι μαθητές
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, την οποία πρέπει
να κατασκευάζουν μόνοι τους, υπό του διευκολυντικού-συντονιστικού ρόλου του
εκπαιδευτικού.
Σήμερα, θεωρείται55,56 ότι καθένας είναι ικανός να αποκτήσει δεξιότητες στη
γρήγορη εκτέλεση νοερών (με ακρίβεια ή κατ’ εκτίμηση) αριθμητικών πράξεων, μέσω
σωστής εξάσκησης και τεχνασμάτων. Η εκμάθηση πολλών σχετικών στρατηγικών
όχι μόνο βελτιώνει την εκτέλεση νοερών πράξεων και εκτιμήσεων, αλλά ενισχύει και
την ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού. Επιπλέον, η ικανότητα εκτέλεσης γρήγορων
νοερών υπολογισμών αποτελεί παρακαταθήκη για την επίτευξη υψηλών βαθμολογιών
σε τεστ, ενώ βοηθά, επίσης, να διατηρηθεί το μυαλό φρέσκο και κοφτερό, μέχρι τα βαθιά
γεράματα57. Ωστόσο, πέραν των τεχνασμάτων, ως τα τώρα, δεν έχει παρουσιαστεί καμία
ερμηνεία, η οποία θα ξεσκέπαζε τις δυνατότητες π.χ. των αριθμομνημόνων αλλά και
αυτών, που διαθέτουν ισχυρότατη, «φωτογραφική» μνήμη. Πάντως, η ικανότητα στους
γρήγορους, από μνήμης, νοερούς υπολογισμούς φαίνεται να μη σχετίζεται με τη γενική
ευφυΐα και τη μαθηματική αντίληψη και δημιουργικότητα κάποιου58. Όντως, αρκετοί
μεγάλοι μαθηματικοί δεν ήταν καλοί στους υπολογισμούς. Αντιθέτως, για την αξιοσύνη
τους στις νοερές πράξεις, υπήρξαν αξιοθαύμαστοι ο Gauss, ο Euler και ο Wallis.
51 Wyberg, T., Whitney, R. S., Cramer, K. A., Monson, D. S. & Leavitt, S. (2011). Unfolding Fraction
Multiplication. Mathematics Teaching in the Middle School, 17(5), pp. 288-294.
52 Bana, J. & Dolma, P. (2004). The relationship between the estimation and computation abilities of Year
7 students. In I. Putt, R. Faragher & M. McLean (Eds.), Proceedings of the 27th annual conference of the
Mathematic Education Research Group of Australasia, Vol. 1, pp. 63-70.
53 Wiliam, D. (2007). Keeping Learning on Track: Classroom Assessment and the Regulation of Learning. In
Lester, F. K. Jr (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 1051-1098).
Charlotte, NC: Information Age Publishing.
54 Siegler, R. S. & Booth, J. L. (2005). Development of numerical estimation: A review. In J. I. D. Campbell
(Ed.), Handbook of mathematical cognition (pp. 197–212). New York: Psychology Press.
55 Benjamin, Α. T. (2011). The Secrets of Mental Math. Course Guidebook. The Teaching Company.
56 Benjamin, A. T. & Shermer, M. (2006). Secrets of Mental Math. The Mathemagician’s Guide to Lightning
Calculation and Amazing Math Tricks. New York: Three Rivers Press.
57 Benjamin, Α. T. (2011). The Secrets of Mental Math. Course Guidebook. The Teaching Company.
58 Gardner, M. (1986). Το πανηγύρι των μαθηματικών. Αθήνα: Τροχαλία
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4. Συζήτηση, Προτάσεις
Οι νοεροί υπολογισμοί, συχνά, καλλιεργούν και ενισχύουν την επινόηση προσωπικών
εναλλακτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών, γεγονός που μπορεί να τονώσει την αγάπη
για τα Μαθηματικά, αλλά και να οικοδομήσει τις επιζητούμενες, ανά τα σχολεία του
κόσμου, στέρεες παιδαγωγικές γέφυρες συμφιλίωσης των μαθητών με τα Μαθηματικά.
Η μετατόπιση από τη διδασκαλία των τυπικών αλγόριθμων (οι οποίοι δεν προσφέρονται
για νοερούς υπολογισμούς) στην επινόηση, από τους ίδιους τους μαθητές, νοερών
μεθόδων υπολογισμού απαιτεί από τους δασκάλους απαγκίστρωση και απελευθέρωση
από λανθασμένες στερεοτυπικές πεποιθήσεις. Πρέπει, οπωσδήποτε, να δοθεί χώρος για
αλγόριθμους πέραν των τυπικών-γραπτών, καθώς οι μαθητές, που επινοούν στρατηγικές
υπολογισμού, μετέρχονται νοερών υπολογισμών, κατ’ εκτίμηση, αρκετά συχνά.
Οι Kamii & Dominick59 θεωρούν ότι η διδασκαλία των αλγόριθμων πρέπει να
μετασχηματιστεί από μια διδασκαλία της Αριθμητικής, μέσω διδασκαλίας των αλγόριθμων,
σε μια διδασκαλία των αλγόριθμων μετά από κατανόηση. Ακόμη, και μια ολοκληρωτική
απουσία της διδασκαλίας των αλγόριθμων είναι προτιμητέα. Ως επιχείρημα, οι Kamii
& Dominick60,61 προβάλλουν και το παρακάτω ερευνητικό εύρημα: Σε 185 μαθητές
Δημοτικού, από τη Δευτέρα (3 ομάδες, 56 μαθητές), την Τρίτη (3 ομάδες, 49 μαθητές) και
την Τετάρτη τάξη (4 ομάδες, 80 μαθητές), δόθηκε η πρόσθεση 6+53+185 (ή 7+52+186
μόνο στους μαθητές της Δευτέρας). Δεν επιτρεπόταν η χρήση μολυβιού και χαρτιού. Από
κάθε τάξη, μια ομάδα μαθητών είχαν πάψει να διδάσκονται γραπτές τυπικές μεθόδους
υπολογισμού και βασίζονταν, για την εκτέλεση πράξεων, σε προσωπικές επινοήσεις.
Τελικά, δείχθηκε, μέσω ατομικών συνεντεύξεων, ότι η έκθεση στη διδασκαλία τυπικών
αλγόριθμων ήταν επιβλαβής (όπως θεωρούν και οι εποικοδομιστές), επειδή οι μαθητές
που δεν είχαν διδαχθεί αλγόριθμους είχαν καλύτερες επιδόσεις σε αυτό τον «νοερό
διαγωνισμό». Ακόμη, και οι εσφαλμένες απαντήσεις αυτών των μαθητών,, που δεν είχαν
διδαχτεί αλγόριθμους, πλησίαζαν περισσότερο στη σωστή απάντηση.
Τελικά, η ανάδειξη της πολυτροπικότητας κατά την εκτέλεση αριθμητικών
αλγόριθμων στο Δημοτικό Σχολείο υπηρετεί τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και
ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Εξάλλου, είναι σαφές ότι δεν
υπάρχει ένας απόλυτα «σωστός» τρόπος, για την εκτέλεση ενός υπολογισμού, οπότε και
μια επινοημένη αποτελεσματική μέθοδος, νοερή ή άτυπη, είναι έγκυρη και σημαντική,
όπως και ένας τυπικός γραπτός αλγόριθμος. Στο πλαίσιο αυτό, η ευελιξία στην εκτέλεση
νοερών υπολογισμών, κατ’ εκτίμηση, και η ανάπτυξη προσωπικών νοερών στρατηγικών,
από τους μαθητές, πρέπει να αποτελεί σημαντικό στόχο και κυρίαρχη επιδίωξη, κατά τις
σχετικές διδακτικές παρεμβάσεις, στο μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.
Ως κατακλείδα, δε, μπορεί, αβίαστα, να τονισθεί ότι οι επινοημένες στρατηγικές είναι
59 Kamii, C. & Dominick, A. (1998). The Harmful Effects of Algorithms in Grades 1-4. In L. J. Morrow & M.
J. Kenney (Eds.), The teaching and learning of algorithms in school mathematics (pp. 131-136). The National
Council of Teachers of Mathematics.
60 Kamii, C. & Dominick, A. (1998). The Harmful Effects of Algorithms in Grades 1-4. In L. J. Morrow & M.
J. Kenney (Eds.), The teaching and learning of algorithms in school mathematics (pp. 131-136). The National
Council of Teachers of Mathematics.
61 Kamii, C. & Dominick, A. (1997). To Teach or Not to Teach Algorithms. Journal of mathematical behavior,
16(1), pp. 51-61.
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κρίσιμες και κομβικές στους νοερούς , κατ’ εκτίμηση, υπολογισμούς, αλλά και μια
σημαντική διαδικασία για κάποιον, ώστε να «κάνει Μαθηματικά», αλλά και να αγαπήσει
τα Μαθηματικά.
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Ο ρόλος της καινοτομίας στο σύγχρονο management
Μαρνέρη Ευγενία

Περίληψη
Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει το ρόλο της καινοτομίας
στο σύγχρονο management. Αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό για τις επιχειρήσεις όπου
κυριαρχούν οι αλλαγές και η ανταγωνιστικότητα. Ο ρόλος της καινοτομίας είναι ουσιώδης,
καθώς η ανανέωση των προϊόντων είναι απαραίτητη. Ασφαλώς υπάρχουν εμπόδια στην
καινοτομία, ωστόσο τα οφέλη είναι περισσότερα και οδηγούν την επιχείρηση στην
επιτυχία. Η σχέση της καινοτομίας και του management είναι επίσης σημαντική καθώς
οι κατάλληλες συνθήκες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να αναπτύσσουν τις καινοτόμες
ιδέες τους. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν παρουσιάζει καινοτομίες, επειδή δεν υπάρχει στήριξη
των επιχειρήσεων. Ανακεφαλαιώνοντας, συμπεραίνουμε ότι η καινοτομία χρειάζεται
στήριξη από το κράτος, χρήση τεχνολογίας και σωστές πολιτικές σχεδιασμού.
Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, διαχείριση, επιχειρήσεις, προϊόντα.
The role of innovation in the contemporary management
Abstract
The present assignment has been written in order to present the role of innovation in
the contemporary management. This is an important issue for the businesses where the
changes and the competitiveness are dominated. The role of innovation is essential, as the
products’ renewal is necessary. Certainly, there are obstacles in the innovation, however,
the benefits are more and lead the businesses to success. The relationship between the
innovation and management is also important as the appropriate conditions allow to
the workers to develop their innovative ideas. Unfortunately, Greece doesn’t present
innovations, because there isn’t support of the businesses. To sum up, we assume that the
innovation needs government’s support, use of technology and proper design policies.
Key – words: innovation, competitiveness, management, businesses, products.
1. Εισαγωγή
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των
επιχειρήσεων να εισάγουν στην αγορά νέα, καινοτόμα (innovative) προϊόντα πριν από
τους ανταγωνιστές τους, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους.
Αυτό είναι προφανές, αφού με τον τρόπο αυτό οι καινοτόμες επιχειρήσεις αποκτούν
σημαντικό μερίδιο αγοράς με παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας τους 1.
1 Κοκκίνης Γ., 2006, «Η λειτουργία του Marketing στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Δικαιόχρησης», περ.
Διοίκησης και Οικονομία, τ. 3, εκδ. Παπαζήση.
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Οι επιχειρήσεις που καινοτομούν συνεχώς έχουν κατά μέσο όρο διπλάσια κέρδη
από τις υπόλοιπες. Ο όρος καινοτομία αναφέρεται σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει
τρία στάδια: τη σύλληψη της νέας ιδέας, την αξιολόγηση της και τέλος την υλοποίησή
της στην πράξη. Έτσι, η καινοτομία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης
επιχειρηματικότητας. H διαχείριση της καινοτομίας (innovationmanagement), δηλαδή το
πώς δημιουργείται μια καινούργια ιδέα, το πώς και με ποια κριτήρια αξιολογείται, το πώς
χρηματοδοτείται κλπ, είναι μια ιδιαιτέρως επίπονη και απαιτητική διαδικασία η οποία
αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας 2.
Ο σημαντικός ρόλος της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων
και γενικά στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την απογοητευτικά
χαμηλή απόδοση της Ελληνικής Οικονομίας στον τομέα αυτό, καθιστούν επιτακτικό τον
σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής πολιτικής καινοτομίας στην χώρα μας. Είναι προφανές
ότι μια τέτοια πολιτική μπορεί να βασισθεί σε νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες οι
οποίοι θα διαθέτουν ένα επαρκώς υψηλό επίπεδο γνώσεων σε θέματα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας 3.
Η καινοτομία πράγματι προβάλλει ως μια από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους
για την ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας όσο και στο επίπεδο της
επιχείρησης. Oι διαφορές ανταγωνιστικότητας και του κατά κεφαλήν εισοδήματος που
παρατηρούνται ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες μπορούν σε ένα βαθμό τουλάχιστον, να
αποδοθούν σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων, διαδικασιών
ή υπηρεσιών. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Καταρχήν, τα νέα προϊόντα βοηθούν στο να διατηρηθούν και να βελτιωθούν τα μερίδια
της αγοράς και η κερδοφορία της επιχείρησης σε αυτές τις αγορές. Στην εποχή μας,
που έχει μειωθεί ριζικά ο κύκλος ζωής των προϊόντων, η ικανότητα μιας επιχείρησης να
αναπληρώνει προϊόντα της με νέα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η σημασία αυτή
γίνεται μεγαλύτερη αν αναλογισθεί κανείς το ευμετάβλητο του σημερινού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Οι διαρκείς αλλαγές στα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα δημιουργούν
ευκαιρίες αλλά και περιορισμούς. Παρόμοιες καταστάσεις μπορεί να δημιουργηθούν
από αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ή στη νομοθεσία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μια
επιχείρηση χρειάζεται την ικανότητα καινοτομίας προϊόντων 4.
2. Ο ρόλος της καινοτομίας στο σύγχρονο management
2.1 Ορισμός της καινοτομίας
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 τείνει να γίνει αποδεκτό από σημαντική μερίδα
ερευνητών, ότι η καινοτομία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της
2 Ραφαηλίδης Α, Τσελεκίδης Ι., 2005, Τεχνολογία, Καινοτομία, Κοινωνία της γνώσης και Ελλάδα, στη
συλλογή «Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής οικονομίας» επιμ. Κόλλιας Χρ., Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ.,
εκδ. Πατάκης.
3 Παράσκας Θ., 2003, Ανταγωνιστικότητα – Απασχόληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και
την Ε.Ε., προοπτικές και προτάσεις, εκδ. Σιδέρη.
4 Ραφαηλίδης Α, Τσελεκίδης Ι., 2005, Τεχνολογία, Καινοτομία, Κοινωνία της γνώσης και Ελλάδα, στη
συλλογή «Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής οικονομίας» επιμ. Κόλλιας Χρ., Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ.,
εκδ. Πατάκης.
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ανταγωνιστικότητας 5 τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εθνικών οικονομιών.
Είναι πιθανό η εμφάνιση της πληροφορικής τεχνολογίας να επέτεινε την ανάγκη των
επιχειρήσεων για διαρκή καινοτομία, η οποία με τη σειρά της συρρίκνωσε δραματικά
τον κύκλο ζωής των προϊόντων επιβάλλοντας έτσι, σχεδόν αναπόφευκτα, την ανανέωσή
τους ως βασική προϋπόθεση για την επιβίωση στην αγορά, αφού υποστηρίζεται από τους
θιασώτες των ανωτέρω ισχυρισμών ότι η τεχνολογική ανανέωση και η διαφοροποίηση
των προϊόντων αποτελεί τον κύριο μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων στην επιδίωξη του κέρδους.
Η έννοια της Καινοτομίας στην νέα οικονομία βασιζόμενη στην γνώση, είναι
αδιαμφισβήτητη. Η Καινοτομία σήμερα θεωρείται ως η σημαντικότερη παράμετρος για
την ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και για κάθε επιχείρηση, μιας και τείνει να γίνει
κύρια προτεραιότητα σε όλες τις εθνικές πολιτικές. Οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα
και η παρατήρηση του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος ανά Εθνική οικονομία, μπορεί κατά
μια έννοια να αποδίδεται στα πολλά επίπεδα της καινοτόμων δράσεων και ανάπτυξης.
Ο πληρέστερος ορισμός για τον όρο της καινοτομίας δίνεται από τον Chris
Freeman: “η βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεχνικού
σχεδιασμού, παραγωγής, διοίκησης και εμπορίας που σχετίζονται με την εισαγωγή
ενός νέου (ή βελτιωμένου) προϊόντος ή με την πρώτη εμπορική εφαρμογή μιας νέας (ή
βελτιωμένης) διαδικασίας ή εξοπλισμού” 6.
Η Καινοτομία ορίζεται ως «η χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και
παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν». Η Καινοτομία
μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής
τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός
οργανισμού 7. Οι λόγοι συνεισφοράς της Καινοτομίας στην ανάπτυξη είναι υψίστης
σημασίας, μιας και προσπαθεί να απαντήσει σε δυο καίρια ερωτήματα: 1. Ποιοι είναι
οι λόγοι για τους οποίους οι οικονομίες που αναπτύσσονται σε καινοτόμες περιοχές
απολαμβάνουν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με άλλες και 2. Ποια είναι η αιτία
συγκέντρωσης της καινοτόμος παραγωγής σε ελάχιστες περιοχές μιας χώρας, ενώ η
επιστημονική και τεχνολογική γνώση είναι διεσπαρμένες.
2.2 Είδη καινοτομίας
Καινοτομία προϊόντος όταν αφορά το προϊόν της παραγωγής μιας εταιρείας. Με αυτό το
είδος της καινοτόμου δράσης η επιχείρηση προσφέρει ένα νέο ή καλύτερο προϊόν που
ικανοποιεί ορισμένες ανάγκες των καταναλωτών που μέχρι τότε δεν ικανοποιούνταν. Η
ανάπτυξη νέων προϊόντων συνδέεται με:
1. Αντικατάσταση προϊόντων.
2. Βελτίωση ποιότητας.
3. Διαφοροποίηση προϊόντος.
4. Ανάπτυξη νέων αγορών.

5 Tidd J, Bessant J. & Paviit K., 1997, «Managing Innovation: intergrating».
6 C.Freeman, 1982, The Economics of Industrial Innovation, 2nd ed. Pinter.
7 Tomala F. & Seneccal O., 2004, «Innovation management: a synthesis of academic and industrial points of
view», Elsevier, Intern. Journal of Project Management. v.22. pp. 281-287.
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Καινοτομία διαδικασίας παραγωγής όταν αφορά τους τρόπους και τα μέσα
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων
παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την:
1. Ευελιξία της παραγωγής, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή της επιχείρησης
στις μεταβολές της αγοράς.
2. Μείωση του κόστους.
3. Προσαρμογή σε πρότυπα.
4. Περιβαλλοντική προστασία.
Οργανωτική καινοτομία που αφορά στην χρησιμοποίηση μιας νέας ή βελτιωμένη
οργάνωσης της επιχείρησης με μικρότερο κόστος 8.
2.3 Εμπόδια καινοτομίας
Τα εμπόδια στην καινοτομία 9, τα διακρίνουν σε «εσωτερικά» στην επιχείρηση
και «εξωτερικά» από την επιχείρηση. Μεταξύ των εσωτερικών περιλαμβάνονται ο
συντηρητισμός, η έλλειψη διορατικότητας και κινήτρων, οι ιεραρχικές δομές επικοινωνίας,
οι άκαμπτες οργανωτικές δομές κ.λ.π. Τα εξωτερικά εμπόδια περιλαμβάνουν την
έλλειψη υποδομής, την έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας, τα μη κατάλληλα εκπαιδευτικά
συστήματα και συστήματα κατάρτισης και την γενική αδιαφορία από την πλευρά της
κοινωνίας.
Οι Camagni & Capello και ο OECD στο εγχειρίδιο του Όσλο αναφέρονται σε
εμπόδια που σχετίζονται με:10
 οικονομικούς παράγοντες,
 επιχειρησιακούς,
 την αγορά, και
 τους θεσμούς.
Ένα άλλο εμπόδιο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι
αυτό της «εξάρτησης από προϋπάρχουσα πορεία», όπου μια επιχείρηση μπορεί να
«εγκλωβιστεί» στην πορεία εισαγωγής καινοτομίας που επέλεξε και να είναι πρακτικά
πολύ δύσκολο να απεγκλωβιστεί λόγω υψηλού κόστους ή χρονικής καθυστέρησης.
Ο «εγκλωβισμός» μπορεί να επέλθει όταν η επιχείρηση δεν αλληλεπιδρά σε μεγάλο
βαθμό με το περιβάλλον της και κατά αυτό τον τρόπο οδηγείται στο να αναπτύσσει
συγκεκριμένους τύπους δραστηριότητας και να εμποδίζει την ανάπτυξη άλλων. Σε
ένα σύστημα που περιλαμβάνει πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, ο «εγκλωβισμός» μπορεί
να αποβεί ωφέλιμος όταν οι επιχειρήσεις δρουν προς μια αποδοτική κατεύθυνση, αλλά
και μειονέκτημα όταν το σύστημα αγνοεί και δεν εκμεταλλεύεται άλλες πιθανές οδούς
ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, ένα σύστημα οφείλει να είναι όσο το δυνατό πιο ανοικτό,
ώστε να αποφεύγει παρόμοιες αρνητικές συνέπειες 11.
8 Haner U. E., 2002, “Innovation quality- a conceptual framework”, Elsevier. Imt. J. Production Economics.
v.80. pp.31-37.
9 Neely A. & Hii J., 1998, «Innovationand Business Performance: a literature review, The Judge Institute of
Management Studies», University of Cmbridge.
10 Camagni R. & Capello R., 1999, «Innovation and performance of SME’s in Italy: the relevance of spatial
aspects, in Innovation, Networks and Localities, Fischer M. et al., Springer, Berlin – Heidelberg-NY.
11 Fagerberg J., 2005, “Innovation: A guide to the literature” in The Oxford Handbook of Innovation, Fagerberg
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2.4 Οφέλη από την Καινοτομία
Οι καινοτομίες προσφέρουν σημαντικά ενδεχόμενα οφέλη στις εταιρείες, αλλά επίσης
παρουσιάζουν πραγματικό κόστος όσον αφορά και τα χρήματα και το χρόνο. Οι “Ηγέτες
Καινοτομιών” μεγιστοποιούν τις αποδόσεις τους, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους
σε καινοτόμες λύσεις που σχετίζονται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους. Έχουν ένα
ξεκάθαρο όραμα όσον αφορά στην καινοτομία, αναγνωρίζοντας τις περιοχές στις οποίες
προτίθενται να επιδιώξουν την εφαρμογή νέων ιδεών και προσεγγίσεων. Στη συνέχεια,
οι “Ηγέτες Καινοτομιών” αναπτύσσουν ένα εργασιακό κλίμα και μια επιχειρησιακή
κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι διαθέτουν την κατάλληλη ελευθερία δράσης και
ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
«Η καινοτομία είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση κερδίζει και διατηρεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.» 12.
Μία εταιρεία μπορεί να μετατοπίσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα,
δημιουργώντας νέα ή πρωτοπόρα προϊόντα-υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι θα
παραμείνουν βιώσιμα στην παγκόσμια αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν η εταιρεία
αυτή θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας
την καινοτομία. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός είναι άμεσα εξαρτώμενος από το κατά πόσο
μπορεί μια εταιρεία να εφαρμόσει καινοτομικές δράσεις για να αυξάνουν συνεχώς την
ανταγωνιστικότητά της. Συγκεκριμένα 13:
1. Οι νέες τεχνολογίες. Η τεχνολογική αλλαγή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για να
αναπτυχθούν ευκολότερα καινοτόμες ιδέες, όπως νέα προϊόντα, νέες δυνατότητες για
τον σχεδιασμό ενός υπάρχοντος προϊόντος, νέους τρόπους μάρκετινγκ, παράδοσης
και νέων βιομηχανιών.
2. Οι νέες ή μετατοπιζόμενες ανάγκες αγοραστών. Η ανάπτυξη και διαφοροποίηση των
αναγκών των καταναλωτών ανάλογα με την εξελισσόμενη αγορά, κατά την πάροδο
του χρόνου, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών ευκαιριών.
3. Η εμφάνιση ενός νέου τομέα βιομηχανίας. Προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
αφού δίνεται η ευκαιρία για την απόκτηση νέων πελατών, νέων τρόπων μάρκετινγκ,
προσέγγισης συγκεκριμένων πελατών και παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων.
4. Η μετατόπιση προστιθέμενων δαπανών ή διαθεσιμότητας. Οι προστιθέμενες δαπάνες
αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (πχ. εργασία, πρώτες ύλες, ενέργεια,
μηχανήματα κτλ).
5. Οι αλλαγές στους κυβερνητικούς κανονισμούς. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν
να προσαρμοστούν ταχύτατα σε τέτοιου είδους αλλαγές (όπως, πρότυπα προϊόντων,
προστασίας περιβάλλοντος, περιορισμούς εμπορίου κτλ), είναι σε θέση να κερδίσουν
μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με αυτές που έχουν δομήσει τις δραστηριότητές τους
σύμφωνα με συγκεκριμένα καθεστώτα κυβερνητικών κανονισμών.
Η δυνατότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί είναι από τους βασικότερους
παράγοντες που προσδιορίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της. Η καινοτομία αποτελεί
βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων, λόγω του ότι τις βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας
J., Mowery D. & Nelson R. (eds) Oxford University Press, New York.
12 Porter M. E., 1990, «The competitive advantage of nations». USA: The free Press, pp.45-47.
13 Porter M. E., Stem S., 2001, «Innovation: Location Matters» MIT Sloan Management, Review, Summer,
ps.28-36.
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των προϊόντων και υπηρεσιών τους, στην επέκταση σε νέες αγορές, στην αύξηση
του μεριδίου αγοράς και στην μείωση του εργατικού κόστους. Σχετικές εμπειρικές
έρευνες αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη
της καινοτομίας, η οποία δεν ταυτίζεται πάντα με την τεχνολογική πρόοδο 14. Βέβαια,
οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι σημαντικές για την εμφάνιση νέων προϊόντων και τη
δημιουργία νέων αγορών. Έτσι συμπεραίνουμε ότι οι τεχνολογικές αλλαγές αποτελούν
κεντρική συνιστώσα των περισσότερων καινοτομιών.
Βάσει τα παραπάνω και τις ραγδαία μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, η
διοίκηση μιας επιχείρησης οδηγείται σε βέβαιη επιτυχία, εφόσον εστιάσει σε τρία βασικά
χαρακτηριστικά την καινοτομική της δράση 15:
1. χαρακτηριστικό είναι η εστίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και όχι η
διασπορά της σε πολλά αντικείμενα. Η ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα
της επιχείρησης επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό αντικειμένων, προς τα οποία
η διοίκηση της καινοτομίας κατευθύνει την ανάπτυξη ουσιαστικών επιχειρησιακών
ικανοτήτων.
2. η επιλογή του κατάλληλου οργανωσιακού μοντέλου αποτελεί ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό της καινοτομικής επιχείρησης. Τέτοια οργανωσιακά μοντέλα είναι η
κάθετη και η οριζόντια δομή της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ακόμα, ο συνδυασμός
και των δύο. Έχει παρατηρηθεί ότι η καινοτομία προωθείται αποτελεσματικότερα με
την υιοθέτηση περισσότερο οριζόντιων οργανωτικών δομών, διότι αυτές επιταχύνουν
και διευκολύνουν ολόκληρη την καινοτομική διαδικασία.
3. το μάνατζμεντ καινοτομίας δεν είναι μονόπλευρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρεί την
καινοτομία ως μόνο τεχνολογική ή ως συνδεόμενη μόνο με την αγορά ή ως μόνο
οργανωσιακή, αλλά η καινοτομία χρειάζεται να αντιμετωπίζεται και από τις τρεις
αυτές πλευρές ταυτόχρονα (τεχνολογική, εμπορική και οργανωσιακή πλευρά).
Συνεπώς, η καινοτομία δεν είναι μόνο το τελικό προϊόν που παρουσιάζει η
επιχείρηση στον καταναλωτή, αλλά διαπερνά από όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Δηλαδή, από το σχεδιασμό της στρατηγικής κατεύθυνσης, τη σύλληψη
της ιδέας για το νέο προϊόν, μέχρι την ανάπτυξή του και την απορρόφησή του από
την αγορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι φάσεις ανέλιξης του νέου προϊόντος συνδέονται
αποφασιστικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, καθώς και με τη μορφή οργάνωσης των
λειτουργιών της επιχείρησης 13.
Η κεντρική ιδέα συνεισφοράς των συστημάτων καινοτομίας, μπορεί να
συνοψιστεί ως εξής: α) Η γνώση και η καινοτομία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες
στην διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. β) Η
καινοτομία είναι προϊόν μιας αρκετά πολύπλοκης διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει την
διάχυση και αξιοποίηση νέας γνώσης στην δημιουργία νέων προϊόντων 13.
Με άλλα λόγια, η βασική συνεισφορά των συστημάτων καινοτομίας έγκειται
ακριβώς στο ότι τονίζεται η πολυπλοκότητα των διαδικασιών για την παραγωγή
και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών με διαφορετικά κριτήρια και
παράγοντες κάθε φορά σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα
14 Γεωργαντά Ζ., 2003, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες: Το Management της επιχειρηματικής
καινοτομίας». Θεσσαλονίκη: Ανίκουλα, σελ. 59-61.
15 Λαμπριανίδης Λ., 2003, Η επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο. Εκδόσεις Επίκεντρο, σελ. 150-155.
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ανθρώπινα δίκτυα, το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, η άρρητη γνώση, οι άτυπες μορφές
επικοινωνίας και το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, το περιβάλλον και η κουλτούρα της
επιχείρησης και η επιχειρηματική γνώση των καινοτομιών επιτρέπει στην επιχείρηση
να εντοπίσει την καινοτομία με το κατάλληλο προσωπικό και τους κατάλληλους
μηχανισμούς 16.
3. Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία μιας καινοτομίας
Στη επιτυχία μιας καινοτομίας συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, και οι παρακάτω
παράγοντες:
Η ύπαρξη πλεονεκτημάτων του νέου προϊόντος σε σχέση με αυτά τα προϊόντα
που προσπαθεί να αντικαταστήσει.
Η μη σύγκρουση της καινοτομίας με τις τρέχουσες αξίες του καταναλωτικού
κοινού.
Η δυνατότητα δοκιμής του προϊόντος από τον καταναλωτή και διαπίστωση σε
σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα κατά πόσο το νέο προϊόν αποδίδει ό,τι υπόσχεται.
Η ευκολία χρήσης που σημαίνει ότι η δυνατότητα χρήσης του συμβιβάζεται με
τις γνώσεις και τις δυνατότητες των καταναλωτών στους οποίους απευθύνεται 17.
3.1 Μοντέλα καινοτομίας
Η καινοτομία ως ενδοεπιχειρησιακή διαδικασία. Η καινοτομία ως ενδοεπιχειρησιακή
διαδικασία στηρίζεται στους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ λειτουργιών και
παραγόντων και ακολουθεί τα εξής στάδια: α) εργαστηριακή έρευνα, β) χρηματοδότηση,
γ) έρευνα αγοράς, δ) ανάπτυξη προϊόντος και ε) παραγωγή και διάθεση του προϊόντος
στην αγορά.
Η καινοτομία στο ευρύτερο σύστημα θεσμών και οργάνων άσκησης πολιτικής.
Η καινοτομική δραστηριότητα αξιοποιεί πλεονεκτήματα που δημιουργούν τα δίκτυα που
συνδέουν την επιχείρηση με το περιβάλλον της: πανεπιστημιακά εργαστήρια, δημόσια
ινστιτούτα Έρευνας και Ανάπτυξης, τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης άλλων επιχειρήσεων,
οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, συστήματα τεχνολογικής πληροφόρησης, οργανισμοί
χρηματοδότησης και τέλος, κρατικά όργανα άσκησης πολιτικής.
Η καινοτομία στο πλαίσιο βιομηχανικής συνοικίας. Αναφερόμαστε στις ευνοϊκές
προϋποθέσεις που δημιουργούνται για την καινοτομία από την ενίσχυση εταιρειών
υπηρεσιών παραγωγής που ιδρύονται από ομάδες επιχειρήσεων, όπως εταιρείες έρευνας
αγοράς, πληροφόρησης, εμπορικής προώθησης, προώθησης εξαγωγών κ.λπ. Επίσης,
ευνοϊκές προϋποθέσεις δημιουργούνται και από την οργάνωση βιομηχανικών και
τεχνολογικών πάρκων και τη μεγαλύτερη εγγύτητα των επιχειρήσεων που ενισχύουν τις
τοπικές συσπειρώσεις και τη δημιουργία εξωτερικών οικονομιών.
Η καινοτομία σε ψηφιακό περιβάλλον. Οι νέες προοπτικές που δημιουργεί το
διαδίκτυο ενισχύουν την καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων 18.
16 Κετικίδης Π., 2005, Ηλεκτρονική, Επικοινωνία & Στρατηγικές Συμμαχίες. Περιοδικό: Planet Management,
σελ.35- 38.
17 Καρβούνης Σ. , 1995, «Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας». Εκδ. Σταμούλης.
18 Ραφαηλίδης Α., Τσεκλεκίδης Ι., 2005, Τεχνολογία, Καινοτομία, Κοινωνία της γνώσης και Ελλάδα, στη
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3.2 Καινοτομία και Management
Η σχέση της καινοτομίας με το μάνατζμεντ αφορά το σύνολο των διαδικασιών της
μετάβασης από το παλιό σύστημα διοίκησης, στο αποκεντρωμένο δημοκρατικό,
συμμετοχικό, δημιουργικό (οριζόντιων δομών) περιβάλλον δημιουργίας και διασφάλισης
συνθηκών ανάπτυξης της καινοτομίας. Αφορά επίσης και την διαχείριση διατήρησης
και εξέλιξης αυτού του περιβάλλοντος, που φαίνεται να αποτελεί τρόπο ζωής για την
καινοτόμα και ανταγωνιστική επιχείρηση 19.
Προσδιορίζεται όμως η σχέση αυτή και από το μάνατζμεντ εκείνο που
μετασχηματίζει τη νέα ιδέα, μετά από τον έλεγχο και την αξιολόγησή της, σε
εμπορική επιτυχία της επιχείρησης χρησιμοποιώντας κατάλληλα τους, ούτως ή άλλως,
περιορισμένους πόρους της. Όσο δε, αποτελεσματικότερο και καλύτερο είναι το
μάνατζμεντ της καινοτομίας, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι ευκαιρίες για την επιτυχία
της εισαγωγής της σε μία αγορά. Ενώ η καινοτομία προϊόντος, ή υπηρεσίας, εύκολα
εισάγεται και εφαρμόζεται σε μια επιχείρηση, η αλλαγή συμπεριφοράς, νοοτροπίας και
κουλτούρας γενικότερα, απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και προσπάθεια 7.
Αυτό το διοικητικό (managerial) περιβάλλον της νέας αντίληψης είναι και εκείνο
που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις ως τέτοιες υψηλής τεχνολογίας. Για να επιτύχει η
επιχείρηση να έχει στη διάθεσή της τα στελέχη της, πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο
κλίμα δημιουργικότητας, έκφρασης και διάχυσης των ιδεών, καθώς και αναγνώρισης του
ρόλου τους, ώστε να επιτευχθεί αυτό που αποκαλείται εταιρική δημιουργικότητα. Είναι
αναγκαία η μετατόπιση προς μορφές μάνατζμεντ που σέβονται την προσωπικότητα του
εργαζόμενου και δίνουν διέξοδο στην έμφυτη τάση του για δημιουργία, μέσα από την
οποία αυτό-προσδιορίζεται και κτίζει την αυτοπεποίθησή του 20.
Λογικό και αναμενόμενο για τους ερευνητές είναι, η επίλυση ενός προβλήματος
της επιχείρησης να αναζητηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους της. Αυτοί οι άνθρωποι που
καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα της επιχείρησης, είναι εκείνοι
που τη γνωρίζουν άριστα και το σπουδαιότερο, μπορούν να προβούν στην επίλυση των
προβλημάτων αυτών κατά τη γέννησή τους. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν πρέπει
να λησμονούνται κατά τη διανομή της πρόσθετης προσόδου που προκύπτει για την
επιχείρηση, λόγω της αποτελεσματικής δράσης τους. Παρά ταύτα, πολλές διοικήσεις
αγνοούν αυτή τη δυνατότητα και απαιτούν αυστηρή εφαρμογή εκείνου που έχουν
σχεδιάσει οι ίδιες, χωρίς να αφήνουν περιθώρια στους εργαζόμενους να το προσαρμόζουν
σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει εκεί και συμφέρει στην επιχείρηση 20.
Το μάνατζμεντ επηρεάζεται από το όραμα και την κουλτούρα του μάνατζερ
και το στελεχιακό δυναμικό κάθε επιχείρησης καλύπτει τις θέσεις εργασίας με βάση
αυτό. Όσο δε βραχυχρόνιος είναι ο ορίζοντας σχεδιασμού, τόσο πιο επιπόλαια είναι και
η επιλογή του προσωπικού 21.
Ο μακροχρόνιος ορίζοντας απαιτεί τη διαρκή αναζήτηση στελεχών που να
συλλογή «Σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής οικονομίας» επιμ. Κόλλιας Χρ., Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ.,
εκδ. Πατάκης.
19 Hamel G., 2002, Innovation Now! Page 115.
20 Drucker F., P., 2003, “The Discipline of Innovation”, Harvard Business Review on the Innovative Enterprise,
H. B. S. Press, Boston Massachusetts.
21 Goniadis I., 2006, Ο ρόλος της καινοτομίας στο σύγχρονο management.
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ανταποκρίνονται τόσο στο όραμα, όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης
και της αγοράς μέσα στην οποία κινείται. Επειδή δε, οι ανάγκες αυτές δεν είναι και
τόσο προβλέψιμες, πρέπει να επιδιώκεται η διαρκής ετοιμότητα των ανθρώπων της
επιχείρησης για να διατηρούν υψηλή ικανότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης, να
διαθέτουν δηλαδή, ισχυρό μηχανισμό μάθησης, αντανακλαστικά και δεξιότητες που
τους αυξάνουν την αυτοπεποίθηση. Απαιτείται δηλαδή, ουσιαστική αλλαγή στο ύφος του
μάνατζμεντ που μετατρέπει τον μάνατζερ σε άτομο που μπορεί να εμπνεύσει ένα όραμα
για την ομάδα, αποτελώντας ταυτόχρονα και το συνδετικό της κρίκο. Μπορούμε να πούμε
ότι ο μάνατζερ αυτού του είδους είναι ουσιαστικά, εκείνο το άτομο που διευκολύνει τα
μέλη της ομάδας να εκδηλώσουν τα ταλέντα τους και να πιστέψουν στον εαυτό τους. Η
ικανότητά του αυτή τον καταχωρεί σε διακεκριμένη θέση αναγνώρισης στη συνείδηση
των συνεργατών του 22.
3.3 Καινοτομία και κρίση
Η περίοδος της οικονομικής κρίσης που περνάμε είναι κατάλληλη να επενδύει κανείς σε
καινοτομίες που ενδεχομένως να απορροφήσουν κρίσιμους πόρους και, κυρίως, μπορεί
να αυξήσουν την αβεβαιότητα για την πορεία μιας επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις
είναι σχεδόν γενική η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να αναστείλουν τις
επενδύσεις σε «δημιουργική ενέργεια» την περίοδο αυτή. Είναι η κλασική περίπτωση που
η αβεβαιότητα και η «απειλή» μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία για επανατοποθέτηση
της επιχείρησης με ανανεωμένους όρους στο χώρο ανταγωνισμού της.
Η καινοτομία συμβάλλει στο να αποφεύγονται «εκπλήξεις» στρατηγικής
σημασίας. Είναι ευρύτατα αποδεκτή η πεποίθηση ότι η καινοτομία αποτελεί ταυτόχρονα
«εμβόλιο» για την ύφεση της αγοράς μιας επιχείρησης, αλλά και «ελιξίριο» που
αναζωογονεί την ανάπτυξή της. Ο Joseph Schumpeter είχε γράψει, μετά την κρίση του
1929, «η Ιστορία δείχνει ότι για τις εταιρίες που διαθέτουν ρευστό και ιδέες οι οικονομικές
υφέσεις προσφέρουν τεράστιες στρατηγικές ευκαιρίες». Επομένως, οι εταιρίες που
καινοτομούν στη διάρκεια της κρίσης επηρεάζουν και καθορίζουν το νέο υπόδειγμα στον
κλάδο τους. Η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών από μία επιχείρηση στη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πελατεία, επειδή δημιουργεί τις
αναγκαίες «στιγμές αλήθειας», τις αφορμές δηλαδή δοκιμασίας και αξιολόγησης, που
αναδεικνύουν τα θετικά χαρακτηριστικά που διαθέτει 23.
3.4 Το management είναι τέχνη
Εξαιτίας τόσο διαχρονικών, όσο και -κατά κύριο λόγο- συγκυριακών παραγόντων,
επιβάλλεται να παρουσιάσουμε το λεγόμενο «καινοτομικό management» ή αλλιώς
την ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών management, τις οποίες χρειάζεται
να αντιληφθεί και να ακολουθήσει η ελληνική πραγματικότητα που γνωρίζουμε. Οι
επιχειρήσεις σήμερα πρέπει καταρχήν να υιοθετήσουν μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα,
22 Μπουραντάς, Δ., 2005, Ηγεσία- Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.
23 Clayton M. Christensen & Michael E. Rayonor, 2003, The innovator’s Solution- Creating and sustaining
successful growth, Harvard Business, School Press.
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η οποία να μην αποδέχεται τίποτα ως σωστό απλά και μόνο επειδή έτσι γίνεται μέχρι τώρα.
Η ως τώρα θεωρούμενη ορθόδοξη πρακτική σε μια επιχείρηση δε σημαίνει κατ’ ανάγκη
ότι είναι και η σωστή πρακτική. Προϋπόθεση για την εφαρμογή καινοτόμου management
είναι ο έλεγχος των χρησιμοποιούμενων πρακτικών με βάση τα νέα δεδομένα και η
κατάργησή τους αν δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ιδιαίτερα διδακτικά
είναι, επίσης, τα παραδείγματα των λεγόμενων «θετικά αποκλινουσών» επιχειρήσεων,
τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενες και να επαναπροσδιορίσουν τη
διαχειριστική τους πολιτική 24.
4. Η υστέρηση της Ελλάδας στην καινοτομία
H χώρα μας υστερεί σημαντικά σε καινοτομία. Στην Ελλάδα το χάσμα ανάμεσα στις
διακηρύξεις και τους πραγματικούς απολογισμούς είναι τεράστιο. Η καινοτόμος
προσέγγιση σε πολλές πτυχές της κοινωνίας μας υστερεί δραματικά. Η επιχειρηματικότητα,
η εκπαίδευση, η πολιτική μας ζωή, κ.ά. χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από
στασιμότητα και ακαμψία που συχνά φθάνει στη μιζέρια της διατήρησης παραδοσιακών
λειτουργιών, «κεκτημένων», επιφανειακών προσεγγίσεων. Τα μέσα ενημέρωσης αντί να
στηρίζουν το νεωτερισμό και τη διαφορετικότητα «κατακρεουργούν» κάθε πολιτικό που
κάνει απόπειρα να ξεφύγει από το «μαντρί» του αποστεωμένου κομματικού λόγου ή
κάθε «τεχνοκράτη» που προτείνει ανατροπή των αντιλήψεων σε θέματα λειτουργίας των
επιχειρήσεων ή και της Διοίκησης. Καλλιεργούν την αντίληψη ότι η βελτίωση στη ζωή
μας μπορεί να προέλθει από την αναζήτηση νέων ικανότερων διαχειριστών και με αυτό
δικαιολογούν την ενασχόλησή τους με το «παιχνίδι προσώπων» και την αδυναμία τους
να συμβάλουν στην αναζήτηση νέων προσεγγίσεων.
Στο επιχειρηματικό πεδίο οι τράπεζες διστάζουν να αναλάβουν τον κίνδυνο
να στηρίξουν καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ρόλο που σε αναπτυγμένες
οικονομίες παίζουν τα Κεφάλαια Κινδύνου και τις αντιμετωπίζουν με τα ίδια κριτήρια
με τις καθιερωμένες επιχειρήσεις. Η περίφημη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την
παραγωγή έχει απορροφήσει άπειρα κοινοτικά κονδύλια αλλά δεν σχηματοποιήθηκε
ποτέ και έχει ελάχιστα χειροπιαστά αποτελέσματα. Υπάρχουν ασφαλώς και εξαιρέσεις,
υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν απλώς τον κανόνα 24.
Αυτό που διαπιστώνουμε είναι αποσπασματικές καινοτόμες δράσεις επιχειρήσεων
ορισμένων κλάδων. Ακόμη και η εθνική μας βιομηχανία, ο τουρισμός, τα τελευταία χρόνια
υιοθέτησε κάποιους νέους προσανατολισμούς που εμπεριέχουν ψήγματα καινοτομίας,
όπως είναι ο εξειδικευμένος τουρισμός (SPA, Γκόλφ, θρησκευτικός τουρισμός) 25.
Συγκεντρωτικά οι δείκτες στους οποίους η χώρα μας πετυχαίνει την πιο μεγάλη
υστέρηση και τις καλύτερες επιδόσεις φαίνονται στη συνέχεια. Όπως παρατηρείται, η
υστέρηση ενυπάρχει σε όλες σχεδόν τις πτυχές όπως αυτές εκφράζονται από εισροές,
συνθήκες σχετικά με πολιτικές και στάσεις, και εκροές καινοτομίας. Πολλοί από
τους παράγοντες αυτούς υπεισέρχονται σε όλο το οικονομικό, θεσμικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Γι’ αυτό η παράλληλη βελτίωσή τους είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Απαιτεί
ριζικές αλλαγές σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.
24 Παντόπουλος, Φ., 2012, «Όταν το management είναι τέχνη. Και ο manager … δημιουργός.
25 Hopkins M., 2010, “The 4 ways IT is driving innovation” interview with Erik Brynjolfsson, MIT Sloan
Management Rev
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4.1 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία καινοτόμου οικονομικής οργάνωσης με σκοπό
το κέρδος ή την ανάπτυξη σε περιβάλλον ρίσκου και αβεβαιότητας. Αποτελούν λοιπόν
κοινό τόπο οι έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας τουλάχιστον στη
σημερινή πραγματικότητα.
Μία άλλη προσέγγιση του ορισμού της επιχειρηματικότητας φέρνει στο προσκήνιο
τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που επιχειρεί: Επιχειρηματικότητα είναι
μία διαδικασία με την οποία τα άτομα αναζητούν ευκαιρίες και καινοτόμες ιδέες,
ανεξάρτητα από τους πόρους που ελέγχουν. Έτσι, ένα άτομο για να γίνει επιχειρηματίας
δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από οικογένεια επιχειρηματιών ή να διαθέτει
μεγάλα κεφάλαια. Οι μελέτες δείχνουν ότι πολύ συχνά οι επιχειρηματίες είναι άτομα
προερχόμενα από χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά ή κοινωνικά στρώματα. Γι’ αυτό
και λέγεται ότι «ο επιχειρηματίας γίνεται, δεν γεννιέται». Οι ίδιες μελέτες προσδιόρισαν
και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των επιχειρηματιών τα οποία, αν και
σπάνια μπορούν όλα να βρεθούν συγκεντρωμένα στο ίδιο άτομο, αποτελούν βασικές
προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επιχειρηματική καριέρα:
1. Η θέληση για επιτυχία,
2. Η διάθεση για ανάληψη κινδύνου,
3. Η εργατικότητα και η επιμονή,
4. Οι ηγετικές αλλά και οι ομαδικές ικανότητες,
5. Η ικανότητα ρεαλιστικού προγραμματισμού,
6. Η ικανότητα προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών,
7. Η υπευθυνότητα και η εντιμότητα,
8. Η προσαρμοστικότητα,
9. Η οργανωτική και διοικητική ικανότητα,
10. Η ικανότητα επικοινωνίας, και
11. Η δημιουργική σκέψη 26.
Κάποια από τα παραπάνω, όπως π.χ. η θέληση για επιτυχία, η διάθεση
για ανάληψη κινδύνου και οι ηγετικές ικανότητες, αποτελούν χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του ατόμου τα οποία διαμορφώνονται, κάτω από την επίδραση του
οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Άλλα χαρακτηριστικά όμως, όπως η εργατικότητα, η ικανότητα προγραμματισμού και
η οργανωτική, διοικητική και επικοινωνιακή ικανότητα, είναι αποτελέσματα κυρίως του
εκπαιδευτικού συστήματος26.
Τέλος, η ικανότητα για δημιουργική σκέψη και καινοτομία, αποτελεί την
κορύφωση της συστηματικής προσπάθειας και της προσωπικής ανάπτυξης, αλλά και ένα
εξαιρετικά σπάνιο ταλέντο 26.
5. Συμπεράσματα
Η καινοτόμος δραστηριότητα είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που καθορίζεται
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ιστορικοί λόγοι μπορεί να ωθούν τις επιχειρήσεις
26 Καραγιάννης Α. , 1996, «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες», Πανεπιστήμιο Πειραιώς
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να συμμετέχουν σε τοπικά συγκεντρωμένα, μη-καινοτόμα επιχειρηματικά δίκτυα, ενώ η
ιστορική απουσία πολλών μικρών επιχειρήσεων και επιχειρηματικής κουλτούρας μπορεί
να οδηγήσει σε χαμηλότερη συσσώρευση επιχειρηματικού ανθρώπινου κεφαλαίου και
κινητικότητας των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών. Αυτό που είναι σημαντικότερο
είναι το γεγονός ότι όταν η καινοτόμος δραστηριότητα είναι υψηλή και η καινοτομία
«είναι διασκορπισμένη στην ατμόσφαιρα», οι επιδράσεις αυτών των παραγόντων είναι
λιγότερο σημαντικές, ακόμα και αμελητέες 27.
Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας δημιουργικότητας
είναι η καινοτομία μέσω ιδεών για νέα προϊόντα ή μεθόδους και η συνεχής βελτίωση
προϊόντων ή υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά η ανταγωνιστικότητα
μιας επιχείρησης η οποία εκφράζει την δυνατότητά της να προσφέρει καλύτερη τιμή,
ποιότητα, εξυπηρέτηση κ.λπ. από τους ανταγωνιστές της28.
Θα πρέπει να είναι σαφές πως η Ελλάδα είναι περισσότερο «χρήστης»
καινοτομικών τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί αλλού παρά «παραγωγός» καινοτομιών,
για λόγους που σχετίζονται:
 με το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς και την τοποθέτηση της στην περιφέρεια της
Ευρώπης,
 στην έλλειψη βιομηχανικής παράδοσης των ελληνικών επιχειρήσεων, που σημειωτέων
είναι κατά βάση συγκεντρωμένες σε παραδοσιακούς κλάδους χαμηλής ή μέσης
έντασης τεχνολογίας, και
 με μια εθνική «υποδομή» που ασφαλώς απέχει πολύ από το να θεωρείται ιδιαίτερα
ανεπτυγμένη και κατάλληλη για την ανάπτυξη ή υποστήριξη της καινοτομίας.
Θα μπορούσε επομένως να υποστηριχθεί ότι για την τυπική ελληνική επιχείρηση,
η μεταφορά τεχνολογίας αποτελεί μια περισσότερο ρεαλιστική στρατηγική επιλογή από
ότι η πρωτογενής και αυτοδύναμη ανάπτυξη καινοτομίας, χωρίς φυσικά αυτό σημαίνει ότι
δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραγωγής «αυθεντικής» καινοτομίας από ελληνικές
επιχειρήσεις 29.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών που θα υποστηρίζουν
αποτελεσματικά την «γρήγορη υιοθέτηση» καινοτομιών μέσω μεταφοράς τεχνολογίας,
αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων 29.
Συνοψίζοντας, ένας καινοτόμος πρέπει:
 να αναγνωρίζει πότε έχει μια καινοτόμο ιδέα που έχει οικονομική αξία,
 να γνωρίζει τα θέματα που αφορούν την διανοητική ιδιοκτησία και τους παρεχόμενους
τρόπους προστασίας,
 να είναι έτοιμος για αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλών,
 να υιοθετήσει τις κατάλληλες διαδικασίες εμπιστευτικότητας για να διαφυλάξει τα
δικαιώματά του, και
 να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την
εκμετάλλευση των προϊόντων.
27 Wakelin K., 1998, «Innovation and export behavior at the firm level», Research Policy, Handbook of
Industrial Organization. Vol. 26, no. 7-8. pp.829-841.
28 Ιωαννίδης Στ., 2001, Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις Παπαζήση.
29 Gerybadzea A., Regerb G.., 1999, Globalization of P &D: recent changes in the management of innovation
in transnational corporations, Volume 28, Issues 2-3, pp. 251-274,
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 να είναι αυστηρός και ρεαλιστής στην αξιολόγηση
εμπορευματοποίησής των διανοητικών του αγαθών.

της
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Η επιστήμη της Λαογραφίας στα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων της
Ελλάδας και του Εξωτερικού: μια πρώτη προσέγγιση
Καραγιώργου Αικατερίνη

Περίληψη
Η παιδαγωγική αξιοποίηση της Λαογραφίας με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση στο
λαϊκό πολιτισμό και την διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών με τις αξίες και τις αρχές
του αποτελεί γενική παραδοχή τόσο της διεθνούς, όσο και της ελληνικής επιστημονικής
κοινότητας1. Οι δύο επιστήμες τελούν σε σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης ήδη από τα
τέλη του 19ου αιώνα και κατά συνέπεια αναδείχθηκε ο όρος «παιδαγωγική λαογραφία»2.
Αν και οι σπουδές στο αντικείμενο της Λαογραφίας κρίνονται απαραίτητο εφόδιο στη
φαρέτρα των λειτουργών της εκπαίδευσης, η πραγματικότητα των προσφερόμενων
σπουδών διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά και από το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο
άλλο.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, λαϊκός πολιτισμός, Λαογραφία, Εθνογραφία, Ανθρωπολογία,
Κοινωνική Ανθρωπολογία
The Science of Folklore in the Programs of Studies of the Universities of Greece and
Abroad: a first approach
Abstract
The pedagogical utilization of Folklore with the purpose of further delving into popular
culture and imbuing the pupils with its values and principles constitutes a consensus of
the international as well as the Greek scientific community3. The two sciences have been
dynamically interacting since the late 19th century and consequently the term “pedagogical
folklore”4 came to be. Although studies in the subject of Folklore are considered to
be a necessary weapon in the arsenal of educators, the reality of the available study
opportunities varies from country to country, but also from one educational institution
to another.
Keywords: education, folk culture, Folklore, Ethnography, Anthropology, Social
Anthropology

1 Μέγας, Γ. Α. (1939). «Η λαογραφία και η συμβολή των διδασκάλων εις το έργον αυτής», ομιλία προς τους
σπουδαστές της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Μάιος 1938), σ.17.
2 Μαρκαντώνης, Ι. Σ. (1990). «Λαογραφία παιδαγωγική». Στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια,
Λεξικό, τόμος 5ος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 2853-2857.
3 Μέγας, Γ. Α. (1939). «Η λαογραφία και η συμβολή των διδασκάλων εις το έργον αυτής», ομιλία προς τους
σπουδαστές της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Μάιος 1938), σ.17.
4 Μαρκαντώνης, Ι. Σ. (1990).«Λαογραφία παιδαγωγική». Στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια,
Λεξικό, τόμος 5ος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 2853-2857.
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1.Εισαγωγή
Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις «πολλαπλές χρήσεις και εφαρμογές
του Λαϊκού Πολιτισμού»5 αυξάνεται διαρκώς. Στη θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου
βρίσκουν κοινό τόπο θεωρητικής και μεθοδολογικής ζύμωσης οι κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες της Λαογραφίας, της Εθνογραφίας, της Ανθρωπολογίας και
της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η ιδεολογική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της
τάσης αυτής συνδέεται με τις παρεχόμενες σπουδές στην οικεία γνωστική περιοχή και
καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο αξιοποίησης.
1.1. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει θεωρητικά το περιεχόμενο των
προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών ΠΕ70 – Δασκάλων
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως προς το γνωστικό αντικείμενο της
Λαογραφίας καθώς και να επιχειρηματολογήσει υπέρ της ένταξης του μαθήματος της
Λαογραφίας στις προπτυχιακές τους σπουδές.
Σημείο αναφοράς αποτελούν οι Οδηγοί Σπουδών σε όλα τα συναφή εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Ελλάδας και σε ενδεικτικό μέρος των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική, όπου αποτυπώνονται οι σπουδές των
λειτουργών της (δημοτικής) εκπαίδευσης στη Λαογραφία αλλά και την Εθνογραφία και
την Ανθρωπολογία.
2. Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων
2.1. Λαογραφία
Σύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε ο Ν. Πολίτης: «Η λαογραφία εξετάζει τας κατά
παράδοσιν δια λόγων, πράξεων ή ενεργειών εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου
του λαού (άνω τελεία) τας εκδηλώσεις δηλαδή εκείνας, ων η πρώτη αρχή είναι άγνωστος,
μη προελθούσα εκ της επιδράσεως έως υπερόχου τινός ανδρός, αίτινες κατ’ ακολουθίαν
δεν οφείλονται εις την ανατροφήν και την μόρφωσιν, και εκείνας, αίτινες είναι συνέχεια
ή διαδοχή προηγηθείσης κοινωνικής καταστάσεως ή είναι μεταβολή ή παραφθορά άλογος
ελλόγων εκδηλώσεων του βίου εν τω παρελθόντι. Συνεξετάζει δ’ αναγκαίως και τας μη
εκπορευομένας μεν αμέσως εκ της παραδόσεως εκδηλώσεις του βίου, αλλ’ αφομοιουμένας
ή συναπτομένας στενώς προς τα κατά παράδοσιν.»6
Η Λαογραφία ορίζεται, επίσης, ως μια επιστήμη με «ανθρωπολογικό - κοινωνικό
χαρακτήρα» που ασχολείται με την διευρυμένη έννοια του λαού, την οποία εκλαμβάνει
«ως μια πολυταξική και πολυστρωματική έννοια»7.
Στην παρούσα εργασία με τον όρο λαογραφία νοείται εκείνη η επιστήμη, η
οποία μελετά, καταγράφει και ταξινομεί τις εκδηλώσεις της ψυχικής και κοινωνικής ζωής
ενός λαού -είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο- και δηλώνει την «περί των δημωδών
5 http://evangelosavdikos.blogspot.gr/ προσπελάστηκε στις 14/03/2015.
6 Πολίτης, Ν. (1909). «Λαογραφία», Λαογραφία Α΄. Αθήνα, σ. 9.
7 Μερακλής, Μ. Γ. (1984). Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική Συγκρότηση. Αθήνα: Οδυσσέας, σ. 9.
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παραδόσεων, δοξασιών, εθίμων, περί της δημώδους αγράφου φιλολογίας και περί παντός
καθόλου του συντελούντος εις ακριβεστέραν γνώσιν του λαού»8.
2.2. Εθνογραφία
Η Εθνογραφία είναι η επιστήμη αντικείμενο μελέτης της οποίας είναι η «παρατήρηση και
ανάλυση ανθρώπινων ομάδων»9.
Κατά τον Claude Lιvi-Strauss η εθνογραφία «επιδιώκει να μελετήσει και να
κρίνει το ανθρώπινο είδος από ένα αρκετά υψηλό και απομακρυσμένο σημείο που του
επιτρέπει να το δει ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συμπτώσεις μιας δοσμένης κοινωνίας ή
ενός πολιτισμού.»10.
Η έννοια της εθνογραφίας κατά την προσέγγιση της Πηγιάκη αποτελεί
«προσωπική παρατήρηση του ερευνητή στο χώρο της έρευνας (in the field) και στις
ανεπίσημες συζητήσεις που ακούει ή διεξάγει ο ίδιος με μέλη της κοινωνικής ομάδας που
μελετά»11.
Στην ανά χείρας εργασία υιοθετείται η προσέγγιση του Geertz «κάνω εθνογραφία
σημαίνει δημιουργώ σχέση, επιλέγω πληροφορητές, μεταγράφω κείμενα, καταγράφω
γενεαλογίες, χαρτογραφώ περιοχές, κρατάω ημερολόγιο κ.ο.κ.»12.
2.3. Ανθρωπολογία – Κοινωνική Ανθρωπολογία
Αρχικά η επιστήμη της ανθρωπολογίας μελετούσε -στα πλαίσια των φυσικών επιστημώντον άνθρωπο ως φυσικό ον. Από τον 19ο αιώνα άρχισε να επικεντρώνεται στους
πρωτόγονους πολιτισμούς παίρνοντας τη μορφή της πολιτιστικής ανθρωπολογίας13.
Σύμφωνα με τον Evans – Pritchard η κοινωνική ανθρωπολογία «μελετά τις
πρωτόγονες κοινωνίες απευθείας, ζώντας σε μέσα σ’ αυτές για μήνες ή για χρόνια. […]
μελετά τις κοινωνίες ως σύνολα. Μελετά την οικολογία τους, την οικονομία τους, τους
νομικούς και πολιτικούς θεσμούς τους, την οργάνωση της οικογένειας και της συγγένειας
που διαθέτουν, τις θρησκείες τους, τις τεχνολογίες τους, τις τέχνες τους, κτλ. ως μέρη
γενικών κοινωνικών συστημάτων»14. Ο Evans – Pritchard ορίζει ότι η επιστήμη που κατά
τον ίδιο επιχειρεί να μελετήσει του «ανθρώπινους πολιτισμούς και τις κοινωνίες» είναι η
Κοινωνική Ανθρωπολογία15, ορισμό που η εργασία αυτή αποδέχεται.
8 Κυριακίδης, Στ. (1946). Γλώσσα και λαϊκός πολιτισμός των νεώτερων Ελλήνων. Αθήνα: Σύλλογος προς
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. σ. 249. Βλέπε περισσότερα στο Πολίτης Ε.Ν. (1920), σελ 1, όπου
αναφέρεται ότι η πρώτη χρήση της λέξης λαογραφίας και των παραγώγων της έγινε από τον ίδιο στο Δελτίο της
ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας τ. Α΄(1884).
9 Κυριακίδου – Νέστορος, Α. (1977) Ο Claude Levis Strauss και το έργο του. Αθήνα: Παπαζήση, σ.σ.
9-64.
10 Lιvi-Strauss, C. (1979). Θλιβεροί Τροπικοί (μτφρ. Β. Λούβρου). Αθήνα: Εκδόσεις Χατζηνικολή, σ. 44.
11 Πηγιάκη, Π. (2004). Εθνογραφία: Η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην Κοινωνική και Παιδαγωγική
έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 23.
12 Geertz, C. (2003). Η ερμηνεία των πολιτισμών (μτφρ. Θ. Παραδέλλης). Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ.σ. 17-18.
13 Πηγιάκη, Π. (2004). Εθνογραφία: Η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην Κοινωνική και Παιδαγωγική
έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 15.
14 Evans – Pritchard, E.E. (1991). Κοινωνική Ανθρωπολογία (μτφρ. Α. Παρίση). Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα,
σ. 23.
15 Evans – Pritchard, E.E. (1991). Κοινωνική Ανθρωπολογία (μτφρ. Α. Παρίση). Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα,
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Συνοψίζοντας, η Ανθρωπολογία είναι η επιστήμη που μελετά τον άνθρωπο
ως βιολογικό ον, ενώ η Κοινωνική Ανθρωπολογία τον μελετά ως κοινωνικό ον, μελετά
και αποδέχεται την ετερογένεια και την ιδιομορφία των πολιτισμών, χωρίς να τους
διακρίνει σε «ανώτερους» και «κατώτερους» και σχετίζεται ιδιαίτερα με την επιστήμη
της Λαογραφίας, που έχει ως αντικείμενο μελέτης το «λαό»16 και τον πολιτισμό του
και προωθεί με τις μελέτες και τις έρευνές της τη δημιουργία «εθνικών κρατών» στην
Ευρώπη17. Και οι τρεις επιστήμες που προαναφέρθηκαν έχουν κοινό σημείο αναφοράς
την επιτόπια έρευνα των πολιτισμών, η οποία έχει χαρακτήρα θεματικό, συγκριτικό
και ιστορικό μέσα από μια συνολική και συγχρονική προσέγγιση (λαογραφική και
εθνογραφική μέθοδος)18.
3. Σπουδές στο Λαϊκό Πολιτισμό (Λ.Π.) και τη Λαογραφία
Ο Πολίτης αναφέρει ότι «..εις πολλάς ευρωπαϊκάς γλώσσας γίνεται χρήσις του όρου
«folklore», σημαίνοντος την λαογραφίαν…»19, όπου με τον όρο Λαογραφία νοείται
η επιστήμη η οποία ασχολείται με το παραδοσιακό ή λαϊκό πολιτισμό, εντοπίζει,
καταγράφει, μελετά, ερευνά και ερμηνεύει τις εκδηλώσεις του. Ωστόσο, η λαογραφική
ύλη υπερβαίνει τα τοπικά και εθνικά όρια και ασχολείται με σύγχρονες κοινωνικές
και πολιτισμικές ομαδοποιήσεις που περιλαμβάνουν τις τάξεις, τις μειονότητες, τους
πρόσφυγες, τους ξενιτεμένους, τους ετεροδημότες, και τις ομάδες του περιθωρίου,
εκφράζοντας έτσι τη στροφή του ενδιαφέροντος της Λαογραφίας στη συστηματική
μελέτη της διαφορετικότητας ως στοιχείου των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η Κοινωνική
Λαογραφία, όρος που εισήγαγε ο Μιχάλης Μερακλής, σηματοδοτεί τους σύγχρονους
επιστημολογικούς προσανατολισμούς της επιστήμης του Λ.Π. στην Ελλάδα και τη
θεματολογική και μεθοδολογική της ανανέωση20. Η Λαογραφία, συμπεριλαμβάνοντας
και την Κοινωνική Λαογραφία, μελετά τις αξίες και τις πρακτικές των διαφόρων
πολιτισμικών ομάδων που συναποτελούν τον λαό στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο
πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, ενώ αναγνωρίζει και την ποικιλία και διαφοροποίηση
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και της ελληνικής κοινωνίας στο παρελθόν.
Από την άλλη πλευρά η Παιδαγωγική επιστήμη όλο και πιο πολύ εστιάζει
σ. 13.
16 Με τον όρο «λαός» εννοείται ο αγροτικός πληθυσμός των πολιτισμένων ευρωπαϊκών χωρών, σεβαστός ως
προς την εξέλιξή του.
17 Νέστορος, Ά. (1978). Λαογραφικά Μελετήματα. Αθήνα: Νέα Σύνορα και Κυριακίδου – Νέστορος Ά.
(1977). Ο Claude Levis Strauss και το έργο του. Αθήνα: Παπαζήση και Χατζητάκη – Καψωμένου (1999), σ.σ.
18-27, 35-39.
18 Βλ. περισσότερα στα: Κυριακίδου- Νέστορος, Ά. (1978). Λαογραφικά Μελετήματα Αθήνα: Νέα Σύνορα,
Κυριακίδου – Νέστορος Ά. (1977). Ο Claude Levis Strauss και το έργο του. Αθήνα: Παπαζήση και Χατζητάκη –
Καψωμένου (1999), ό.π. σελ.18-27 & 35-39, και Burns, E.M., (1984). Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό
της Νεότερης Ευρώπης, τομ.Β΄ (επιμέλεια - εισαγωγή Ι.Σ. Κολιόπουλος). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
19 Herzfeld M., (2002). Πάλι δικά μας – Λαογραφία, Ιδεολογία και η διαμόρφωση της Σύγχρονης Ελλάδας.
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 197.
20 Μερακλής, Μ. (1999). Θέματα Λαογραφίας, Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη. σ.σ. 26-30.∙ Αλεξιάδης, Μ.
(2006) «Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών.», Ινστιτούτο του βιβλίου. Αθήνα: εκδόσεις
Καρδαμίτσα. σ.σ.37-56.∙Νιτσιάκος, Β. (2008). Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη λαογραφία,
Αθήνα: Κριτική. σ.σ. 139-145. Αυδίκος. Ε. (2009). Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα:
Κριτική, σ.σ. 291-310.
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στις σύγχρονες εκφάνσεις της διαφορετικότητας που προέρχονται από τις πολιτισμικές
και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζουν και δραστηριοποιούνται τα άτομα με στόχο
την αξιοποίηση της άτυπης, αυθεντικής και βιωματικής μάθησης που είναι πανταχού
παρούσα για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και ευκαιρίες μάθησης21. Οι σπουδές
στο Λ.Π. είναι αναγκαίες, τονίζει ο καθηγητής Μ. Μερακλής22 διότι «…η πλουσιοτάτη
αυτή εκπροσώπηση του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού, σχεδόν, δώρον άδωρον ή
αλλιώς δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίον υπάρχει, γιατί ο φιλολογικά – γλωσσικά
καταρτισμένος δάσκαλος δεν έχει αποκτήσει και την επάρκεια λαογραφικού σχολιασμού
και διδασκαλίας των κειμένων αυτών …».
Για την υλοποίηση των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παράλληλα
τη διατήρηση των στοιχείων Λ.Π. με λειτουργικό τρόπο στην καθημερινή ζωή, αποτελεί
προϋπόθεση ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να έχει διδαχθεί -είτε
σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο α΄ ή και β΄ βαθμού, είτε μέσω ειδίκευσης,
επιμόρφωσης- και ενστερνιστεί την αναγκαιότητα της αξιοποίησης του υλικού του Λ.Π.
στη διαπαιδαγώγηση των ατόμων και των ομάδων. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουν
οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο επιλογής, παρουσίασης και επεξεργασίας υλικού από τη λαϊκή
παράδοση, με μια διαχείριση που θα διέπεται από σεβασμό για το Λ.Π. και συνολική
θεώρηση. Τα λαϊκά δημιουργήματα τότε δεν θα αντιμετωπίζονται αποσπασματικά αλλά
πάντα στο πλαίσιο αναφοράς τους, δηλαδή τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες δημιουργήθηκαν, με τους δημιουργούς τους, την αισθητική τους κ.λπ. για
μια σωστότερη προσέγγιση23.
3.1. Το παράδειγμα της Ελλάδας
Στο παρελθόν η επιστήμη της Λαογραφίας εντάσσονταν είτε ως υποχρεωτικό μάθημα
είτε ως μάθημα επιλογής στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τα Παιδαγωγικά Τμήματα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας. Σήμερα η «προσέγγιση» του Λ.Π. από τα αρμόδια
Παιδαγωγικά τμήματα στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στους Οδηγούς Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 όλων των αντίστοιχων
Ιδρυμάτων και οι οποίοι αφορούν στους αποφοιτούντες/ούσες φοιτητές/τριες κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Η Λαογραφία διδάσκεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.
Επίσης, περιλαμβάνεται ως μάθημα στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος), στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή), στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα) Τμήμα Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Πανεπιστημίου Θράκης και στο Τμήμα
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Ιωαννίνων (Αγρίνιο).
Όσον αφορά τα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης η επιστήμη της

21 Kalantzis, M. & Cope, W. (2012). New Learning: Elements of a Science of Education. (2nd edition). UK:
Cambridge University Press.
22 Μερακλής, Μ. Γ. 2001. Παιδαγωγικά της Λαογραφίας. Αθήνα: Ιωλκός.
23 Μερακλής, Μ. Γ. (2001). Παιδαγωγικά της Λαογραφίας. Αθήνα: Ιωλκός.
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Λαογραφίας διδάσκεται στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Ιωαννίνων, Αιγαίου (Ρόδος) Δυτικής
Μακεδονίας (Φλώρινα). Επίσης, το μάθημα της Λαογραφίας απαντάται στο Τμήμα
Επιστημών Προσχολικής Ηλικίας Θράκης (Αλεξανδρούπολη), στο Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειου Πανεπιστημίου.
Πιο αναλυτικά, τα μαθήματα «Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση», το οποίο
ανήκει στα Κυμαινόμενα μαθήματα Α΄ Εξαμήνου Σπουδών, «Το παραμύθι και ο μύθος
στην Εκπαίδευση» Επιλεγόμενο μαθήματα Α΄, Β΄ Εξαμήνου, «Αφηγήσεις ζωής, Λαογραφία
και Εκπαίδευση» Επιλεγόμενα μαθήματα Α΄ Εξαμήνου, «Παιδαγωγική Λαογραφία».
Επιλεγόμενα μαθήματα Β΄ & Δ΄ Εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται στα Κυμαινόμενα και Επιλεγόμενα μαθήματα για τους
φοιτητές/τριες της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστήμιου Αθηνών24.
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων25 περιλαμβάνεται «συναφές» μάθημα
Επιλογής Δ΄ Εξαμήνου, «Σχολική Ιστορία, Μουσείο, Υλικός Πολιτισμός: Διδακτικές
Προσεγγίσεις.». Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης26 διδάσκεται το μάθημα:
«Διδασκαλία των Μαθημάτων μέσω των Εικαστικών Τεχνών και Μουσειακή Εκπαίδευση.
Ασκήσεις σε Σχολεία, Μουσεία, Πινακοθήκες», το οποίο ανήκει στα Υποχρεωτικά κατ’
επιλογήν μαθήματα Ζ΄ Εξαμήνου. Αντίστοιχα, στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής
Παιδαγωγικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου27 διδάσκεται το μάθημα: «Λαογραφία – Εισαγωγή στην Επιστήμη
του Λαϊκού Πολιτισμού» ως υποχρεωτικό μάθημα Δ΄ Εξαμήνου ενώ στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Πατρών το κατ’ επιλογήν μάθημα
«Επεξεργασία Λαϊκών Μοτίβων» στο Ε΄ εξάμηνο, το οποίο τελεί σε συνάφεια με το ΛΠ.
στόχο έχει την αφύπνιση της λαϊκής αισθητικής κατά τη διαδικασία αποτύπωσης και
επεξεργασίας λαϊκών μοτίβων σε διάφορα υλικά.
Υπάρχουν, βέβαια, και Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία
δεν εντάσσουν κανένα μάθημα που αφορά στη Λαϊκή Παράδοση και στο Λαϊκό Πολιτισμό
και την αξιοποίησή τους όπως πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας28, το αντίστοιχο
τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης29 και άλλα πανεπιστήμια. Συνεπώς, και στο μέλλον, οι
εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της δημοτικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, δεν θα έχουν
λάβει βασικές σπουδές / γνώσεις που αφορούν στο Λ.Π. με ότι αυτό συνεπάγεται.

24 Βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο: http: //
www.primedu.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-ma8hmatwn.html (προσπελάστηκε στις 22/03/2019)
25 Βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο: http: //ptde.uoi.gr/ptde_files/
ODIGOS_PTDE_2015-16.pdf (προσπελάστηκε στις 30/03/2019)
26 Βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο: http: //www.
eled.auth.gr/documents/odhgos_spoudwn_el_15_16.pdf (προσπελάστηκε στις 28/01/2019)
27 Βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου http: //www.pre.aegean.gr/wp-content/
uploads/2015/09/PTDE-odigos-spoudon-2015-16.pdf (προσπελάστηκε στις 24/04/2019)
28 Βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http: //www.pre.uth.gr/new/el/
curriculum-el (προσπελάστηκε στις 21/01/2019)
29 Βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης http: //ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/
(προσπελάστηκε στις 16/04/2019)
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3.2. Το παράδειγμα άλλων χωρών
Αυτή η κατεύθυνση των ευρημάτων έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της
έρευνάς μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, διερευνώντας ανάλογα
και το περιεχόμενο των σπουδών άλλων χωρών τόσο της Ευρώπης όσο και διεθνώς
διαπιστώθηκε ότι στις παιδαγωγικές σπουδές περιλαμβάνονται τα μαθήματα για τη
Λαϊκή παράδοση και το Λαϊκό Πολιτισμό ως ακολούθως:
Στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σκιαγραφείται η ίδια περίπου εικόνα. Σε πολλά
πανεπιστήμια της Ευρώπης υπάρχει Τομέας της Λαογραφίας και περιλαμβάνονται
σπουδές στο Λ.Π., τη Λαογραφία και την Εθνολογία. Στη Φινλανδία το Πανεπιστήμιο
Άμπο30 με τομέα σπουδών: Συγκριτική Θρησκεία-ολογία και Λαογραφία31 παρέχει
σπουδές με έμφαση στις παραδοσιακές και σύγχρονες πολιτιστικές εκφράσεις εντός της
σκανδιναβικής περιοχής της Ευρώπης. Οι μελέτες αφορούν, επίσης, στο σύγχρονο Λ.Π.
και προσφέρονται και σε διδακτορικό επίπεδο.
Στη Σουηδία στο Πανεπιστήμιο32 της Ουψάλα33 παρέχονται σπουδές στην
Εθνολογία, τη Λαογραφία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Το Πανεπιστήμιο του
Ελσίνκι34, παρέχει σπουδές μεταπτυχιακού β΄ επιπέδου35 σε διεθνείς μελέτες, όπου
πολλοί ερευνητές μελετούν θρύλους κ.τ.λ., άλλοι ασχολούνται παράλληλα με τη
λαϊκή κουλτούρα36, πολιτισμικά μέσα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον καθημερινό
πολιτισμό των παιδιών και των εφήβων.Tο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι37, προσφέρει
σπουδές Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Ιστορίας Πολιτισμού και Τεχνών38,
το Πανεπιστήμιο του Τζόενσου39, έχει αντικείμενο σπουδών τη Λαογραφία40 και το
Πανεπιστήμιο Ζυβασκυλά41 έχει ξεχωριστό τομέα σπουδών Ιστορίας και Εθνολογίας42.
Το Πανεπιστήμιο του Τέρκιου 43 με σπουδές στη Λαογραφία, στο Τμήμα Πολιτιστικών
Σπουδών44, φιλοξενεί επίσης Ινστιτούτο, με αντικείμενο εργασιών «Καλεβάλα 45 και
30 “Abo Academy University”, Department of Comparative Religion and Folkloristics.
31 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Abo. Στο http://www.abo.fi/?lang=en (προσπελάστηκε στις
12/04/2019)
32 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Ουψάλας. Στο: https://www.uu.se/en (προσπελάστηκε στις
13/05/2019)
33 “Uppsala University”, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
34 “University of Helsinki”, PhD (Doctor of Philosophy).
35 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Στο https://www.helsinki.fi/en (προσπελάστηκε στις
28/02/2019)
36 “pop culture”
37 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Στο https://www.helsinki.fi/en (προσπελάστηκε στις
27/03/2019)
38 “University of Helsinki”, Folklore Studies in the Department of Philosophy, History Culture and Art
Studies.
39 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Joensuu. Στο http://www.uef.fi/en/etusivu (προσπελάστηκε στις
29/01/2019)
40 “University of Joensuu”, Folklore Studies.
41 University of Jyvδskylδ”, Department of History and Ethnology.
42 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Jyvδskylδ. Στο https://www.jyu.fi/en (προσπελάστηκε στις
25/01/2019)
43 University of Turku”, Department of Cultural Studies.
44 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Turku. Στο http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
(προσπελάστηκε στις 19/03/2019)
45 Η Καλεβάλα (ή Κάλεβαλα) (Φινλανδικά: Kalevala) είναι ένα επικό ποίημα από Φινλανδικές
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Συγκριτική Έρευνα για έπη», στη διευθύνουσα ομάδα του οποίου ανήκουν μέλη και των
τεσσάρων πανεπιστημίων που προαναφέρθηκαν.
Στη Γερμανία, πανεπιστήμια Λαογραφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
με σπουδές στη Λαογραφία και το Λ.Π. είναι το Πανεπιστήμιο46 Φράιμπουργκ47, το
Πανεπιστήμιο48 Ρόστοκ49, και στη Βαυαρική Ακαδημία Σπουδών50 στο Μόναχο51,
στα οποία λειτουργεί Ινστιτούτο Λαογραφίας. Τμήμα Εθνολογίας52 έχουν τα
Πανεπιστήμια: στο Βερολίνο, το Πανεπιστήμιο53 του Βερολίνου54”και στην Κολωνία
το ομώνυμο55 Πανεπιστήμιο56. Στο Πανεπιστήμιο57 του Μονάχου της Γερμανίας,
στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ευρωπαϊκής Εθνολογίας απαντάται ο Λ.Π. στο
μάθημα «Ανθρωπολογία της πόλης, αστικοί πολιτισμοί», που διδάσκεται με κατεύθυνση
στη σύγχρονη αλλά και στην παλιά λαϊκή κουλτούρα ενώ ο 2ος άξονας σπουδών του
Ινστιτούτου αφορά στην κοινωνική και πολιτισμική διαφορά και τα σύμβολα των
κοινωνιών. Το Γκαίτε58 Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης59 παρέχει στο Ινστιτούτο60
Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και Ευρωπαϊκής Εθνολογίας σπουδές στην Ανθρωπολογία
Πολιτισμού και στην Ευρωπαϊκή Εθνολογία, όπως και τα: Πανεπιστήμιο61 Όγκσμπουργκ62
και το Πανεπιστήμιο63 του Μάνστερ64. Το Πανεπιστήμιο65 Μπάμπεργκ66 παρέχει
αντίστοιχες σπουδές στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Εθνολογίας ενώ το Πανεπιστήμιο67
λαϊκές πηγές, το οποίο ο Έλιας Λένροτ το 19ο αιώνα συνέλεξε σε τόμο. https://el.wikipedia.org/wiki/
%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1 (προσπελάστηκε στις
23/03/2019)
46 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Φράιμπουργκ. Στο https://www.uni-freiburg.de/ (προσπελάστηκε
στις 20/01/2019)
47 “Albert-Ludwigs-Universitδt Freiburg”.
48 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Rostock. Στο https://www.uni-rostock.de/en/ (προσπελάστηκε στις
18/04/2019)
49 “Rostock University”.
50 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Μονάχου. Στο https://www.badw.de/die-akademie.html
(προσπελάστηκε στις 09/05/2019)
51 “Bayerische Akademie der Wissenschaften”, Institut fόr Volkskunde.
52 “Institut fόr Ethnologie”.
53 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Βερολίνου. Στο http://www.fu-berlin.de/en/ (προσπελάστηκε στις
14/04/2019)
54 “University of Berlin”.
55 “Universitδt zu Kφln”.
56 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο του Koeln. Στο https://www.uni-koeln.de/ (προσπελάστηκε στις
05/04/2019)
57 “Ludwig- Maximilians – Universitδt Mόnchen (LMU)”.
58 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης. Στο http://www.goethe-university-frankfurt.de/
en?locale=en (προσπελάστηκε στις 09/05/2019)
59 “Goethe-Universitδt Frankfurt am Main”.
60 “Institut fόr Kulturanthropologie und Europδische Ethnologie”.
61 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Άουγκσμπουργκ. Στο https://www.uni-augsburg.de/en/
(προσπελάστηκε στις 06/05/2019)
62 “University of Augsburg”.
63 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Μοναστηρίου. Στο https://www.uni-muenster.de/de/
(προσπελάστηκε στις 25/04/2019)
64 “Universitδt Mόnster”.
65 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Μπάμπεργκ. Στο https://www.uni-bamberg.de/ (προσπελάστηκε
στις 02/04/2019)
66 “University of Bamberg”,“Lehrstuhl fόr Europδische Ethnologie”.
67 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Ρένγκενσμπουργκ. Στο https://www.uni-regensburg.de/index.html.
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Ρέγκενσμπουργκ68 διαθέτει τμήμα σπουδών στις Μελέτες για Συγκριτικές Πολιτισμικές
Σπουδές. Το Πανεπιστήμιο69 του Αμβούργου70, το Πανεπιστήμιο71 της Βόννης72 και το
Γερμανικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου73 Γκούτεμπεργκ Μαίινς74 προσφέρουν σπουδές
στην Πολιτιστική Ανθρωπολογία / Λαογραφία. Τέλος, συναφείς πολιτισμικές σπουδές
παρέχονται από τα αντίστοιχα τμήματά τους στα Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο75
Τιούμπινγκεν76 και το Πανεπιστήμιο77 Φίλιπς Μάρμπουργκ78, και το Πανεπιστήμιο79
Φρίντριχ Σίλερ Τζένα80 στη Γερμανία.
Στην Αγγλία υπάρχουν Τμήματα στο Πανεπιστήμιο81 Άμπερντην82 στο Ινστιτούτο
Έλφινστοουν, την Εθνολογία, τη Λαογραφία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Το
Πανεπιστήμιο του Άμπερντιν στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει προπτυχιακό τίτλο
σπουδών στην Εθνολογία και τη Λαογραφία με μάθημα στις προφορικές παραδόσεις και
έμφαση στη μουσική.
Στην Εσθονία το Πανεπιστήμιο83 του Ταρτού84 διαθέτει το Τμήμα Εσθονικής και
Συγκριτικής Λαογραφίας. Η αναφορά στο πανεπιστήμιο του Ταρτού στην Εσθονία κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διαπιστώνεται ότι και σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών
διδάσκεται το μάθημα: «Συμβολισμός λαϊκών παραμυθιών» κ.ά., αλλά παρέχονται και
σπουδές επιπέδου Master στην «Εθνολογία» και στην «Λαογραφία» καθώς και ανώτερου
επιπέδου PhD στη Λογοτεχνία και την Πολιτισμική έρευνα. Αναφέρονται επιγραμματικά
οι άξονες στο επίπεδο σπουδών PhD, οι οποίοι και αφορούν στο Λ.Π. και τις προεκτάσεις
του ως φορείς κοινωνικής παράδοσης και αλλαγής και είναι οι ακόλουθοι:
 Προκαταλήψεις στη σύγχρονη κοινωνία.
 Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη στη Λαογραφία.
 Ρόλος λαϊκών παραμυθιών στη σύγχρονη κουλτούρα.
en (προσπελάστηκε στις 30/01/2019)
68 “University of Regensburg”, “Lehrstuhl fόr Vergleichende Kulturwissenschaft”.
69 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Αμβούργου. Στο https://www.uni-hamburg.de/ (προσπελάστηκε
στις 11/02/2019)
70 “Universitδt Hamburg”.
71 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Βόννης. Στο https://www.uni-bonn.de/ (προσπελάστηκε στις
27/04/2019)
72 “Universitδt Bonn”.
73 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Mainz. Στο https://www.germanistik.uni-mainz.de/ (προσπελάστηκε
στις 16/03/2019)
74 “Johannes Gutenberg-Universitδt Deutsches Institut Mainz”.
75 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Θουριγγίας. Στο https://www.uni-tuebingen.de/en/university.html
(προσπελάστηκε στις 29/01/2019)
76 “University of Tόbingen”.
77 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Μάρμπουργκ. Στο http://www.uni-marburg.de/index_htmlen?language_sync=1 (προσπελάστηκε στις 12/02/2019)
78 “Philipps University-Marburg”.
79 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Jena. Στο https://www.uni-jena.de/ (προσπελάστηκε στις
26/02/2019)
80 “Friedrich-Schiller-Universitδt Jena”.
81 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Άμπερντην. Στο http://www.abdn.ac.uk/ (προσπελάστηκε στις
04/04/2019)
82 “University of Aberdeen”, “Elphinstone Institute, Εthnology, folklore, and social anthropology”.
83 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Ταρτού. Στο https://www.ut.ee/en (προσπελάστηκε στις
05/02/2019)
84 “University of Tartu”, “Department of Estonian and Comparative Folklore”.
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 Ρόλος Λαογραφίας στην ερμηνεία και στον καθορισμό κοινωνικών
πραγματικοτήτων.
Στην Ισπανία το Πανεπιστήμιο85 της Αλκάλα86 στο τμήμα σπουδών «Λαογραφικές
Μελέτες» προσφέρει σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της Λαογραφίας. Στην Πολωνία,
στο Τμήμα του Πανεπιστήμιου87 Σιλεσίας Κατοβίτσε, με σπουδές στην Εθνολογία και τη
Λαογραφία 88, στη Ρουμανία στο Τμήμα Εθνολογίας και Λαογραφίας του Πανεπιστημίου89
του Βουκουρεστίου90 και στην Ουκρανία στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών91 της
Ουκρανίας, στο Κίεβο, στο Ινστιτούτο Τέχνης, Λαογραφίας και Εθνολογίας92 παρέχονται
σπουδές στην Εθνολογία και τη Λαογραφία.
Στο Πανεπιστήμιο93 του Δουβλίνου94 στην Ιρλανδία παρέχονται σπουδές στον
Κέλτικο πολιτισμό, στη Λαογραφία της Ιρλανδίας και τη Γλωσσολογία, ενώ στην Αυστρία
στο Πανεπιστήμιο95 του Γκράτς96,και στο Ινστιτούτο Λαογραφίας και Πολιτιστικής
Ανθρωπολογίας υπάρχει τομέας σπουδών στη Λαογραφία και την πολιτισμική
Ανθρωπολογία.
Σε δύο Πανεπιστήμια στην Ελβετία: της Ζυρίχης97 και της Βασιλείας98 στους
τομείς σπουδών99 “Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Ινστιτούτο Λαϊκών Πολιτισμών”
και “Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, Τμήμα Πολιτιστικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής
Εθνολογίας παρέχονται ένας ολοκληρωμένος κύκλος σπουδών και σεμινάρια στο Λαϊκό
Πολιτισμό και την Ευρωπαϊκή Εθνολογία αντίστοιχα.
Αλλά και στο Πανεπιστήμιο100 της Αγία Πετρούπολης101 παρέχεται η
δυνατότητα για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master στη
Λαογραφία με μαθήματα όπως «Λαογραφία και Λογοτεχνία», «Λαογραφία και Μύθος»,
85 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Αλκαλά. Στο https://www.uah.es/es/ (προσπελάστηκε στις
18/04/2019)
86 “University of Alcala”, “Folklore Studies”.
87 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Κατοβίτσε. Στο http://english.us.edu.pl/ (προσπελάστηκε στις
23/03/2019)
88 “Silesian University Katowice, Cieszyn, Chair of Ethnology and Folklore Studies”.
89 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου. Στο http://www.unibuc.ro/e/ (προσπελάστηκε στις
18/04/2019)
90 “University of Bucharest”, “Department of Ethnology and Folklore”.
91 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Κιέβου. Στο http://www1.nas.gov.ua/en/Structure/dllac/etno/
Pages/default.aspx (προσπελάστηκε στις 29/01/2019)
92 “National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, M. T. Rylsky Institute of Art, Folklore and Ethnology”.
93 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Δουβλίνου. Στο http://www.ucd.ie/icsf/en/ (προσπελάστηκε στις
19/01/2019)
94 “University College Dublin, School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics”.
95 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Γκρατς. Στο: https://www.uni-graz.at/en/ (προσπελάστηκε στις
08/01/2019)
96 “University of Graz”, “Institut fόr Volkskunde und Kulturanthropologie”.
97 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Ζυρίχης. Στο: http://www.uzh.ch/de.html (προσπελάστηκε στις
18/03/2019)
98 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Βασιλείας. Στο: https://kulturwissenschaft.unibas.ch/home/
(προσπελάστηκε στις 22/03/2019)
99 “Universitδt Zόrich, Institut fόr Populδre Kulturen” και “Universitδt Basel, Seminar fόr Kulturwissenschaft
und Europδische Ethnologie”.
100 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Στο: http://english.spbu.ru/our-university
(προσπελάστηκε στις 14/04/2019)
101 “St. Petersburg University”.
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«Σύγχρονη Λαογραφία», «Ανθρωπολογία των Εθνοτήτων», «Αστική Ανθρωπολογία»,
«Κοινωνιογλωσσολογία (Sociolinguistics)».
Στην Τουρκία πανεπιστήμια που παρέχουν σπουδές στη Λαογραφία είναι
το Πανεπιστήμιο102 Γκάζι103, το Πανεπιστήμιο104 Χάσετέπε105 το Πανεπιστήμιο106 της
Άγκυρας107 ενώ το Πανεπιστήμιο108 Ατατούρκ109, το Πανεπιστήμιο110 Φίρατ111, το
Πανεπιστήμιο112 Σέλκουκ113, το Πανεπιστήμιο114 Κάχουριγιετ115 και το Πανεπιστήμιο116
Βαλίκεζιρ117 προσφέρουν σπουδές στη Λαογραφία, με ιδιαίτερο τμήμα για την τουρκική
γλώσσα και λογοτεχνία.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι σε πολλά Πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο όπως το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, της Μαδρίτης, της Χαϊδελβέργη, του Πρίνστον, του M.I.T.,
κ.ά. τα οποία έχουν θετική/τεχνολογική κατεύθυνση ο Λαϊκός Πολιτισμός και η Λαογραφία
δεν περιλαμβάνονται στα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και σε άλλα Πανεπιστήμια (βλ.
παρακάτω) θεωρητικής κατεύθυνσης ο Λ.Π. ως γνωστικό αντικείμενο απουσιάζει. Επίσης,
αξιοσημείωτο είναι ότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν αυτοτελείς και εξειδικευμένες
σπουδές για τους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης (δάσκαλοι γενικής αγωγής/
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Πάρα ταύτα σε κάποια πανεπιστήμια απαντάται ο Λ.Π.
όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν118 στις ΗΠΑ, το οποίο προσφέρει
προπτυχιακές σπουδές στις παιδαγωγικές επιστήμες με ειδικεύσεις στις αφρικανικές και
στις αμερικανικές σπουδές. Στο Πανεπιστήμιο αυτό διδάσκονται μαθήματα που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με το Λ.Π. όπως: «Λαϊκός Πολιτισμός στην περιοχή του Ειρηνικού»,
«Φυλή και Έθνος στις ΗΠΑ: Ανήκειν, Αναζήτηση και Αντίσταση», «Αναμειγνύοντας
φυλετικούς κώδικες, Διαπολιτισμικότητα στη Λογοτεχνία και τον κινηματογράφο μετά το
1945» κ.λπ.. Στις αφρικανικές σπουδές διδάσκονται «Χιπ χοπ» και «Κουλτούρα» ενώ στις
παιδαγωγικές σπουδές «Η ασιατοαμερικάνικη εμπειρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

102 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Gazi. Στο: http://gazi.edu.tr/ (προσπελάστηκε στις 11/04/2019)
103 “Gazi άniversitesi”.
104 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Hacettepe. Στο: https://www.hacettepe.edu.tr/ (προσπελάστηκε
στις 19/04/2019)
105 “Hacettepe άniversitesi”.
106 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Άγκυρας. Στο: http://www.ankara.edu.tr/ (προσπελάστηκε στις
23/05/2019)
107 “Ankara άniversitesi”.
108 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Atatόrk. Στο: https://www.atauni.edu.tr/ (προσπελάστηκε στις
27/04/2019)
109 “Atatόrk άniversitesi”.
110 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Firat. Στο: http://www.firat.edu.tr/ (προσπελάστηκε στις
14/03/2019)
111 “Firat άniversitesi”.
112 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Selηuk. Στο: http://www.selcuk.edu.tr/ (προσπελάστηκε στις
13/04/2019)
113 “Selηuk άniversitesi”.
114 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Cumhuriyet. Στο: http://www.cumhuriyet.edu.tr/ (προσπελάστηκε
στις 24/02/2019)
115 “Cumhuriyet άniversitesi”.
116 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Balikesir. Στο: http://www.balikesir.edu.tr/ (προσπελάστηκε στις
26/01/2019)
117 “Balikesir άniversitesi”.
118 “Braun University”.
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Μια άλλη περίπτωση αφορά στο Ντάβιντσον Πανεπιστήμιο Φιλελεύθερων
Τεχνών119; Ένα πανεπιστήμιο με κατεύθυνση στις «θεωρητικές» επιστήμες και τις
Τέχνες», το οποίο προσφέρει προπτυχιακό στις σπουδές στην Εκπαίδευση και έχει
μάθημα το οποίο ονομάζεται: «Προφορική ιστορία με έμφαση στη λαϊκή μνήμη». Το
Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ120 επίσης παρέχει πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών με σχετικό
μάθημα: «Κατανοώντας τη γλώσσα στην κοινωνία, φυλή, ταυτότητα και πολιτισμός σε
αστικά σχολεία». Επίσης, παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ επιπέδου (Master), τις
οποίες μπορείς να συνδυάσεις με μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ επιπέδου (PhD) και μία
από τις κατευθύνσεις του είναι και η αφήγηση/ανάλυση κειμένων. Στο Πανεπιστήμιο
Χάβερφορντ121 διδάσκεται στις Αφρικανικές σπουδές το μάθημα «Τραύμα (trauma),
Αναδόμηση και Λογοτεχνία» καθώς και στην Ανθρωπολογία τα μαθήματα: «Ανθρωπολογία
και Λογοτεχνία: εθνογραφία και λογοτεχνία μαύρων νοτίων 1888-2008», «Μνήμη, Ιστορία,
Ανθρωπολογία». To Πανεπιστήμιο Μεμόριαλ του Καναδά122 παρέχει πτυχίο «Λαογραφίας
(Folklore)» και ο φοιτητής εξειδικεύεται σε αυτό, με μαθήματα όπως «Προφορική
Λογοτεχνία (Oral Literature)», «Λαϊκή δραματουργία», «Γλώσσα και Παιχνίδι», «Υλικός
Πολιτισμός», «Λαογραφία και Εκπαίδευση», «Λαογραφία και Λογοτεχνία». Ωστόσο σε
άλλα Πανεπιστήμια όπως στο Κολέγιο της Βόρειας Καρολίνας για τις Επιστήμες και τις
Τέχνες123, το οποίο έχει αυτοτελές Τμήμα Αμερικανικών σπουδών, δεν υφίσταται καμιά
θεματική / μάθημα που να άπτεται του θέματος του ΛΠ.
Στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α.: Πανεπιστήμιο124 της Καλιφόρνιας στο
Μπέρκλεϋ125, Πανεπιστήμιο126 της Πολιτείας Οχάιο127, Πανεπιστήμιο128 της Γιούτα129,
το Πανεπιστήμιο130 του Όρεγκον131 , το Πανεπιστήμιο132 της Βόρειας Καρολίνας133 και
το Πανεπιστήμιο134 Μπόουλινγκ Γκριν135 παρέχονται επίσης σπουδές στη Λαογραφία
σε αντίστοιχα τμήματα σπουδών που αναφέρονται ως «Πρόγραμμα Λαογραφίας»136,

119 “Davidson University Liberal Arts College”.
120 “Berkeley University”.
121 “Haverford University”.
122 “Memorial University of Canada”.
123 “College of North Carolina for Arts and Sciences”.
124 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ. Στο: http://www.berkeley.edu/ (προσπελάστηκε στις
07/02/2019)
125 “University of California at Berkeley”.
126 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Οχάιο. Στο: https://www.osu.edu/ (προσπελάστηκε στις
25/04/2019)
127 “Ohio State University”.
128 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Utah State. Στο: https://www.usu.edu/ (προσπελάστηκε στις
09/03/2019)
129 “Utah State University”.
130 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Όρεγκον. Στο: http://uoregon.edu/ (προσπελάστηκε στις
16/02/2019)
131 “University of Oregon”.
132 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Β. Καρολίνας. Στο: http://www.unc.edu/ (προσπελάστηκε στις
19/02/2019)
133 “University of North Carolina”.
134 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Bowling Green State. Στο: www.bgsu.edu (προσπελάστηκε στις
24/02/2019)
135 “Bowling Green State University”.
136 “Folklore Program”.
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«Κέντρο για τη Λαογραφία»137, «Λαογραφικές σπουδές»138 , «Πρόγραμμα Λαογραφίας»139,
«Πρόγραμμα σπουδών στη Λαογραφία»140 και «Τμήμα Λαϊκού Πολιτισμού»141
αντίστοιχα. Επίσης, το Πανεπιστήμιο142 της Ιντιάνα143 διαθέτει Τμήμα Λαογραφίας και
Εθνομουσικολογίας, το Πανεπιστήμιο144, Χάρβαρντ145 διαθέτει τμήμα Λαογραφίας και
Μυθολογίας, και στο Μισούρι146 το Πανεπιστήμιο147 στο τμήμα «Λαογραφία, Προφορική
Παράδοση και Πολιτιστικές Σπουδές» παρέχονται σπουδές στη Λαογραφία, Προφορική
Παράδοση καθώς και Σπουδές στον Πολιτισμό. Σπουδές στη Λαογραφία διαθέτουν
και τα πανεπιστήμια του Καναδά και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο148 Μεμόριαλ149
στο «Τμήμα της Λαογραφίας» και στο Πανεπιστήμιο150 της Αλμπέρτα151 στο «Κέντρο
Λαογραφίας Κουλ» ενώ στο «Κέντρο152 για το Cape Breton»153 παρέχονται σπουδές στη
Λαογραφία και την Εθνομουσικολογία154.
4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα στελέχη/εκπαιδευτικοί με το προσωπικό
γνωστικό τους υπόβαθρο (σπουδές, επιμόρφωση, εμπειρικές δράσεις) «καλούνται»
να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του Λ.Π. ως εκπαιδευτικό «εργαλείο» για το σχεδιασμό
και την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων, προκειμένου να επιτύχουν τους διδακτικούς
στόχους και σκοπούς των Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. (γνωστικούς και δεξιότητες) και να
προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.
Ωστόσο, από την διερεύνηση και αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν στη
διδασκαλία της Λαογραφίας και του Λαϊκού Πολιτισμού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Δυτική Ευρώπη και Βόρεια
Αμερική) συνάγεται ότι η διδασκαλία μαθημάτων, που αφορούν στο Λ.Π., όπως αυτή
137 “Center for Folklore”.
138 “Studies Folklore”.
139 “Program Folklore”.
140 “Studies Curriculum in Folklore”.
141 “Department of Popular Culture”.
142 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα. Στο: https://www.iu.edu/ (προσπελάστηκε στις
22/05/2019)
143 Indiana University”, “Department of Folklore and Ethnomusicology”.
144 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Harvard. Στο: http://www..edu/ (προσπελάστηκε στις
03/04/2019)
145 “Harvard University”, “Folklore and Mythology”.
146 University of Missouri”, Department: “Folklore, Oral Tradition and Culture Studies”.
147 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Μισούρι. Στο: http://missouri.edu/ (προσπελάστηκε στις
23/03/2019)
148 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Newfoundland. Στο: http://www.mun.ca/folklore/about/
(προσπελάστηκε στις 13/5/2019)
149 “Memorial University of Newfoundland”, “Department of Folklore”.
150 Βλέπε περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Alberta. Στο: https://www.ualberta.ca/ (προσπελάστηκε στις
14/05/2019)
151 “University of Alberta”, “The Kule Folklore Centre”.
152 Βλέπε
περισσότερα
στο
https://www.cbu.ca/academic-programs/program/school-of-arts-socialsciences/bachelor-of-arts/music-and-ethnomusicology/centre-for-cape-breton-studies/ (προσπελάστηκε στις
13/02/2019)
153 “Center for Cape Breton”.
154 “Studies, folklore ethnomusicology”.
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αποτυπώνονται με βάση τα στοιχεία μιας πρώτης έρευνας σε βιομηχανικά ανεπτυγμένες
χώρες στο πλαίσιο των παρεχόμενων παιδαγωγικών σπουδών δεν παρουσιάζει την ίδια
εικόνα, δηλαδή η κάθε Πανεπιστημιακή κοινότητα διαφοροποιείται σημαντικά.
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Το ελληνικό σχολείο μπορεί να μετατραπεί σε αειφόρο σχολείο στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης
Βούλγαρη Βαΐα

Περίληψη
Η παγκόσμια οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε και στην Ελλάδα συνέβαλε σε
σημαντικές εξελίξεις σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ζωή των
Ελλήνων άλλαξε και εμφανίστηκαν πολλά καθημερινά προβλήματα. Η εκπαίδευση
καλείται να διαδραματίσει για μια ακόμη φορά σημαντικό ρόλο στον περιορισμό αυτών
των προβλημάτων. Μια νέα όμως εκπαίδευση που εμπεριέχει αρχές της αειφορίας και
σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής έρευνας
είναι να αναζητήσει το κατά πόσο είναι εφικτό το ελληνικό σχολείο να μετατραπεί σε
αειφόρο μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Λέξεις κλειδιά: αειφορία, αειφόρο σχολείο, οικονομική κρίση
Abstract
The global economic crisis, that has also occurred in Greece has contributed to significant
economic, political and developments. The life of the Greeks has changed and many
daily problems have arisen. Education is once again required to play an important role in
limiting these problems. A new education, which incorporates principles of sustainability,
respect the people and the environment. The aim of this bibliographic research is to look
at whether it is feasible for the Greek school to become sustainable in the period of the
economic crisis.
Keywords:sustainability, sustainable school, economic crisis
1. Εισαγωγή
Η έννοια της αειφορίας στο ελληνικό σχολείο προβάλλει εξαιρετικά επίκαιρη και
σημαντική. Η κρίση των αξιών που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης οδήγησε τους
ανθρώπους σε ψυχική κόπωση. Η ανάγκη μιας νέας ηθικής προσανατολισμένης σε
διαφορετικές αξίες καθιστά ένα μελλοντικό στόχο. Η κοινωνία χρειάζεται να θέσει νέες
αξίες και νέα οράματα στις μελλοντικές γενιές και ο τρόπος για την επίτευξη αυτού του
σκοπού πρέπει να περιλαμβάνει και αλλαγές στην εκπαίδευση. Το αειφόρο σχολείο που
προωθεί τις αρχές της αειφορίας, μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει την καθημερινότητα
του τόσο σε παιδαγωγικό, κοινωνικό όσο και σε τεχνικό-οικονομικό επίπεδο. Προάγοντας
τον πολιτισμό και τις τέχνες, τα θέματα υγείας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά κι την αύξηση της βιοποικιλότητας
μέσα στο νέο σχολείο. Το κατά πόσο είναι εφικτή η μετατροπή του Ελληνικού σχολείου
σε ένα αειφόρο σχολείο, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την δημιουργία του, ποιες
αλλαγές οφείλουν να πραγματοποιηθούν, αλλά και ποιες μπορούν να υλοποιηθούν στην
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περίοδο της κρίσης που διανύει η Ελλάδα είναι ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής
έρευνας.
1.1. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα αποσκοπεί στην παρουσίαση του αειφόρου σχολείου,
που αποτελεί ίσως σε παγκόσμιο επίπεδο μια σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία.
Εφαρμόζεται ήδη σε πολλά κράτη όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Σουηδία, Κύπρο
και χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό όπλο στην ανατροπή του υπερκαταναλωτικού
τρόπου ζωής. Στόχος άλλωστε, του ΟΗΕ, της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέβαια η εφαρμογή αυτού του Αειφόρου μοντέλου στα ελληνικά σχολεία αποτελεί μια
πρόκληση, πόσο μάλλον μέσα στην περίοδο της κρίσης.
Μέσα από την παρούσα έρευνα δίνεται η δυνατότητα εκτός από την
σφαιρική παρουσίαση του αειφόρου σχολείου και των αλλαγών που απαιτούνται να
πραγματοποιηθούν μέσα στο ελληνικό σχολείο, την δημιουργία προβληματισμού για
το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό τελικά να πραγματοποιηθεί, αλλά και στην στάση που
απαιτείται από τον ενεργό πολίτη απέναντι στην αειφόρο ανάπτυξη.
2.Θεωρία
2.1.Αποσαφήνιση εννοιών
2.1.1.Αειφορία
Ο όρος αειφορία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη γερμανόφωνη βιβλιογραφία στις
αρχές του 18ου αιώνα από δασολόγους και καθιερώθηκε έναν αιώνα αργότερα για να
περιγράψει την διαχείριση των δασών που αποδίδουν (αεί – φέρουν) προϊόντα για
πάντα1,2. Στην Ελλάδα ο όρος χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία του ‘70 με την ανάπτυξη
της Οικολογίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μέχρι το 1996 σε παγκόσμιο
επίπεδο, διατυπώθηκαν τουλάχιστον 300 ορισμοί για την «αειφορία» και την «αειφόρο
ανάπτυξη»3. Ο όρος «sustainabledevelopment» στη μετάφραση του αποδίδεται ως αειφόρος
ανάπτυξη4 ή ως βιώσιμη ανάπτυξη5,6και προήλθε μέσα από τον προβληματισμό7 για την
αρμονική συνύπαρξη της διατήρησης της βιόσφαιρας και της οικονομικής ανάπτυξης8.
1 Ντάφης, Σ. (1994), Αειφορία και αειφορική ανάπτυξη, τ. 7, Αμφίβιον
2 Basiago, Α. (1995), Μethods of defining ’sustainability’, Sustainable Development, τομ.3, p.p.109-119
3 Dobson, Α.(1996), Environment sustainabilities: An analysis and a typology. EnvironmentalPolitics, τ.5,
p.p.401-428
4 Γεωργόπουλος Α. (2004), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μερικά Κομβικά Ζητήματα/Προκλήσεις Μπροστά
στον 21ο Αιώνα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.13, σ.σ.128-142
5 Παπαδημητρίου B. (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Μια διαχρονική θεώρηση, Αθήνα,
Τυπωθήτω
6 Καλαϊτζίδης Δ., Ουζούνης, Κ. (2000), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρίακαιπράξη, Ξάνθη, Εκδόσεις
Σπανίδη
7 Serafy L. (1992), Sustainability, Income Measurement and Growth, In: Goodland R., Daly H., Serafy E.,
Droste B. (ed), Environmentally Sustainable Development, Building on Brundtland, Paris, Unesco
8 Ροζάκης Σ. (1998), Θεωρητικές προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και εναλλακτικές ενεργειακές
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Ως έννοια η αειφόρος ανάπτυξη είναι πολυδιάστατη, με συχνότερες διαστάσεις την
περιβαλλοντική, την οικονομική, την κοινωνική και αναφέρεται σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Ανώτερος σκοπός της αειφόρου ανάπτυξης είναι η πραγμάτωση μιας
μακροχρόνιας και ουσιαστικής ισορροπίας ανάμεσα στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες
δραστηριότητες, αρά και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη κοινωνία. Για αυτή την επίτευξη
απαιτείται κοινωνική πρόοδος, αναγνώριση των ανθρώπινων αναγκών, προστασία του
περιβάλλοντος, ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς και συντήρηση
υψηλών και σταθερών επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης9. Χρειάζεται
ένας εμπεριστατωμένος, τεκμηριωμένος και ενδελεχής, πολιτικός σχεδιασμός σε επίπεδο
τοπικό, εθνικό και διεθνές.
Οι βασικοί αρχές που διέπουν την αειφόρο ανάπτυξη και αποτελούν τους
πυλώνες της διαφέρουν ανάμεσα στους μελετητές. Σημεία σύγκλισης αποτελούν η
ισότητα ανάμεσα στους πολίτες ως προς τις ευκαιρίες, η προστασία του περιβάλλοντος,
η δικαιοσύνη και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση10,11 έθεσε
συγκεκριμένους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη με βασικό άξονα τους την προστασία
του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και την ομαλή λειτουργία
του κοινωνικού συνόλου σε όλα τα σημεία των κοινωνικών δραστηριοτήτων.
2.1.2.Αειφόρο σχολείο
Το Αειφόρο Σχολείο επιδιώκει να προσφέρει ευκαιρίες και εμπειρίες στους μαθητές
του ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να θέσουν στο επίκεντρο της ζωής τους τις
αρχές της αειφορίας12. Στοχεύει στη διαμόρφωση δημοκρατικά υπεύθυνων πολιτών
που διακατέχονται από τις δημοκρατικές αξίες, τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και
την ιδέα διαμόρφωσης ενός δικαιότερου κόσμου που διασφαλίζει την ισορροπία στην
κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Αρχές και αξίες που πηγάζουν στο σύνολο
των λειτουργιών του σχολείου, όπως στη διοίκηση, στην εκπαιδευτική – μαθησιακή
διαδικασία, στις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία, αλλά και στην διαχείριση
των κτηριακών υποδομών.
Το περιβαλλοντικό ήθος καλλιεργείται στους μαθητές μέσα από την αναζήτηση,
την ανακάλυψη και την διερεύνηση της αειφορίας. Το ατομικό συμφέρον, το δημόσιο,
της φύσης και των επόμενων γενιών αρχίζει να προβληματίζει τα παιδιά και να τα
οδηγεί στην ανάπτυξη στάσεων και απόψεων13. Χωρίς βέβαια να επικεντρώνεται σε
οικονομικά ζητήματα, αλλά στην πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση
πολιτικές σε γενικό και τοπικό επίπεδο, τ.7, Τόπος, σ.σ. 273-284
9 Shearlock C., James P., Phillips G. (2000), Regional sustainable development: Are the new regional
development agencies armed with the information they require? SustainableDevelopment, 8, p.p.79-88
10 Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006α), Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της Στρατηγικής με την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πλαίσιο δράσης (τελικό),
Βρυξέλες 31/3/2006, σ.σ.1-57
11 Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006β), Επανεξέταση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη
–Ανανεωμένη στρατηγική , Βρυξέλες 26/6/2006, σ.σ.1-29
12 Breiting S., Mayer M., Mogensen F. (2005), Quality Criteria for ESD-Schools, Vienna, ENSI
13 Berry R.J. (1983), Environmental Ethics and Conservation Action, The Conservation and Development
Programme for the U.K., Kogan Page, London
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της αειφόρου ανάπτυξης. Μεταδίδοντας το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα
δικαιώματα στο σύνολο των ανθρώπων παγκοσμίως, στη φροντίδα και αποκατάσταση
των οικοσυστημάτων, στη διατήρηση τους για τις επόμενες γενιές, αλλά και στην
πολιτιστική ποικιλότητα που θα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη βίας και την ειρήνη14.
Οι δράσεις που μπορεί να αναπτυχθούν για το χτίσιμο του αειφόρου ελληνικού
σχολείου με τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται, εκτείνονται σε οκτώ πυλώνες15:
1ος πυλώνας: Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο
2ος πυλώνας: Βελτίωση του πλαισίου μάθησης
3ος πυλώνας: Προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο
4ος πυλώνας: Αειφορικό κτίριο και αύξηση της βιοποικιλότητας στο σχολείο
5ος πυλώνας; Πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας και των μετακινήσεων προς
και από το σχολείο
6ος πυλώνας: Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (νερού, υλικών,
απορριμμάτων )
7ος πυλώνας: Προαγωγή της υγείας στο σχολείο
8ος πυλώνας; Αειφόρο σχολείο από την τοπική στην πλανητική κλίμακα
2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις του αειφόρου σχολείου
2.2.1. Προϋποθέσεις αειφόρου σχολείου
Στο αειφόρο σχολείο μέσα από την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών διαδικασιών
επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην
σχολική κοινότητα, με στόχο την επίτευξη αλλαγών που μπορούν να συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η μάθηση αποκτά την έννοια της επικοινωνίας και της
διαπραγμάτευσης και όχι της απλής πληροφορίας. Η γνώση αποκτάται με τον διάλογο
και την αμφισβήτηση. Οι μαθητές οδηγούνται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην
διερεύνηση των απόψεων, στην ανάλυση των διαφόρων ιδεών και στην αντιμετώπιση
διλημμάτων και αντιθέσεων.
Ο εκπαιδευτικός συμβάλλει ουσιαστικά στην δημιουργία του αειφόρου σχολείου,
καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, διαθέτοντας γνώσεις και ικανότητες, αλλά κυρίως
προσφέροντας αγάπη στους μαθητές και έχοντας επίγνωση του ρόλου που καλείται να
διαδραματίσει. Χρειάζεται να κατανοήσει το τι οφείλει να μεταβιβάσει στην τάξη του, με
ποιούς τρόπους και γιατί. Να ανακαλύψει την νέα παιδαγωγική και κοινωνική κουλτούρα
που προβλέπει το αειφόρο σχολείο και να αλλάξει όχι μόνο το περιεχόμενο της μάθησης,
αλλά και να πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη
δομή και τη λειτουργία του σχολείου, έχοντας ως σκοπό την σχολική ανάπτυξη και όχι
την σχολική αποτελεσματικότητα16.
Το αειφόρο σχολείο έχει ως βασικό στόχο την ενσωμάτωση της ιδέας και των
14 UNESCO (2005), UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014, International
Implementation Scheme, Draft, Paris
15 Τρικαλίτη Α. (2014), Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε, τ.5,
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, «για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»,Αθήνα
16 Λιαράκου Γ., Φλογαΐτη Ε.(2007), Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη. Προβληματισμοί, Τάσεις και Προτάσεις, Αθήνα, Νήσος
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αξιών της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή
διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις
σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την τοπική κοινότητα. Η αλλαγή ουσιαστικά
του υπερκαταναλωτικού μοντέλου της σύγχρονης ζωής και η αντικατάσταση του με ένα
πιο βιώσιμο. Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαιτείται συνεργασία πολλών ατόμων εντός
και εκτός του σχολείου και δημιουργίας δικτύων συνεργασίας αλλά κυρίως χάραξη μια
ενιαίας στρατηγικής και δράσης τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιοεπίπεδο17.
2.2.2.Επιδιωκόμενες αλλαγές του σχολείου
2.2.2.1.Παιδαγωγικό πλαίσιο
Στον παιδαγωγικό τομέα, τα αναλυτικά προγράμματα οφείλουν να είναι δομημένα
στην εκπαίδευση για την αειφορία. Να δίνεται έμφαση στις μαθητοκεντρικές και
ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές, απομακρύνοντας τον δασκαλοκεντρισμό. Ο
εκπαιδευτικός να λειτουργεί πλέον μέσα στην τάξη ως συντονιστής–εμψυχωτής,
ώστε οι μαθητές αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους να οδηγούνται στην απόκτηση της
νέας γνώσης. Οι μαθητές να μην είναι μέσα στην τάξη παθητικοί ακροατές, αλλά να
παράγουν μαθησιακό έργο μέσα από τα πειράματα, τις κατασκευές, το παιχνίδι ρόλων
και τα διάφορα δρώμενα. Να συνδεθεί η τοπική κοινωνία με την τάξη, να μελετηθούν
προβλήματα του πραγματικού κόσμου, να σχεδιαστούν, αλλά και να πραγματοποιηθούν
δράσεις του σχολείου με την κοινότητα.
Η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία η εισαγωγή
τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας αποτελούν
πλευρές του αειφόρου σχολείου. Η διδακτική τεχνική των ιστοεξερευνήσεων
γιαάντληση πληροφοριών, η μελέτη πεδίου στη σχολική αυλή, στη γειτονιά, στο πάρκο,
η εφαρμογή της διδακτικής τεχνικής του ηθικού διλήμματος με στόχο τη συζήτηση και
τον προβληματισμό αποτελούν ένα μέρος των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και των
διδακτικών στρατηγικών της. Συμπεριλαμβάνεται βέβαια στα προγράμματα του σχολείου
η διερεύνηση και η σύνδεση των μαθητών με το πολιτισμικό κεφάλαιο της περιοχής
και ένας επανασχεδιασμός των πολιτιστικών, πολιτικών και των μεθόδων πολιτιστικής
διαχείρισης18.
2.2.2.2 Κοινωνικό και οργανωτικό πλαίσιο
Η ηγεσία του σχολείου στον κοινωνικό και οργανωτικό τομέατης, οφείλει να θέτει την
αειφορία στις καθημερινές πρακτικές και στο σχεδιασμό της. Μέσα από δημοκρατική
και συμμετοχική διαδικασία του συλλόγου των καθηγητών και των μαθητών, με
διαβούλευση, συζήτηση, δημοκρατία και διαφάνεια, παίρνονται οι αποφάσεις και
υλοποιούνται οι δράσεις, ώστε να είναι σεβαστές και αποδεκτές από όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας. Μέρος βέβαια σε αυτές τις κινήσεις έχουν και οι γονείς
17 Ιατρού Κ. (2013), Αειφόρο Σχολείο και Βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Στο: http://www.aeiforosxoleio.gr/
(Προσπελάστηκε: 5/4/2013)
18 Γιακουμάτου Τ. (2014), Αειφορία και Πολιτισμός. Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου, Αθήνα
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των παιδιών, που οφείλουν να στηρίζουν με διαφόρους τρόπους το σχολείο, χωρίς να
προσπαθούν να υποκαταστήσουν το ρόλο και τα θεσμικά όργανα της διοίκησης του.
Επιδιώκεται μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά το άνοιγμα του σχολείου προς
την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία μέσα από διάφορες κοινωνικές, περιβαλλοντικές
και πολιτισμικές δράσεις, ώστε να φανεί ο ρόλος και το έργο του, αλλά και η στήριξη της
τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων και των οργανισμών στις δράσεις αυτές και στις
υλικοτεχνικές ανάγκες του σχολείου.
2.2.2.3 Τεχνολογικό πλαίσιο
Το αειφόρο σχολείο στον τομέα του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και κατά συνέπεια
της οικονομίας, επιδιώκει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος του
είναι η μείωση της ποσότητας των σκουπιδιών, η ανακύκλωση τους, η συλλογή των
οβριών υδάτων19, αλλά και γενικότερα η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος με την
εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων και την δημιουργία ενός σχολείου υψηλής
ενεργειακής απόδοσης.
Τα σχολικά κτίρια έχουν μεγάλο μέρος ευθύνης στην κατανάλωση ενέργειας, εάν
σκεφτεί κανείς ότι η κατανάλωση της στα ελληνικά κτίρια φτάνει σε ποσοστό 40% και
ότι δεν σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές της οικολογικής δόμησης και της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής με αποτέλεσμα να είναι πολύ δαπανηρά ως προς την θέρμανση τους.
Με την βελτίωση όμως της θερμομόνωσης και υγρομόνωσης τους, με τη συλλογή και
αξιοποίηση των όμβριων υδάτωνκαθώς και την χρήση ηλιακών συλλεκτών, γαιοθερμίας,
τοίχων tromp, σκιαδίων κ.α. μπορεί να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός του σχολικού
κτιρίου σε αειφόρο, ως προς την περιβαλλοντική και ενεργειακή του διάσταση.
Η κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας, νερού και χαρτιού
που πραγματοποιείται στα σχολεία, συντελεί άμεσα ή έμμεσα στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Τεράστιες ποσότητες χαρτιού χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στα σχολεία
εάν λάβει κανείς υπόψη του των αριθμό των βιβλίων που αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή,
καθώς και τα χαρτιά σημειώσεων, διαγωνισμάτων κ.α. Μηδαμινή όμως είναι η ποσότητα
που ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται με αποτέλεσμα την ασυγχώρητη σπατάλη
φυσικών πόρων20.
Σημαντικό σημείο στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στο σχολείο
αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην καθημερινή ζωή του σχολείου. Η
αλλαγή των συνηθειών στην μετακίνηση προς και από το σχολείο, με περισσότερη χρήση
του ποδηλάτου, των μέσων μαζικής μεταφοράς και του συνεπιβατισμού με μοίρασμα εκ
περιτροπής των αυτοκινήτων μπορεί να συμβάλλει προς της αειφόρα μετακίνηση21.
3. Η κρίση στην Ελλάδα
Η χρηματοοικονομική κρίση που σημειώθηκε στις Η.Π.Α το 2007 έφερε μια σειρά από
19 Σωτηροπούλου Δ. (2014), Ο Σχολικός κήπος και η αύξηση της βιοποικιλότητας στο σχολείο. Οδηγός
Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου, Αθήνα
20 Φέρμελη Γ., Φουσέκη Ε. (2014), Απορρίμματα «ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας, Οδηγός Αειφόρου
Ελληνικού Σχολείου, Αθήνα
21 Παυλακάκης Γ., Σπυροπούλου Δ. (2014), Εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο, Οδηγός Αειφόρου
Ελληνικού Σχολείου, Αθήνα
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παγκόσμιες εξελίξεις σε επίπεδο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό. Η Ελλάδα επηρεάστηκε
από αυτές τις παγκόσμιες αναταραχές, οδηγήθηκε σε οικονομική κρίση και εμφάνισε
προβλήματα κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικούχαρακτήρα. Πολλές από
τις συνήθειες των Ελλήνων μέσα στην τελευταία οκταετία άλλαξαν, υποβαθμίστηκε το
επίπεδο ζωής και ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης αποτέλεσε η κρίση των αξιών.
Με βάση στοιχεία του ΙΕΛΚΑ22 (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών) το 2018 η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τις
διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Χαρακτηριστικά μειώθηκαν οι αγορές τους κατά
21% και η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ελαιολάδου κατά 23%, 20% και 18%
αντίστοιχα. Μειώθηκε η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική κατά 70,5%
το διάστημα από 2008 έως 201323. Με βάση την Ελληνική Στατιστική Αρχή24, το 15% του
πληθυσμού για το 2015, χαρακτηρίζεται ότι ζει κάτω από το όριο της ακραίας φτώχιας,
ενώ το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο του 2018 αναγράφεται στο 20,6 -18,9% .
Με τον πόλεμο στη Συρία εμφανίστηκε και το προσφυγικό ζήτημα στην
Ελληνική κοινωνία. Με 50.000 έως 60.000 πρόσφυγες να μένουν στην Ελλάδα από
τους οποίους πολλά είναι ασυνόδευτα παιδιά. Δημιουργώντας εμπλουτισμό με μια νέα
κουλτούρα, αλλά και με το δικαίωμα για ομαλή ένταξη και απόκτηση εκπαίδευσης25.
Εμφανίστηκαν όμως και φαινόμενα ρατσιστικής βίας, που με βάση τα δεδομένα από
το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας26 για την περίοδο Ιανουαρίου
– Φεβρουαρίου 2017 καταγράφτηκαν μέσω συνέντευξης 102 περιστατικά ρατσιστικής
βίας και υπήρξαν περισσότερα από 120 θύματα.
Μια ακόμη μορφή βίας εμφανίζεται έντονα στην Ελληνική κοινωνία, ενάντια
στις γυναίκες. Με βάση στατιστικά στοιχεία της Ελληνική Αστυνομίαςτο διάστημα 2014
έως 2017 καταγράφτηκαν 13.700 περιστατικά βίας. Οι γυναίκες αποτελούν το 70% των
θυμάτων και ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό ή ηλικιακό τους
επίπεδο, αλλά και την φυλή, την εθνικότητα ή το χρώμα τους βιώνουν κακοποίηση27.
Ενώ με βάση δεδομένα του ΟΗΕ μια στις τρεις γυναίκες θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή
στη ζωή της κάποια μορφή βίας από τον σύντροφο της και μια στις πέντε θα πέσει θύμα
βιασμού ή απόπειρας βιασμού.
Η οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη την εκπαίδευση. Το 2015 οι δαπάνες
για την εκπαίδευση ήταν στο 4,3% του ΑΕΠ, ενώ την ίδια χρονιά στην Δανία στο 7% και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο στο 4,9% (Eurostate).Το 2012 στην Ελλάδα ένα
στα πέντε παιδιά εμφάνιζε οικονομικές δυσκολίες και μέτρια επίδοση, ενώ ένα στα δώδεκα
22 ΙΕΛΚΑ( 2018), Στο: http://www.ielka.gr/?p=2450 (Προσπελάστηκε:: 15/10/2018)
23 Κοροβέση Α., Μεταξα Κ., Τουλουμπάκη Ε., Χρυσογέλος
Ν. (2017), Ενεργειακή Φτώχεια στην
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Στο: https://gr.boell.org/sites/default/files/energeia_final.pdf
24 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2018), Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα. Στο: http://www.statistics.gr/
documents/20181/7146186/LivingConditionsInGreece_1118.pdf/a7883ee9-6ce0-4c35-b70c-b5b8618df3b3
(Προσπελάστηκε:2/11/2018)
25 Σόφιιν’τΒελντ (2018). Στο:https://www.athensvoice.gr/greece/497291_guardian-oikonomiki-krisi-kiakrodexia-pnigoyn-toys-prosfyges-stin-ellada (Προσπελάστηκε: 27/11/2018)
26 Δίκτυο
Καταγραφής
Ρατσιστικής
Βίας
(2018),
http://rvrn.org/2018/03/
%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8
5/ (Προσπελάστηκε: 28/3/2018)
27 Ροτζιώκου
Α.
(2018).
Στο:
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/sokaroun-ta-stoixeia-gia-tinendooikogeneiaki-bia-stin-ellada (Προσπελάστηκε: 27/1/2018)
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ανήκε στις εύπορες οικογένειες και μπορούσε να πάει σε φροντιστήρια. Παρουσιάστηκε
επίσης αδυναμία από την πλευρά των παιδιών να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να
καλύψουν ανάγκες του σχολείου, όπως εκδρομές , αγορά υλικών κ.λ.π.
Στο σχολείο τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε έξαρση της ενδοσχολικής βίας σε
ποσοστό 86%. Οι μαθητές άρχισαν να επιλέγουν τις σπουδές που θα ακολουθήσουν μετά
το Λύκειο με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε ποσοστό 20% και όχι έχοντας ως κριτήριο
τα όνειρα και τις ικανότητες τους. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη αντιμετώπισαν μειώσεις
στους μισθούς και στον αριθμό των εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση28.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα απέκτησε και μη υλιστικές διαστάσεις. Οι
άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν τις παλιές αξίες, την εικόνα του έντιμου πολίτη, την έννοια
του δημόσιου συμφέροντος, την κοινωνική προσφορά και την τήρηση των νόμων. Τα
παιδιά με την σειρά τους σε ποσοστό ένα στα πέντε, παρουσίασαν φαινόμενα άγχους
για τις επιδόσεις τους στο σχολείο, τις εξετάσεις, το φόρτο εργασίας, το διάβασμα.
Άγχος, μοναξιά, θλίψη και ανασφάλεια για το μέλλον, με ένα στα τρία να σκέφτεται την
μετανάστευση29.
Πρέπει να αναφερθούν εκτός από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
έχουν ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της κάθε χώρας και απασχολούν πλέον όλο τον
πλανήτη. Μερικά από αυτά είναι η κλιματική αλλαγή, η μείωση της βιοποικιλότητας,
η αποψίλωση των δασών, η κατασπατάληση των φυσικών πόρων μετάλλων , λιγνίτη,
πετρελαίου κ.α. Αξιοσημείωτη είναι η τεράστια παραγωγή αποβλήτων τοξικών ή μη
που ένα μεγάλο μέρος τους στέλλονται από τις αναπτυγμένες χώρες στις χώρες του
τρίτου κόσμου. Στα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζονται επίσης μεγάλα θερμοδυναμικά
συστήματα τα οποία για συντηρηθούν απαιτούν τεράστιες ποσότητες φυσικών πόρων30.
Η σημερινή κρίση στην Ελλάδα παραπέμπει σε επαναξιολόγηση όχι μόνο του
πολιτικού συστήματος, αλλά και των κοινωνικών θεσμών. Με την εκπαίδευση το σχολείο
και το πανεπιστήμιο να εμπλέκονται μέσα στην σφαίρα της κρίσης. Οι νέοι άνθρωποι
ενώ έχουν πολλά μορφωτικά εφόδια δεν έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη σε
τέτοιο βαθμό, ώστε να σκέφτονται το πώς να σταθμίζουν τα πράγματα κάθε φορά και να
παίρνουν αποφάσεις που λειτουργούν προς το πραγματικό τους όφελος. Μέσα όμως από
την εκπαίδευση και γενικότερα την παιδεία μπορεί να ξεπεραστεί η πολύπλευρη κρίση.
Το σχολείο είναι ένας ιδανικός τόπος και τρόπος για να προωθηθεί η ανατροπή
του σημερινού μοντέλου ζωής και η αντικατάσταση του από ένα πιο βιώσιμο. Αποτελεί
ευκαιρία να συζητηθούν θέματα της αειφορίας και να υιοθετήσουν οι νέοι άνθρωποι από
μικρή ηλικία βιώσιμές συμπεριφορές. Μέσα από αυτόν τον αειφόρο τρόπο ζωής που
μπορεί να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο τον μεταφέρουν στο σπίτι. Με τον τρόπο
αυτό επηρεάζουν θετικά όχι μόνο τον οικογενειακό τους κύκλο, αλλά και τον κοινωνικό
τους περίγυρο.
28 Κορδής Ν. (2016), Ενημερωτικό ΚΥΣΔΕ για τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Στο:http://
nekordis64.blogspot.com/2016/10/blog-post_28.html (Προσπελάστηκε: 28/10/2016)
29 Τσούλιας Ν. (2012), Εκπαίδευση και Κρίση. Στο:https://anthologio.wordpress.com/2012/09/18/%CE%AF%CE%AF-33/ (Προσπελάστηκε: 18/9/2012)
30 Ιατρού Κ. (2013), Αειφόρο Σχολείο και Βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Στο: http://www.aeiforosxoleio.gr/
(Προσπελάστηκε: 5/4/2013)
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Το Αειφόρο Σχολείο αποτελεί το σχολείο του μέλλοντος, εάν κανείς αναλογιστεί
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και κατά συνέπεια την εφαρμογή τους στην
Ελληνική κοινωνία31. Αποτελεί ίσως καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο και εφαρμόζεται
ήδη σε πολλά κράτη, όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Ν. Ζηλανδία, Σουηδία και
πρόσφατα έχει εφαρμοστεί και στην Κύπρο32. Αξιοσημείωτη και με μεγάλη επιτυχία
είναι η κίνηση της Αυστρίας να υιοθετήσει το Κυπριακό μοντέλο και να το εφαρμόσει
αυτούσιο στα σχολεία της.
Συμπεράσματα
Το Αειφόρο Σχολείο είναι εφικτό να δημιουργηθεί, ακόμα και στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης. Προσβλέπει στη διαμόρφωση μια νέας παιδαγωγικής και κουλτούρας.
Εκτός από τις αλλαγές στο ίδιο το περιεχόμενο της μάθησης, στοχεύει σε αλλαγές στην
παιδαγωγική διαδικασία, στη δομή και τη λειτουργία του ίδιου του σχολείου. Αποσκοπεί
στην σχολική ανάπτυξη και όχι στην σχολική αποτελεσματικότητα. Ικανοποιεί σύγχρονες
ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης, χωρίς να μειώσει τις δυνατότητες των μελλοντικών
γενιών να καλύψουν τις δικές τους. Γενικότερα βελτιώνει την ποιότητα ζωής στα πλαίσια
που μπορεί το κάθε οικοσύστημα της περιοχής να τις καλύψει και αποτελεί πρότυπο και
πυρήνα για μαθητές, γονείς και τοπικές κοινωνίες.
Προϋποθέτει βέβαια τη συνολική αναδόμηση του σχολείου στο παιδαγωγικό
πλαίσιο των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, στο οργανωτικό και τεχνητό
πλαίσιο που αξιοποιεί το ίδιο το σχολείο ως παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο.
Τέλος σε κοινωνικό επίπεδο αναπτύσσοντας και καθιερώνοντας ένα δίκτυο συνεργασίας
με φορείς, οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργία του. Κυρίως όμως
την συνεχή προσπάθεια των εκπαιδευτικών που σε πολλές περιπτώσεις είναι μοναχική σε
άγονο πεδίο και χρειάζονται την εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής, αλλά και της
ευρύτερης κοινότητας.
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Συνεργατική Κουλτούρα στην Εκπαίδευση. Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών και του
Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας
Κρανιώτη Άννα

Περίληψη
Η διαμόρφωση της κουλτούρας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα του
δημοσίου τομέα είναι ένα αντικείμενο που συχνά αποτελεί δευτερεύον στόχο για τη
διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων καθώς αυτές επικεντρώνονται στην όσο το
δυνατόν ανταπόκριση των βασικών τους καθηκόντων που περιλαμβάνουν τη διδακτική
– εκπαιδευτική διαδικασία σε πρώτο επίπεδο. Με βάση αυτό τον προσανατολισμό
παραβλέπεται το γεγονός πως η ύπαρξη μίας συνολικά ισχυρής - στιβαρής σχολικής
κουλτούρας μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των παραπάνω
στόχων καθώς αποτελεί τη βάση ανάπτυξης ανθρώπινων σχέσεων και θετικής πρόβλεψης
για τη σχολική αποτελεσματικότητα. Η παρούσα ανασκόπηση, περιγράφει το θεωρητικό
πλαίσιο αναφορικά με την σχολική κουλτούρα και τη σημασία της σε εκπαιδευτικό και
οργανωτικό επίπεδο καθώς επίσης καταγράφει τόσο τη σημαντικότητα του ρόλου του
εκπαιδευτικού, όσο και του διευθυντή στη διαμόρφωσή της.
Λέξεις – κλειδιά : Συνεργατική κουλτούρα, Εκπαίδευση, Ρόλος εκπαιδευτικών και
Διευθυντή
Collaborative Culture in education. The role of teachers and the Director of the
School
Abstract
The shaping of culture in educational institutions, especially in the public sector is a
subject that often is a secondary target for the administration of the educational units as
they focused on as possible response of their basic tasks include the teaching – learning
process at first level. On the basis of this orientation overlooked the fact that the existence
of an overall strong-sturdy school culture can help to better achieve these objectives as it is
the basis of human relations and positive development provision for school effectiveness.
This review describes the theoretical framework regarding the school culture and the
importance of educational and organizational level as it also captures both the importance
of the role of the educator and the Director in formulating.
Key words: Collaborative culture, Education, educational Role and Director
1.Εισαγωγή
Η εκπαίδευση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση
με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής και του τόπου. Η δυναμική αυτή
της εκπαίδευσης έχει απασχολήσει τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών, και
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έχει οδηγήσει στη χάραξη της δικής τους εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαιδευτική
πολιτική στην Ελλάδα χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
που είναι οργανωμένο κατά τα πρότυπα συγκεντρωτικού συστήματος με πυραμιδική
οργάνωση. Η σχολική μονάδα είναι ο τελικός αποδέκτης αποφάσεων που λαμβάνονται
στα ανώτερα επίπεδα της διοικητικής εξουσίας. Ωστόσο η σχολική μονάδα δεν είναι
μόνο ένα πλέγμα δομικών τυπικών σχέσεων, αλλά μια σύνθετη κοινωνική οργάνωση με
άτυπες σχέσεις και ανεπίσημους κανόνες που προέρχονται από την αλληλεπίδραση των
ατόμων και επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της. Αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο κεντρικό σύστημα διοίκησης και την ιδιαίτερη
πολιτισμική όψη κάθε σχολικής μονάδας όπως διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες σχέσεις
που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα -μέλη αυτής και της ευρύτερης κοινότητας1 .Ο
τρόπος συμπεριφοράς των μελών της σχολικής κοινότητας μεταξύ τους, οι αποφάσεις
που θα ληφθούν σχετικά με την κατανομή των πόρων της μονάδας, οι εκδηλώσεις που
θα προγραμματιστούν και θα διεξαχθούν, η διάθεση των εκπαιδευτικών για καινοτόμα
προγράμματα, για συνεργασία και για επιμόρφωση, η συνεργασία του σχολείου με τους
γονείς και την τοπική κοινωνία κ.α. είναι στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιήσουν μια
σχολική μονάδα από μια άλλη και να αποτελέσουν στοιχεία μιας ιδιαίτερης κουλτούρας
που έχει αναπτυχθεί σ’ αυτήν. Ο Ματσαγγούρας, υποστηρίζει ότι «σε κάθε σχολική
μονάδα αναπτύσσεται μια κουλτούρα που αποτελεί ένα πλέγμα πεποιθήσεων, ρόλων,
αξιών, σχέσεων, προσδοκιών και πρακτικών δράσης που κυριαρχούν και διαμορφώνουν
τόσο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα όσο και την καθημερινή διδακτική πρακτική»2.
1.1.Σκοπός της παρούσας εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοήσουμε τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο την διαμόρφωση της κουλτούρας συνεργασίας στους εκπαιδευτικούς
δημόσιους οργανισμούς κυρίως στις ανθρώπινες σχέσεις συνεργασίας , όπως αυτή
διαμορφώνεται με την συμβολή του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή
της κυρίως στο να βοηθάει ώστε να προβλεφθούν τα αποτελέσματά της σε επίπεδο
σχολικού οργανισμού.
2. Θεωρία
2.1.Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων « συνεργατική κουλτούρα» και «Σχολική
μονάδα»
Με την συγκεκριμένη εργασία έχουμε ως στόχο να αναλύσουμε την έννοια της κουλτούρας
στην εκπαίδευση ή καλύτερα της συνεργατικής κουλτούρας στην εκπαίδευση, να
εξετάσουμε τους τύπους της σχολικής κουλτούρας, να εξετάσουμε τη Σχέση της σχολικής
κουλτούρας με τη σχολική αποτελεσματικότητα καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτικών
και του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας που συμβάλλουν με την σειρά τους με τις
απόψεις τους, στη διαμόρφωση της κουλτούρας στην Σχολική μονάδα.
1 Παπαναούμ, Ζ. (1995). Η Διεύθυνση του σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
2
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2.1.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της έννοιας «συνεργατική κουλτούρα»
Όταν αναφερόμαστε στην συνεργατική κουλτούρα στην εκπαίδευση εννοούμε «την
έρευνα που γίνεται σχετικά με την σχολική βελτίωση και όχι την επιφανειακή συλλογή
ιδιοτήτων , επίσης υποστηρίζεται ότι πρόκειται για μια αντανάκλαση βασικότερων
και βαθύτερων πεποιθήσεων και υποθέσεων, οι οποίες αποτελούν θεμέλιο λίθο για τη
διαδικασία σχολικής βελτίωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών»3
Η έννοια της κουλτούρας μπορεί να οριστεί ως ένα « σύστημα που διέπεται
από κοινές αντιλήψεις και μπορεί να ξεχωρίσει τους οργανισμούς μεταξύ τους» ή να
θεωρηθεί « ως ιδεολογική έννοια που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις συνήθειες και
τις αντιλήψεις που όλοτον κάνουν διαφορετικό από άλλους οργανισμούς»4. Πρέπει
επίσης να επισημάνουμε ότι την ταυτότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού και τους
προσανατολισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ενότητά του και καθορίζουν την έννοια
της κουλτούρας είναι τα στοιχεία όπως οι σχολικοί κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες και
το έργο που οραματίζεται κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός και οι παραδόσεις.5
Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι η συνεργατική κουλτούρα στην εκπαίδευση
χαρακτηρίζεται από δυναμική φύση και έχει ως αντανάκλαση τα πιστεύω των
εκπαιδευτικών κι εδώ βλέπουμε και τον ρόλο που παίζει το σύνολο των εκπαιδευτικών
και ο Διευθυντής της Σχολικής μονάδας στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι πεποιθήσεις ,
τα πιστεύω του συνόλου των εργαζομένων του εκπαιδευτικού οργανισμού και οι αξίες
προσδίδουν τη δυναμική φύση και του δίνουν μια ταυτότητα η οποία διαμορφώνει το
χαρακτήρά του.6
2.1.2. Εννοιολογικός προσδιορισμός της έννοιας « Σχολική μονάδα»
Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της έννοιας « Σχολική μονάδα» περικλείει όλο το άψυχο
και έμψυχο σύνολο στοιχείων αποτελούν έναν οργανισμό ο οποίος λειτουργεί με τον
ρόλο που παίζουν οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής σε συνεργασία με τους μαθητές
– μαθήτριες και βοηθάνε συνολικά και αλληλένδετα στην επίτευξη της επιτυχούς
λειτουργίας της μονάδας. Μαθητές – μαθήτριες που φοιτούν σε υψηλές λειτουργικές
σχολικές μονάδες, έχει αποδειχθεί ότι σημειώνουν επιτυχίες στις εξετάσεις σε αντίθεση
με εκείνα τα παιδιά που φοιτούν σε δυσλειτουργικές σχολικές μονάδες.7
Μια Σχολική μονάδα για να λειτουργήσει, απαιτούνται αρχικά να υπάρχουν οι
κτιριακές υποδομές , οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί που παίζουν αποτελεσματικό ρόλο
για την λειτουργία της, να υπάρχει πρόγραμμα , να υπάρχουν μαθητές – μαθήτριες. Τη
3 Κιούση, Σ., Κοντάκος, Α. (2006). Σχολική Κουλτούρα και Νομοθετικό Πλαίσιο του Ελληνικού
Εκπαιδευτικού Συστήματος. Πρακτικά Συνεδρίου του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής
και Εκπαιδευτικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
4 Πασιαρδή, Γ. (2008). Σχολική κουλτούρα: Έννοια, βελτίωση και αλλαγή. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://
www.pee.gr/wpcontent/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/2/georgia_pasiardi.htm
5 Κυθραιώτης, Α., Δημητρίου, Δ., Αντωνίου, Π. (2010). Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του
σχολείου. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 15 http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_
drasis/klima_kou ltoura/anaptyxi_koultouras_klimatos.pdf
6 Πασιαρδή, Γ. (2008). Σχολική κουλτούρα: Έννοια, βελτίωση και αλλαγή. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://
www.pee.gr/wpcontent/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/2/georgia_pasiardi.htm
7 Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating research into action.Alexandria,VA: Association
for Supervision and Curriculum Development.
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δίοικηση της Σχολικής μονάδας την αναλαμβάνει κυρίως ο / η Διευθυντής – Διευθύντρια
που έχει αυτό το αξίωμα και έχει τη δυνατότητα από τη θέση που κατέχει να επηρεάζει με
τα πιστεύω, τις γνώσεις του/ της το σύνολο της ομάδας που διοικεί εκπαιδευτικούς και
μαθητές – μαθήτριες με στόχο την πρόθυμη συνεργασία όλων για την επίτευξη στόχων
της Σχολικής μονάδας.8
Με την ύπαρξη καλού κλίματος εντός της Σχολικής μονάδας τόσο σαν σύνολο
όσο και ανά τάξη επιτυγχάνονται οι στόχοι και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στο
σύνολο των μαθητών να αποκτούν γνώσεις.9 Σύμφωνα με τον Wood10, ο ρόλος του
Διευθυντή της Σχολικής μονάδας είναι σημαντικός ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων
συνεργατικής κουλτούρας και αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί σε όλους τη
διάθεση ανάπτυξης ατομικού & συλλογικού αισθήματος, αίσθημα ικανοποίησης σε σχέση
με την εργασία τους και καλλιεργείται υψηλό ηθικό11. Ο Διευθυντής – η Διευθύντρια,
κατέχει εντός της Σχολικής μονάδας διοικητικό και επιστημονικό πόστο και έχει κάτω
από την εποπτεία του/ της, όλους τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργάζεται
και έχει τη δύναμη να επηρεάσει στόχους, ηθικό, σχέσεις γονέων – μαθητών και να
επηρεάζει με θετικό κλίμα την Σχολική μονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση αν ο Διευθυντής
– Διευθύντρια δεν εποπτεύει με θετικότητα την Σχολική μονάδα τότε θα υπεισέλθουν
αντίθετα αποτελέσματα.12 Ο Διευθυντής – Διευθύντρια θα πρέπει να παίζει το ρόλο του
εμψυχωτή τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές – μαθήτριες , επιτυγχάνοντας
έτσι την ομαλή και θετική από άποψη κλίματος λειτουργία της Σχολικής μονάδας.
Ο Διευθυντής – Διευθύντρια έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται στοιχεία
όπως τις προσωπικότητες των εκπαιδευτικών, των μαθητών – μαθητριών και να τους
διαχειρίζεται με διακριτικότητα και αρμονία , ώστε να επιτυγχάνεται μέσα από αυτή
τη διαδικασία η ομαλή λειτουργία της Σχολικής μονάδας. Θα πρέπει να δίνει σε όλο το
σύνολο του έμψυχου δυναμικού της Σχολικής μονάδας τη δυνατότητα να εκφράζονται
ελεύθερα, να νοιώθουν ασφαλείς εντός του χώρου της Σχολικής μονάδας και να έχει
κουλτούρα συνεργασίας το οποίο σημαίνει ότι έχει στόχο την δημιουργία μιας Σχολικής
μονάδας που λειτουργεί ως ομάδα με φιλικό κλίμα, μέσα στην οποία κυριαρχεί η
συνεργατική κουλτούρα που αφορά την ουσιαστική πρόοδο της.13 Από αυτήν τη
διαδικασία η Σχολική μονάδα μεταμορφώνεται σε ομάδα που έχει στόχο την ανάπτυξη
υγιών σκεπτόμενων μαθητών – μαθητριών που τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέσω της
συνεχούς μάθησης.
2.2.Η συνεργατική κουλτούρα στη σχολική μονάδα
Η διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας στη σχολική μονάδα, αποβλέπει στη συνεργασία,
στην αποτελεσματική επικοινωνία στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και συμβάλλει
στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη η
8 Σαϊτης, Χ., (1992). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα
9 Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating research into action.Alexandria,VA: Association
for Supervision and Curriculum Development.
10 Wood, R., (2011): And then the basals arrived: school leadership, learning communities and
professionalism, International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 14:4, 475-497
11 Leithwood, K., & Beatty, B., (2008). Leading with teacher emotions in mind. Corwin Press.
12 Leithwood, K., & Beatty, B., (2008). Leading with teacher emotions in mind. Corwin Press.
13 Leithwood, K., & Beatty, B., (2008). Leading with teacher emotions in mind. Corwin Press.
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διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς τη συμβολή των ίδιων αλλά
και του διευθυντή στη διαμόρφωσή της. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας
παρουσιάζει την προβληματική της έρευνας δηλαδή τους λόγους για τους οποίους η
έρευνα καθίσταται αναγκαία, το σκοπό και τους ειδικότερους στόχους, καθώς και τα
ερευνητικά ερωτήματα και τους άξονες με βάση τους οποίους θα δομηθεί το ερευνητικό
εργαλείο. Τέλος γίνεται μια πρώτη αναφορά στο δείγμα αλλά και στους περιορισμούς
της έρευνας, ενώ εκτενέστερα παρουσιάζονται αυτά στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας. Οι
έρευνες των τελευταίων δεκαετιών καταδεικνύουν ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
του αποτελεσματικού σχολείου είναι το κλίμα, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου
συνόλου που είναι η κουλτούρα του14. Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης, ότι η σχολική
κουλτούρα αποτελεί τη κινητήρια δύναμη της καλύτερης λειτουργίας των σχολικών
οργανισμών αφού συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικότερου τρόπου σκέψης των μελών
του, στην αποτελεσματικότητα του έργου των εκπαιδευτικών αλλά και στην καλύτερη
επίδοση των μαθητών15 .Η κουλτούρα αυτή, κατά την οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό
λειτουργεί συλλογικά, βελτιώνοντας διαρκώς τη πρακτική του, χαρακτηρίζεται ως
«συνεργατική κουλτούρα» και προάγει τόσο τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
και τη ψυχική υγεία εκπαιδευτικών μαθητών και διευθυντών, όσο και την βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων 16. Η συνεργατική κουλτούρα, μέσα
στη σχολική μονάδα, αντικατοπτρίζει τόσο τον τρόπο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού
προσωπικού όσο και την μορφή που προσλαμβάνει η ηγετική και η διοικητική πρακτική.
Εντούτοις, η διαμόρφωσή της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εύκολη υπόθεση,
αφού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες17.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της έντονης κινητικότητας στο χώρο
της εκπαίδευσης, όπου καθημερινά προκύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες στην εκπαιδευτική
διαδικασία, δεν αρκεί το σχολείο να ασκεί απλά τον διαχειριστικό και διεκπεραιωτικό
του ρόλο, υλοποιώντας προειλημμένες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να
αναλάβει ένα νέο ρόλο, που να στηρίζεται στη συνεργασία, στην επικοινωνία και στην
αποτελεσματικότητα με τη σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων κατά την εκτέλεση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας18. Κάτω από αυτές τις συνθήκες για την όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη ανταπόκριση, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας καλείται να
συμμετέχει με διάφορους τρόπους αναλαμβάνοντας πολλούς ρόλους. Πρέπει αφενός να
γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της Διοίκησης 19, αφετέρου να χειρίζεται με
επιτυχία τις ανθρώπινες σχέσεις καλλιεργώντας πνεύμα ομαδικότητας, και «κοινότητας»
ως προς τους στόχους και τα οφέλη. Αυτό χρειάζεται να το αποδεικνύει έμπρακτα,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των υφισταμένων στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για ενδοσχολική
14 Μυλωνά Ζ. (2005) Διευθυντής και Αποτελεσματική Σχολική Μονάδα, Θεσσαλονίκη Αδελφοί Κυριακίδη
15 Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη
εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
16 Γιακουμή, Σ. & Θεοφιλίδης, Χ. (2012, Ιούνιος). Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο
έργο των εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Κύπρος.
17 Γιακουμή, Σ. & Θεοφιλίδης, Χ. (2012, Ιούνιος). Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο
έργο των εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Κύπρος.
18 Μπρίνια, Β. (2012). Η εφαρμογή της συμμετοχικής Διοίκησης στη σχολική μονάδα: Κλειδί επιτυχίας για
το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο: Δ. Καρακατσάνη & Γ.
19 Σαΐτης, X. (2005, 2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Ιδίου.
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επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να εδραιωθεί κουλτούρα συνεργασίας και
συμμετοχής στο σχολείο 20. Απαιτείται συνεπώς ο διευθυντής να επιδεικνύει ικανότητες
επιρροής πάνω στους ανθρώπους προκειμένου να επιτύχουν κάποιο κοινό σκοπό, να έχει
δηλαδή όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποτελεσματικού ηγέτη, όπως
όραμα, ικανότητες μετασχηματισμού, ενσυναίσθηση, ικανότητες ενδυνάμωσης των
εκπαιδευτικών, ικανότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων21 .
Σημαντικός όμως αναδεικνύεται και ο ρόλος των εκπαιδευτικών, στη
διαμόρφωση της συνεργατικής κουλτούρας: κατά πόσο δηλαδή και εκείνοι επιδεικνύουν
θετική στάση και προσωπική διάθεση να συνεργάζονται τόσο με συναδέλφους, όσο και
με τους προϊσταμένους τους 22.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφαινόμενες τάσεις στη διοίκηση των σχολικών
μονάδων το αναμενόμενο μοντέλο διοίκησης (εργοκεντρικό), θα προσανατολίζεται όλο
και περισσότερο προς το έργο και τα καθήκοντα και λιγότερο προς τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του. Στο μοντέλο αυτό ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει περισσότερες
αρμοδιότητες σε διοικητικό καθώς και σε εποπτικό και λειτουργικό πλαίσιο23 .
Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς και δεδομένου ότι: α) σε μια εποχή
που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, φαίνεται να έχει βαρύνουσα
αξία ο διευθυντικός ρόλος, καθώς ο διευθυντής καλείται να είναι ο «ηγέτης» που να εμπνέει
και να καθοδηγεί τα μέλη του σχολείου, β) το σχολικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από
αυξημένη πολυπλοκότητα και γ) το σχολείο δρα μέσα σε ένα κοινωνικό χώρο όπου για την
επίτευξη ων στόχων του απαιτείται συλλογική δράση στο πλαίσιο της οποία αναπτύσσονται
κοινωνικές σχέσεις, καθίσταται φανερό ότι η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα μέσα από τη
διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συμβολή του ανθρώπινου
δυναμικού (διευθυντή- ηγέτη και εκπαιδευτικών), στη διαμόρφωση συνεργατικής σχολικής
κουλτούρας, αναμένεται να συμβάλλει θετικά ώστε η σχολική μονάδα να μπορέσει να
ανταποκριθεί στο νέο της ρόλο και να κατακτήσει τις νέες προκλήσεις.
2.3.Η σημασία της κουλτούρας για το σχολικό οργανισμό
Η οργανωσιακή κουλτούρα δίνει το στίγμα ενός οργανισμού, αφού δείχνει τον τρόπο
με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, και διαμορφώνεται είτε μέσα από τη διαχρονική
πορεία της επιχείρησης, είτε μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό 24. Όταν το σύνολο σχεδόν
των μελών ενός οργανισμού αποδέχονται και υιοθετούν κοινές νόρμες συμπεριφοράς
και αξίες, τότε μιλάμε για ισχυρή κουλτούρα. Όταν οι εργαζόμενοι δείχνουν υψηλό
βαθμό αφοσίωσης και αποδοχής, οι αμφισβητήσεις και οι συγκρούσεις μειώνονται, ενώ
η αυξάνει η εργασιακή δέσμευση 25.
20 Μπρίνια, Β. (2012). Η εφαρμογή της συμμετοχικής Διοίκησης στη σχολική μονάδα: Κλειδί επιτυχίας για το
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο: Δ. Καρακατσάνη & Γ.
21 Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας σύγχρονη εποχή.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
22 Γιακουμή, Σ. & Θεοφιλίδης, Χ. (2012, Ιούνιος). Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο
έργο των εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Κύπρος.
23 Μπρίνια, Β. (2012). Η εφαρμογή της συμμετοχικής Διοίκησης στη σχολική μονάδα: Κλειδί επιτυχίας για το
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο: Δ. Καρακατσάνη & Γ.
24 Ιορδάνογλου, Δ. (2008). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα: Κριτική.
25 Peters, T., &Waterman, R. (1982). In Search of Excellence. New York: Harper & Row
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Αρκετοί ερευνητές, έχουν συσχετίσει το βαθμό αποδοχής της κουλτούρας από τα
μέλη του οργανισμού, με την αποδοτικότητα του και μάλιστα θετικά, χωρίς να σημαίνει
ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει και η αντίστροφη συσχέτιση 26.
Γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη της κουλτούρας σε ένα σχολικό οργανισμό
δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του οργανισμού για συντονισμό και συνεργασία αλλά
εξυπηρετεί και τις ανάγκες του ατόμου για γνωστική και εσωτερική ασφάλεια και
σταθερότητα 27.Σε μια θετική κουλτούρα οι επιθυμητές αξίες που συμβάλλουν στην
αποδοτικότητα του οργανισμού είναι: διαφάνεια, ειλικρίνεια, συνεργατικότητα και
ομαδική εργασία, οικειότητα μεταξύ των μελών του οργανισμού 28.
Αντίθετα όταν η κουλτούρα μολύνει και δημιουργεί προβλήματα σε μια κοινωνία,
ομάδα, οργάνωση, ή σχολείο και αναπτύσσει δυσλειτουργικές αξίες και πεποιθήσεις,
χαρακτηρίζεται ως “αρνητική” ή “τοξική” κουλτούρα γιατί μπορεί να επιβραδύνει ή
ακόμα και να σταματήσει τη πρόοδο29.
Κάποιες φορές μια ισχυρή κουλτούρα μπορεί να γίνει τροχοπέδη σε αλλαγές και
να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η σωστή σχέση ανάμεσα στις
αξίες της κουλτούρας, τη στρατηγική, τη δομή του οργανισμού και το περιβάλλον του,
μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή του.
Για αυτό και στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για θετική ή υγιή κουλτούρα που
συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού.
3.Τύποι σχολικής κουλτούρας - Συνεργατική κουλτούρα
Παράλληλα με την τυπολογία των μοντέλων οργανωσιακής κουλτούρας ο Hargreaves 30,
εστιάζοντας στον ρόλο των εκπαιδευτικών, κατέδειξε τέσσερα είδη σχολικής κουλτούρας
τις οποίες ονομάζει «μορφές νοοτροπίας των εκπαιδευτικών», τα εξής:
 «Ατομικισμό»,
 «Βαλκανιοποίηση»,
 «Επιβεβλημένη συντροφικότητα» και
 «Κουλτούρα συνεργασίας».
Η κατηγοριοποίηση αυτή δεν έχει να κάνει με τις αξίες, τις στάσεις και τις
πεποιθήσεις, αλλά με τις μορφές των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των κατεχόντων
(εκπαιδευτικών) τέτοιων μορφών νοοτροπιών.
Ο Hargreaves 31, αναφερόμενος στη νοοτροπία του ατομισμού υποστηρίζει ότι
όταν ο ατομισμός αποτελεί ζήτημα συνήθειας ή άκριτης αποδοχής ενός συγκεκριμένου
τρόπου εργασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, ή ακόμα ζήτημα έλλειψης εναλλακτικής
δυνατότητας, τότε δεν προάγεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Στον
26 Kotter, J. P., &Heskett, J. L. (1992). Corporate Culture and Performance. New York: Free Press
27 Χριστοφίδου, Ε. (2011). Κουλτούρα και κλίμα.
28 Schein, E.H. (1985). Organizational culture and leadership:A dynamic view. San Francisco, CA: JosseyBass
29 Deal, T. E., &Peterson, K. D. (1998). How Leaders influence the Culture of Schools. EducationalLeadership, 56
(1), 28-30.
30 Hargreaves, A. (1995). Νοοτροπίες των εκπαιδευτικών: Ένας στόχος αλλαγής. Στο: Hargreaves, A., &
Fullan, M., Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών (μτφ. Π. Χατζηπαντελή), (σελ. 329-365). Αθήνα: Πατάκης.
31 Hargreaves, A. (1995). Νοοτροπίες των εκπαιδευτικών: Ένας στόχος αλλαγής. Στο: Hargreaves, A., &
Fullan, M., Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών (μτφ. Π. Χατζηπαντελή), (σελ. 329-365). Αθήνα: Πατάκης.
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αντίποδα αυτού του περιβάλλοντος συναντά κανείς μια διαφορετική μορφή νοοτροπίας
η οποία καλείται «συνεργατική κουλτούρα» και όπως διαπιστώνουν πολλοί ερευνητές
επικρατεί σε μικρό αριθμό σχολείων.
Η κουλτούρα αυτή ορίζεται ως μια συστηματική και συνεχόμενη διαδικασία
στη σχολική μονάδα, κατά την οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό λειτουργεί συλλογικά,
βελτιώνοντας διαρκώς τη πρακτική του τόσο σε διδακτικά όσο και σε διοικητικά
θέματα, με σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση
και τη βελτίωση της σχολικής του μονάδας32. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
λειτουργεί σχεδόν ανεπαίσθητα σε καθημερινή βάση και περιγράφεται ως μια κατάσταση
όπου αναδεικνύονται πρακτικές βοήθειας, υποστήριξης, εμπιστοσύνης και αμεσότητας
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Όταν δε, η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην απλή
ανταλλαγή διδακτικών τεχνικών και πληροφοριών αλλά μετασχηματίζεται σε συλλογικό
στοχασμό και αναστοχασμό των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολείου, τότε αποτελεί
παράγοντα επαγγελματικής βελτίωσης και των ίδιων33
Ο Hargreaves, επισημαίνει, επίσης, ότι η νοοτροπία συνεργασίας δεν έχει
γραφειοκρατικό χαρακτήρα, δεν υιοθετείται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της καθημερινής εργασίας των εκπαιδευτικών.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αποτυχία και η διαφωνία δεν αποκρύπτονται, ούτε
περιφρονούνται αλλά συζητούνται και κοινοποιούνται, προσβλέποντας στην βοήθεια
και στην υποστήριξη. Περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης κουλτούρας συνεργασίας
αποτελούν ωστόσο, τόσο ο χρόνος για την προετοιμασία της όσο και οι απαιτήσεις
του αναλυτικού προγράμματος, όταν μάλιστα η ανώτερη διοίκηση παράγει εξαιρετικά
λεπτομερείς και περιγραφικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την υλοποίηση του 34.
Υπάρχει και το ενδεχόμενο σε μερικά σχολεία να υπάρχουν ομάδες
εκπαιδευτικών που να αναπτύσσουν μεταξύ τους γνήσιες συνεργατικές σχέσεις, αλλά
αυτές οι σχέσεις να μην διαπερνούν το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων. Κάνει λόγο
για ένα «περιβάλλον διαμερισμού» που μπορεί να οδηγήσει σε κακή επικοινωνία, σε
αδιαφορία και το χειρότερο να οδηγήσει σε συγκρούσεις και διαμάχες μεταξύ των μελών
του εκπαιδευτικού οργανισμού35.
Βασικό ζήτημα για τα σχολεία αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχουν να
περάσουν από μια νοοτροπία ατομισμού ή διαμερισμού σε μία νοοτροπία συνεργασίας.
Για να επιτευχθεί αυτό στην αρχή θα χρειαστεί μία «τεχνητή συνεργατικότητα» 36 «Η
συνεργασία των εκπαιδευτικών προκαλείται με «τεχνητό» τρόπο μέσω έξωθεν διοικητικών
παρεμβάσεων, οι οποίες αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς να εργασθούν μαζί για να
παραγάγουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα» 37. Όπως υποστηρίζει ο Μαυρογιώργος38,
32 Γιακουμή, Σ. & Θεοφιλίδης, Χ. (2012, Ιούνιος). Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο
έργο των εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Κύπρος.
33 Θεριανός, Κ. (2006). Αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτικοί. Αθήνα: Τυπωθήτω.
34 Hargreaves, A. (1995). Νοοτροπίες των εκπαιδευτικών: Ένας στόχος αλλαγής. Στο: Hargreaves, A.,
35 Hargreaves, A. (1995). Νοοτροπίες των εκπαιδευτικών: Ένας στόχος αλλαγής. Στο: Hargreaves, A., &
Fullan, M., Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών (μτφ. Π. Χατζηπαντελή), (σελ. 329-365). Αθήνα: Πατάκης.
36 Μαυρογιώργος, Γ. (2008). Η εκπαιδευτική Μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής.
37 Θεριανός, Κ. (2006). Αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτικοί. Αθήνα: Τυπωθήτω.
38 Μαυρογιώργος, Γ. (2008). Η εκπαιδευτική Μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής.
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η τεχνητή συνεργατικότητα ως διεργασία κανονίζεται κεντρικά και επομένως, έχει
γραφειοκρατικό χαρακτήρα, και πολλές φορές αναλίσκεται στη διεκπεραίωση κεντρικών
πολιτικών με προκαθορισμένα αποτελέσματα, που εμποδίζουν την μετεξέλιξη αυτής της
κουλτούρας σε γνήσια συνεργατική κουλτούρα.
4. Σχέση σχολικής κουλτούρας με τη σχολική αποτελεσματικότητα
Η έννοια της σχολικής κουλτούρας, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται άμεσα τόσο με τα
εσωτερικά όσο και με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, καθορίζει
το είδος της ατμόσφαιρας που επικρατεί εκεί, το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων που
αναπτύσσονται και αποτελεί τη βάση των προβλέψεων για τη σχολική αποτελεσματικότητα39.
Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος ορισμών που αποτυπώνει την έννοια του
αποτελεσματικού σχολείου και της σχολικής αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, το
ερευνητικό ρεύμα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και μετά, που είναι γνωστό ως
κίνημα για το αποτελεσματικό σχολείο (school effectiveness movement), αναζητεί όλους
εκείνους τους παράγοντες, που καθιστούν το σχολείο αποτελεσματικό40.
Οι διάφορες έρευνες κατά καιρούς στις σχολικές μονάδες, κατέληξαν σε μια σειρά
κριτηρίων/μεθόδων, προκειμένου να προσδιορίσουν το σύνολο των χαρακτηριστικών
που διέπουν την αποτελεσματική λειτουργία τους 41. Αρκετές από αυτές τις έρευνες έχουν
καταδείξει τη σχέση που έχει η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου με την κουλτούρα
που επικρατεί σε αυτό42 .
Από αυτά τα χαρακτηριστικά, εκείνα που σχετίζονται περισσότερο με τη
σχολική αποτελεσματικότητα και που αφορούν στη δημιουργία και τη προαγωγή ενός
θετικού σχολικού κλίματος είναι όπως αναφέρει η Παμουκτσόγλου43 τα εξής:
α) η οργανωμένη, σκόπιμη, εργασιακή ατμόσφαιρα, η οποία παρέχει στα μέλη του
οργανισμού το αίσθημα της ασφάλειας. Σε αυτό το περιβάλλον λειτουργεί η
διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων που στηρίζεται στη
συνεργασία. Η συνεργασία και η επικοινωνία σύμφωνα με τον Πασιαρδή44 στο χώρο
του σχολείου είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση
των διαπροσωπικών σχέσεων και βοηθούν στην ανάπτυξη της συλλογικότητας.
β) η διοίκηση του σχολείου που λειτουργεί στη βάση της συνεργασίας του διευθυντή και
του συλλόγου διδασκόντων. Ειδικά, ο διευθυντής πρέπει να φέρεται ως συνεργάτης
και εμψυχωτής, λειτουργώντας ο ίδιος ως παράδειγμα προς μίμηση, παρέχοντας
ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, για ανάληψη πρωτοβουλιών,
και ισχυροποίηση του ρόλου τους, παράγοντες που θα δημιουργήσουν αισθήματα
39 Καρατάσιος, Γ., & Καραμήτρου, Α. (χ.η.). Η διαμόρφωση θετικού κλίματος ως παράγοντας ποιότητας της
εκπαιδευτικής μονάδας.
40 Mortimore, P. (1993). School Effectiveness and the Management of Effective Learning and Teaching.
School Effectiveness and School Improvement, 4 (4), 290-310.
41 Παμουκτσόγλου, Α. (2001). Αποτελεσματικό σχολείο: Χαρακτηριστικά και αντιλήψεις σε μια προσπάθεια
αξιολόγησής του. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, (5), 81-90.
42 Θωμά, Ρ. (2010). Παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας. Επιστημονικό Bήμα, (14), 15-24.
43 Παμουκτσόγλου, Α. (2001). Αποτελεσματικό σχολείο: Χαρακτηριστικά και αντιλήψεις σε μια προσπάθεια
αξιολόγησής του. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, (5), 81-90.
44 Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη
εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
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ικανοποίησης και υπευθυνότητας στους συμμετέχοντες στη σχολική μονάδα45.
γ) η ύπαρξη ξεκάθαρου στόχου για τη σχολική μονάδα με κοινή κατεύθυνση αναφορικά
με όλα τα ζητήματα, όπως τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τις εκπαιδευτικές
προτεραιότητες, τον τρόπο αξιολόγησης και την ευθύνη που έχει η σχολική μονάδα
για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ως αποτέλεσμα, η κουλτούρα του οργανισμού
παρουσιάζει μία σαφή και άμεση συσχέτιση με την σχολική αποτελεσματικότητα, με
την σχετική έρευνα να επικεντρώνεται στον τρόπο βελτίωσης των μη αποτελεσματικών
σχολείων με συγκεκριμένες επεμβάσεις που μπορούν να αυξήσουν την σχολική
επιτυχία.
Όπως επισημαίνεται και από προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες όπως
αυτή της Υφαντή 46 η κουλτούρα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την
πραγματοποίηση αλλαγών, καθώς επηρεάζει την πραγματοποίησή τους αλλά επηρεάζεται
ταυτόχρονα από αυτές. Επομένως, η κουλτούρα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
αντικατοπτρίζεται σε διάφορα στοιχεία και χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου σχολείου
όπως ο προσανατολισμός προς στην επιτυχία, την επίδοση και τη συνεργασία όλων των
μερών. Παρά ταύτα, η σχολική κουλτούρα δεν περιορίζεται μόνο στα απτά και φανερά
στοιχεία ενός σχολικού οργανισμού αλλά ουσιαστικά διαμορφώνει τον προσανατολισμό
της σχολικής μονάδας προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Ακόμα, η συνεργασία μεταξύ των μελών σε έναν σχολικό οργανισμό θεωρείται ως
σημαντικός παράγοντας επιτυχίας και βελτίωσης των μειονεκτημάτων ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού, οδηγώντας στην υψηλή σχολική αποτελεσματικότητα. Συνεπώς η
κουλτούρα που αποβλέπει στη σχολική αποτελεσματικότητα, διαμορφώνεται μέσα από
τις αντιλήψεις και τα σχέδια δράσης των εκπαιδευτικών. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η
προώθηση καινοτόμων δράσεων, η χρησιμοποίηση ποικίλων διδακτικών πρακτικών, η
υιοθέτηση κοινών στόχων και ευθυνών και η ύπαρξη κοινού οράματος και αποστολής,
και η συχνή επικοινωνία με τους γονείς, ενδυναμώνουν και βελτιώνουν στη σχολική
κουλτούρα, και οδηγούν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου47.
5. Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση συνεργατικής
κουλτούρας
Οι ραγδαίες τεχνολογικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται έχουν
αναμφίβολα αντίκτυπο στην εκπαίδευση, γεγονός που μαρτυρούν οι ποικίλες μεταβολές
και καινοτομίες που παρατηρούνται στα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως, αλλά
επηρεάζουν κατ’ επέκταση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αφού εκείνος «αποτελεί
τη καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας» 48.
45 Ανθοπούλου, Σ.-Σ. (1999). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Σ.-Σ.
Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, & Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, (Τομ. Β΄), (σελ. 20-25).
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
46 Υφαντή, Α. (2000). Εκπαιδευτικές αλλαγές και βελτίωση του σχολείου. Μια πολύπλοκη σχέση. Σύγχρονη
εκπαίδευση, (113), 57-63.
47 Χατζηπαναγιώτου, Π. (2008). Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού.
Στο: Ζ. Παπαναούμ, (Επιμ), Οδηγός Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή, (σελ. 213-230).
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
48 Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης (μτφ. Α. Βακάκη).
Αθήνα: Τυπωθήτω. .(έτος έκδοσης πρωτοτύπου 1999).
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Από τους εκπαιδευτικούς αξιώνεται να έχουν συνολική άποψη για το επάγγελμά
τους, για τη δομή και την κουλτούρα του σχολείου τους49 και οι πλείστες αλλαγές που
συντελούνται έχουν αντίκτυπο στο ρόλο τους, ο οποίος απαιτεί να ανταποκρίνονται με
αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύτερο φάσμα καθηκόντων και απαιτήσεων. Από την
άλλη και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς κα
αυτό καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης συνεργασίας και μέσω αυτής
να αλληλεπιδρούν συλλογικά να συλλογίζονται τη πρακτική τους και να αναστοχάζονται,
να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και πόρους και να εφαρμόζουν καινοτομίες και
νέες παιδαγωγικές πρακτικές50.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τώρα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν
πολυσύνθετα ζητήματα και νέα δεδομένα, που σχετίζονται με ποικίλες αλλαγές καθώς και
να δώσουν λύσεις στις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές, καθιστώντας επιτακτική την
ανάγκη προσδιορισμού αλλά και επαναπροσδιορισμού των εννοιών του επαγγελματισμού
και της επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
αυτών, καθώς και όσων σχετίζονται με την εκπαίδευση51.
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαμόρφωσης
συνεργατικής κουλτούρας
Στη πλειονότητα των σχετικών ερευνών αποδεικνύεται ότι η συνεργασία σε μια σχολική
μονάδα συνεργατικής κουλτούρας, αποτελεί κυρίαρχο γνώρισμα της αποτελεσματικής
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ότι μέσω αυτής προκύπτουν πολλαπλά
οφέλη γι’ αυτούς, όπως το να μοιράζονται γνώσεις, προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις
και εμπειρίες52 . Όπως δε τονίζει ο Day η συνεργασία συμβάλλει και στην υλοποίηση
της επαγγελματικής τους υποχρέωσης για μια συνεχή ανάπτυξη, και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας τόσο των ιδίων όσο και της σχολικής τους μονάδας53.
Στη σχετική βιβλιογραφία, αρκετές αναφορές συνδέουν την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από
τη διδασκαλία, αλλά και πορίσματα ερευνών καταδεικνύουν πως η επιμόρφωση τους
γίνεται αντιληπτή στις συνειδήσεις τους ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας διαρκούς
επαγγελματικής ανάπτυξης αυτών 54, η δε ανάγκη τους για αλλαγή και βελτίωση φαίνεται
να σχετίζεται άμεσα με τη κουλτούρα του σχολείου. Ωστόσο, απαιτείται μια διευρυμένη
θεώρησή της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε να περιλαμβάνει όλες
49 Μαυρογιώργος, Γ. (2008). Η εκπαιδευτική Μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής.
50 Γιακουμή, Σ. & Θεοφιλίδης, Χ. (2012, Ιούνιος). Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο
έργο των εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Κύπρος
51 Webb, P. T., Neumann, M., & Jones C. L. (2004). Politics, School Improvement, and Social Justice: A
Triadic Model of Teacher Leadership. The Educational Forum, (68), 254-262.
52 Φωτοπούλου, Β. (2013). Επαγγελματισμός, Επαγγελματική Ανάπτυξη, Επαγγελματική Ταυτότητα και
Εκπαιδευτικός. Η Περίπτωση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.(Διδακτορική Διατριβή,
Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Κωδ.
30322).
53 Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης (μτφ. Α. Βακάκη).
Αθήνα: Τυπωθήτω. .(έτος έκδοσης πρωτοτύπου 1999).
54 Δάρρα, Μ., & Σαΐτης, Χ. (2010). Η επιμόρφωση ως βασικός παράγοντας ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ερευνητικές διαπιστώσεις. Διοικητική Ενημέρωση, (52), 83-11.
- 427 -

27ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019

εκείνες τις μαθησιακές εμπειρίες άλλοτε φυσικές και εξελικτικές και άλλοτε συνειδητές
και σχεδιασμένες δραστηριότητες, που θα συμβάλλουν στη προσωπική ανανέωση και
βελτίωση των εκπαιδευτικών 55, αφού αποκτώνται και αναπτύσσονται κριτικά η γνώση,
οι δεξιότητες και η συναισθηματική νοημοσύνη, απαραίτητα στοιχεία του σωστού τρόπου
επαγγελματικής σκέψης, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής56 .
Εξίσου σημαντική είναι η άποψη του Griffin57 , ο οποίος θεωρεί ότι η επιθυμία
της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέεται με αλλαγή στις εκπαιδευτικές πρακτικές και
πεποιθήσεις, και με τη δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης στο εργασιακό χώρο,
καθώς και η θέση της Grossman58 η οποία εστιάζει στις επαγγελματικές διαδικασίες
μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων κατά την άσκηση
του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, που σχετίζονται με τη σχολική κουλτούρα, την
επικοινωνία, την ευθύνη, και τη συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου του
εκπαιδευτικού.
Πολύ κοντά στις αντιλήψεις αυτές είναι και η άποψη του Μαυρογιώργου , που
υποστηρίζει την προώθηση ενός «επαγγελματισμού αλληλεπίδρασης και συνεργασίας,
ο οποίος πέραν των άλλων περιλαμβάνει την ανάπτυξη κουλτούρας υποστήριξης,
αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών, κανόνες συνεχούς
βελτίωσης και σύνδεση της προσωπικής και ατομικής ανάπτυξης με την επαγγελματική».
Επομένως, η αλλαγή των πεποιθήσεων και στάσεων, η διεύρυνση των επικοινωνιακών
σχέσεων, η αποτελεσματική συνεργασία σε επίπεδο οργανισμού και περιβάλλοντος
συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών
διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και βελτίωση των εκπαιδευτικών
οργανισμών και των μελών του. 59
Ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας
Πολλές διεθνείς έρευνες τεκμηριώνουν σε υπέρτατο βαθμό τόσο τη σχέση μιας ποιοτικής
σχολικής ηγεσίας με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη σχολική βελτίωση, όσο και
με την οργανωσιακή κουλτούρα στην εκπαίδευση60. Ωστόσο ο διευθυντικός ρόλος
φαίνεται να εμπεριέχει μια αντίφαση, αφού ο διευθυντής από τη μια πρέπει να λειτουργεί
σύμφωνα με τις αρχές και τις λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης (management)
ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες της ανώτερης διοίκησης, και από την άλλη να ενεργεί
ως ηγέτης, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες εκπαιδευτικών και μαθητών. Αν και η αξία
της διοίκησης (management), είναι αδιαμφισβήτητη γιατί αποτελεί ένα σύστημα δράσης
που αφορά στη συστηματική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων -ανθρώπινων
55 Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης (μτφ. Α. Βακάκη).
Αθήνα: Τυπωθήτω. .(έτος έκδοσης πρωτοτύπου 1999).
56 Δημητρόπουλος Ε. (1998) Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ή Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Διδακτικού
έργου, Αθήνα
57 Griffin, G. A. (1983) Introduction: the work of staff development, in: G. A. GRIFFIN (Ed.) Staff
Development, Eighty-Second Yearbook of the National Society for the Study of Education (Chicago, IL,
University of Chicago Press).
58 Grossman Herbert, Grossman Suzanne H. (1994) Gender Issues in Education
59 Μαυρογιώργος, Γ. (1999): «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτική πολιτική στην Ελλάδα»
60 Sahin, S. (2004). The relationship between Transformational and Transactional leadership Style of School
Principals and School Culture. Educational Science: Theory and Practice, 4 (2), 387-396.
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και υλικών- με σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των εκπαιδευτικών
οργανισμών 61, όμως κάποιοι θεωρούν την ηγεσία σημαντικότερη, καθώς ο τρόπος
άσκησης της ηγεσίας καθορίζει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.
Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Πασιαρδής 62, η διοίκηση έχει να κάνει με την
καθημερινή διεκπεραίωση των λειτουργιών του οργανισμού, ενώ η ηγεσία αφορά στη
κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος
και συνδέεται με τη διαμόρφωση αξιών και οράματος63. Ωστόσο ηγεσία και διοίκηση
θεωρούνται δύο έννοιες συμπληρωματικές και αλληλοεπηρεαζόμενες64.
Ο Διευθυντής ως ηγέτης είναι κάτι παραπάνω από αυτό που του υπαγορεύει
η θέση του στην ιεραρχική πυραμίδα και δεν ταυτίζεται με αυτήν, αλλά λειτουργεί
συμπληρωματικά με αυτήν, αφού αντλώντας εξουσία και από τη δύναμη που του
παρέχει η θέση του αλλά και από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, μπορεί
να επηρεάσει τους υφισταμένους του για τις επιθυμητές συμπεριφορές65. Ο ρόλος του
διευθυντή-ηγέτη είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, μέσω
της διαμόρφωσης επικοινωνιακού κλίματος με κοινές αξίες και πεποιθήσεις, και της
συμβολής του στην εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά
τη διαχείριση των στόχων του σχολείου. Θεωρείται δε πετυχημένος ως διευθυντής, όταν
γνωρίζει καλά την ιστορία και τη κουλτούρα του σχολείου στο οποίο εργάζεται. Από
την άλλη δε, τα άτομα του οργανισμού, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά, τη σκέψη, και
τη στάση τους ανάλογα με την κουλτούρα του, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη
σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ της κουλτούρας και της διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού ενός οργανισμού66.
Χαρακτηριστικά του σχολικού ηγέτη ως διαμορφωτή συνεργατικής κουλτούρας
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, καλείται υπερβαίνοντας τις γραφειοκρατικού
τύπου αντιλήψεις, να ανταποκριθεί με επιτυχία στην διεκπεραίωση του έργου του. Ο
ρόλος του σήμερα θεωρείται σύνθετος και πολυσχιδής, και έχει τόσο διοικητικές όσο
και επιστημονικές και παιδαγωγικές αρμοδιότητες, συμβάλλοντας στην ποιοτική
αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας67. Σύμφωνα με τον
Σαΐτη ,κάθε σχολείο το οποίο λειτουργεί στο μέγιστο των ικανοτήτων του διακρίνεται για
την επιδεξιότητα του διευθυντή, στη τέχνη της ηγεσίας η οποία είναι το αποτέλεσμα της
συνύπαρξης τριών σημαντικών παραμέτρων:
61 Σαΐτης, X. (2005, 2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Ιδίου.
62 Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη
εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
63 Bush, T. (2005). Theories of Educational Leadership and Management. London: Sage Pub.
64 Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία, ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική
65 Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη
εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο
66 Ανθοπούλου, Σ.-Σ. (1999). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Σ.-Σ.
Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, & Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, (Τομ. Β΄), (σελ. 20-25).
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
67 Κούλα, Β. (2011). Οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και διευθυντών και
εκπαιδευτικών: Συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.(Διδακτορική διατριβή,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
(Κωδ.13214).
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«της ικανότητάς του να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι παρακινούνται, της
ικανότητάς του να εμπνέει και να πείθει τους εκπαιδευτικούς και της ικανότητάς του να
ενεργεί με τρόπο ώστε να διαμορφώνει κλίμα κατάλληλο για την ανταπόκριση στους
παρακινητικούς παράγοντες των ατόμων»68.
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό, ότι ο παραδοσιακός ρόλος του διευθυντή τείνει να
εξαλειφθεί ως αναποτελεσματικός και τη θέση του καταλαμβάνει ένα πλέγμα καθηκόντων
και ρόλων, που αφορούν: στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στο συντονισμό
όλων των δραστηριοτήτων και των αλληλοεπιδρώντων στοιχείων, στην ανάληψη ευθυνών,
και στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου θεωρείται ο διευθυντής, βασικός
παράγοντας δημιουργίας ή αλλαγής κουλτούρας σε μια εκπαιδευτική μονάδα. Σχετικά
επισημαίνει ο Schein 69, πως η δημιουργία και η διαχείριση της κουλτούρας από τους
ηγέτες είναι πραγματικά πολύ σημαντικό πράγμα. Μάλιστα, ο ρόλος του διευθυντή στη
διαμόρφωση θετικής κουλτούρας στο σχολείο φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα ποικίλων
δραστηριοτήτων του, όπως: της επικοινωνίας και συνεργασίας με εκπαιδευτικούς,
μαθητές και γονείς, αλλά και της μετάδοσης των δικών του παραδοχών και των αξιών,
στα εμπλεκόμενα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας, μέσω της συμπεριφοράς του, η οποία
είναι ορατή και λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση 70 Ειδικότερα, στη δημιουργία
και καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας στην εκπαιδευτική μονάδα, συμβάλλει
η υιοθέτηση από το Διευθυντή του συμμετοχικού μοντέλου λήψης αποφάσεων και
ταιριάζει στο δημοκρατικό τρόπο άσκησης καθηκόντων. Η κουλτούρα αυτή στηρίζεται
στην αναγνώριση της αξίας των ατόμων αλλά και της αξίας της ομάδας, στη προώθηση
του οράματος, του ύφους και του επαγγελματικού ήθους της εκπαιδευτικής μονάδας,
αλλά και στις δεξιότητες του δημοκρατικού ηγέτη που αφορούν στη διευκόλυνση της
συλλογικής συνεργατικής διαδικασίας και στην επιρροή.
Με ένα μοντέλο διοίκησης που στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές, σε κοινές
αξίες και όχι στην εξουσία της θέσης, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προβούν σε
ανάληψη ρόλων σε ζητήματα πέρα από τα στενά όρια της τάξης τους, έτσι ώστε να γίνουν
οι ίδιοι φορείς αλλαγών και καινοτομιών στη σχολική τους μονάδα 71.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι, στα πλαίσια των γενικότερων γνώσεων που πρέπει
ένας διευθυντής να κατέχει, σχετικά με τον οργανισμό του, οφείλει να προσδιορίσει
και να γνωρίσει σε βάθος την κουλτούρα του, να συνεργαστεί στα πλαίσια αυτής της
κουλτούρας και εάν επιθυμεί μπορεί να την αλλάξει, επιβάλλοντας με τον τρόπο του
αξίες, αρχές και νόρμες συμπεριφοράς. Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει περιλαμβάνει
μια σειρά ενεργειών που θα ακολουθούν συγκεκριμένη στρατηγική και στόχους, μέσα
στα πλαίσια βέβαια της κουλτούρας του οργανισμού 72. Για να συμβεί αυτό, ο διευθυντής
του σχολείου χρειάζεται πέρα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως δημιουργική
σκέψη, κριτική ικανότητα, αποφασιστικότητα, σταθερότητα, ακεραιότητα, ευελιξία και
68 Σαΐτης, Χ. (2012). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Θεωρία, Έρευνα και Μελέτη Περιπτώσεων. Αθήνα:
Ιδίου.
69 Schein, E. H. (1985). Organizational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco, CA: JosseyBass.
70 Σαΐτης, Χ. (2012). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Θεωρία, Έρευνα και Μελέτη Περιπτώσεων. Αθήνα:
Ιδίου.
71 Σιακοβέλη, Π., (2011). Ζητήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πάτρα: Ιδίας.
72
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φαντασία, να κατέχει επίσης γνώσεις και τεχνικές χειρισμού και υποκίνησης των ομάδων
και των τεχνικών επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον
οργανισμό στο σύνολό του καθώς και τον τρόπο που τα διάφορα μέρη του συνδέονται
μεταξύ τους73. Ο διευθυντής καλείται συνεπώς να μεταβληθεί σε ηγέτη που έχει
όραμα, θέτει ρεαλιστικούς στόχους και τους υλοποιεί, κατανοεί δυσκολίες και εμπόδια,
οργανώνει, παρακινεί, καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, προωθεί την μεταξύ
τους συνεργασία αναθεωρώντας το κατευθυνόμενο, διαχειριστικό και γραφειοκρατικό
του ρόλο.
6. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας μπορούμε να υποστηρίξουμε όπως κατέστη σαφές τόσο από τη θεωρητική
διερεύνηση όσο και από τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι ο ρόλος του ανθρώπινου
παράγοντα είναι καταλυτικός, στη διαμόρφωση της κουλτούρας, αλλά και η ίδια η
κουλτούρα που προσδιορίζει κάθε σχολικό οργανισμό, συμβάλλει στη διαμόρφωση
συλλογικής ταυτότητας και δράσης των μελών του 74. Αν και το Ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα παρέχει μια σχετική αυτονομία στην εκπαιδευτική μονάδα, και τη δυνατότητα
να διαμορφώσει τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, όμως προκειμένου να
αλλάξει ή να βελτιωθεί η υπάρχουσα σχολική κουλτούρα, απαιτείται να αλλάξουν οι
δομές της ίδιας της εκπαιδευτικής μονάδας 75. Απαιτείται μια αλλαγή της ιεραρχικής
γραφειοκρατικής δομής της διοίκησης, ώστε να αποδέχεται αποφάσεις, που λαμβάνονται
από αποκεντρωμένους φορείς της τοπικής κοινωνίας (Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων,
Σχολική Επιτροπή, Μαθητικό σχολικό συμβούλιο, κλπ.), που θα δίνει έμφαση στην
ηγεσία που εμψυχώνει και κινητοποιεί, στην άποψη του εκπαιδευτικού, και στο κοινό
όραμα για το σχολείο. Είναι σκόπιμο να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας
της σχολικής μονάδας και να διαμορφωθεί ένα νέο που θα στηρίζεται στις αρχές της
συνεργασίας, της ανάδειξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των μελών της.
Το μοντέλο διοίκησης που προτείνεται είναι το συναδελφικό/συμμετοχικό, που θα
συμβάλλει στη δημιουργία μια κουλτούρας συνεργασίας, που θα προωθεί το όραμα
της σχολικής μονάδας, θα αναγνωρίζει την αξία των μελών της (άτομα και ομάδες),
θα ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη και τον επαγγελματισμό των ατόμων και θα
απαιτεί ένα περισσότερο εμψυχωτικό και διευκολυντικό - της συλλογικής διαδικασίαςρόλο διευθυντή.
Στα πλαίσια ακόμη και ενός πιο ευέλικτου διοικητικού πλαισίου, ο διευθυντής,
είναι εκείνος που πρέπει να διαθέτει όχι μόνο βασικές γνώσεις διοίκησης αλλά και να
και κατάλληλη ηγετική συμπεριφορά εξασφαλίζοντας τις συνθήκες και τα μέσα που
διευκολύνουν τη συνεργασία, καθορίζοντας κοινές νόρμες και κώδικες συμπεριφοράς, και
ως διευθυντής-πρότυπο- να μεταδίδει το πυρήνα των κοινών πεποιθήσεων και αξιών, να
ενισχύει τη θέση των εκπαιδευτικών αλλά να αποτελεί και το συνδετικό κρίκο μεταξύ
σχολικής μονάδας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Δεδομένου δε ότι σήμερα στο
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της σχολικής
ηγεσίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη, απαιτείται ο καθορισμός ενός «περιγραφικού πλαισίου
73 Dubrin, A. (2004). Βασικές αρχές μάνατζμεντ (μτφ. Ν. Σαρρής). Αθήνα: Έλλην.
74 Ιορδάνογλου, Δ. (2008). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα: Κριτική.
75 Fullan & Hargreaves 1992, Teacher Development and Educational Change, Psychology Press
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επαγγελματικών προσόντων» από την Ε.Ε., για το προσδιορισμό των κριτήριων (γνώσεων,
επάρκειας, δεξιοτήτων), με σκοπό «τη διαμόρφωση μηχανισμών κατάρτισης και
πιστοποίησης» διευθυντών σχολικών μονάδων πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Θα πρέπει συνεπώς να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του διευθυντή, και με
δεδομένο τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, ότι η βελτίωση της ηγεσίας είναι σε θέση
να κάνει τη διαφορά, θωρούμε πως η πολιτεία έχει την υποχρέωση να στραφεί προς
μια τέτοια κατεύθυνση. Καθίσταται σαφές πως απαιτείται μια επίσημη θεσμοθέτηση
της κατάλληλης εκπαίδευσης των μελλοντικών ή των ήδη υπηρετούντων στελεχών της
εκπαίδευσης τόσο σε θέματα διοίκησης όσο και σε θέματα ηγετικής συμπεριφοράς. Αλλά
και η ανεπάρκεια του ρόλου των εκπαιδευτικών σαφώς και δεν οφείλεται αποκλειστικά
στη δική τους ολιγωρία, οι οποίοι ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί σε αρκετές περιπτώσεις
προσπαθούν με δράσεις αυτομόρφωσης (παρακολούθηση διαλέξεων, συνεδρίων,
αναζητήσεις σε διαδίκτυο και βιβλιογραφία), να την καλύψουν, αλλά και στην μη
ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας, δηλαδή κοινών αξιών και νορμών συμπεριφοράς, τις οποίες
διαμορφώνει, συντηρεί ή μετασχηματίζει η σχολική ηγεσία.
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Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού διευθυντή σχολικής μονάδας Α/θμιας
Εκπαίδευσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στην σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγματικότητα
Ζάγκος Γεώργιος

Περίληψη
Οι έννοιες ποιότητα και αποδοτικότητα διαχέονται στην σχολική μονάδα που καλείται
να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί νέες προκλήσεις όπως την υπο-εκπαίδευση και
την υπο-επίδοση, την πολιτισμική και κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού,
την σχολική βία και παραβατικότητα, ως επακόλουθο των επιδράσεων του ευρύτερου
κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
αναδεικνύεται η σημαντικότητα του ρόλου του διευθυντή των σχολικών μονάδων
(ΔΣΜ) της Α/θμιας Εκπαίδευσης που καλείται να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο, να
λειτουργήσει ως ηγέτης διαθέτοντας συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες όπως
όραμα, ευαισθησία απέναντι στα συναισθήματα, τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των
υφισταμένων του, δημιουργικότητα και ικανότητες μετασχηματισμού, προκειμένου να
είναι αποτελεσματικός στο έργο του. Τις νέες αυτές προκλήσεις και τις απαιτούμενες
δεξιότητες ενός αποτελεσματικού διευθυντή αποτυπώνουμε στην εργασία μας ως
συνεισφορά στον διάλογο για την ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου του ΔΣΜ.
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικότητα, ποιότητα, ηγεσία, διευθυντές σχολικών μονάδων,
συναισθηματική νοημοσύνη
The characteristics of an effective school principal in primary education over the
performance of his/her duties in modern educational reality
Abstract
Quality and efficiency concepts are diffused throughout the school unit which is called to
face and manage new challenges such as low-education and low-performance, the cultural
and social composition of the student population, school violence and delinquency, as a
consequence of the effects of the wider socio-political and economic environment. Within
this context the importance of the role of the principal of the school units of primary
education is emerged as he/she is required to perform a difficult task, that is, to function
as a leader with specific knowledge and skills such as vision, sensitivity towards the
emotions, ambitions and needs of his/her subordinates, creativity and reformative skills
in order to be efficient in his/her work. These new challenges and required skills are
reflected in our work as a contribution to the dialogue that highlights the importance
of the school principal’s role.
Keywords: efficiency, quality, leadership, principal/headmaster of school units, emotional
intelligence

- 435 -

27ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019

1. Εισαγωγή
Οι νέες αντιλήψεις περί εκπαίδευσης, αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών
διεθνώς, η εισαγωγή νέων θεσμών (π.χ. διαπολιτισμικά σχολεία, σχολεία ΕΑΕΠ, ΖΕΠ),
η είσοδος νέων γνωστικών αντικειμένων (π.χ. πληροφορική), οι νέες προσεγγίσεις στη
διδασκαλία (νέα ΑΠ, νέα γνωστικά αντικείμενα, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική,
σχέδια εργασίας) απαιτούν από το εκπαιδευτικό σύστημα να μπορεί να αντεπεξέλθει σε
ένα ευρύ φάσμα στόχων και να είναι ικανό να διαχειρίζεται μια ποικιλία καταστάσεων,
διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται διαδικασίες προβλέψιμες
αλλά και απρόβλεπτες.
Από τη δεκαετία το 1980 παρατηρούνται πολιτικές πολιτικής αναδόμησης και
ανασυγκρότησης του σχολείου. Οι έννοιες ποιότητα και αποδοτικότητα που προέρχονται
από το χώρο της οικονομίας, αποτελούν κεντρικό ζήτημα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), διαχέονται και στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελώντας πόλο αντιπαραθέσεων
και συγκρούσεων σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
σε διάφορες χώρες, ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,
έδωσαν έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης, την άρση των οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτισμικών εμποδίων, στην προώθηση της ποικιλομορφίας και της
ελεύθερης επιλογής σχολείου. Παρατηρούνται εκπαιδευτικές αλλαγές που επηρεάζονται
από τις αλλαγές στην παραγωγή και την εργασία και που υιοθετούν το μοντέλο της
ελεύθερης αγοράς. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες επίσης έδωσαν έμφαση στην
ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την
προώθηση της συμμετοχής όλων στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τη
γραφειοκρατική αποκέντρωση με προώθηση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών μονάδων
και του «ανοιχτού» σχολείου και μέσα από πολιτικές προώθησης της συνεχούς ανάπτυξης
και βελτίωσης όλων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. Δόθηκε έμφαση στην προώθηση
πολιτικών απόδοσης λόγου από τους συμμετέχοντες στην παροχή του εκπαιδευτικού
αγαθού, στην ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων αξιολόγησης, στην προώθηση της
αυτοαξιολόγησης και στην ανάπτυξη δεικτών ποιότητας. Τέλος έμφαση δόθηκε στην
προσαρμογή των δομών, του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης
στις σύγχρονες ανάγκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, στη στήριξη της ατομικής
ανάπτυξης, στην προώθηση της δια βίου μάθησης και την αξιοποίηση ελκυστικών τρόπων
διδασκαλίας και μάθησης1. Ως σημαντικότατος παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία
αναδεικνύεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας (Σ.Μ.) που καλείται να λειτουργήσει
ως ηγέτης διαθέτοντας τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
Αρχικά στην εργασία μας αναφέρουμε τις νέες προκλήσεις για την Σ.Μ.,
ακολούθως παραθέτουμε τα στοιχεία που καθιστούν έναν διευθυντή αποτελεσματικό
και ηγέτη δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης υψηλής συναισθηματικής
νοημοσύνης (Σ.Ν.).
1.1. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά

1 Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΠΙ
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που πρέπει να έχει σήμερα ένας διευθυντής σχολικής μονάδας Α/θμιας εκπαίδευσης
προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Στόχος μας είναι να
παραθέσουμε όλες εκείνες τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να διαθέσει προκειμένου
να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο όλους τους πόρους που διαθέτει, ανθρώπινους και
υλικούς για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις.
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις του αποτελεσματικού διευθυντή
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
Ακολούθως θα προχωρήσουμε σε αποσαφήνιση βασικών εννοιών της εργασίας μας.
2.1.1. Διεύθυνση
Η διεύθυνση είναι η τρίτη από τις λειτουργίες της διοίκησης, που περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό, την οργάνωση, την διεύθυνση, τον έλεγχο και την λήψη αποφάσεων.
Διεύθυνση είναι η ενεργοποίηση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού
προκειμένου να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών
του οργανισμού. Αποτελεί τη δυσκολότερη δραστηριότητα της διοίκησης, γιατί έχει να
αντιμετωπίσει τον ανθρώπινο παράγοντα2.
Στα πλαίσια της διεύθυνσης μπορούμε να εντάξουμε τις εξής διοικητικές
δραστηριότητες:
 Την εκχώρηση εξουσίας
 Την παρώθηση ή υποκίνηση
 Την επικοινωνία
 Το συντονισμό
 Τον χειρισμό διαφορών
2.1.2. Ηγεσία
Ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των
συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής η μεγάλης, τυπικής
η άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο, με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και
πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να
υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και
τη φιλοδοξία της για ένα καλύτερο μέλλον3. Το σχολείο, ως οργανισμός, δε θα μπορούσε
να μη συνδέεται με την ηγεσία. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι
ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα που παρουσιάζει αυξανόμενες απαιτήσεις για διαρκή
αναπροσαρμογή και αλλαγή στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας, η εκπαιδευτική
ηγεσία αναδεικνύεται καθοριστική στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου.
Βασικό στοιχείο της ηγεσίας είναι ο επηρεασμός της συμπεριφοράς της ομάδας,
ώστε με προθυμία να επιτελέσουν το έργο τους. Η ηγεσία στο χώρο του σχολείου είναι κάτι
2 Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
3 Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της συνεχούς επιτυχίας. Αθήνα : Κριτική, σ.197.
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περισσότερο από απλή εφαρμογή των διευθυντικών λειτουργιών (εκχώρηση εξουσίας,
παρακίνηση, επικοινωνία, συντονισμό, χειρισμό διαφορών). Ασχολείται περισσότερο με
τις διαπροσωπικές πλευρές της διοίκησης4.
Χωρίς ηγεσία δεν υπάρχει αποτελεσματική διοίκηση5.
2.1.3. Συναισθηματική Νοημοσύνη
Ο πρώτος επίσημος ορισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης (Σ.Ν.) αναφέρεται στην
ικανότητα αναγνώρισης των δικών μας συναισθημάτων και των συναισθημάτων των
άλλων, την διάκριση μεταξύ των συναισθημάτων για την καθοδήγηση της σκέψης και
των πράξεων μας6.
Το άτομο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει την ικανότητα να
αναγνωρίζει, να ελέγχει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τα δικά του
και των άλλων ατόμων με τους οποίους επικοινωνεί. Οι ικανότητες αυτές σχετίζονται
άμεσα με τον ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα μας στην ζωή μας και για με το πώς τα
συναισθήματα μας επηρεάζουν την αντίληψη μας για τα γεγονότα και τους ανθρώπους.
Ένας άλλος συμπληρωματικός ορισμός αναφέρει ότι η συναισθηματική
νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα συναισθήματα σαν πηγή ενέργειας, πληροφορίας και
επιρροής τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων ανθρώπων γύρω του7.
Συναισθηματική νοημοσύνη, είναι η ικανότητα να μπορείς να αναγνωρίζεις και
να κατανοείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά σου όσο και των άλλων, να τα χειρίζεσαι
αποτελεσματικά, να βρίσκεις κίνητρα για τον εαυτό σου, να αντέχεις τις απογοητεύσεις,
να ελέγχεις την παρόρμηση και να χαλιναγωγείς την ανυπομονησία σου, να ρυθμίζεις
σωστά τη διάθεσή σου και να εμποδίζεις την απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά
σου για σκέψη. Να έχεις ενσυναίσθηση και ελπίδα8.
2.2. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπροστά σε νέες προκλήσεις
2.2.1. Οι νέες προκλήσεις για την σχολική μονάδα
Η εκπαιδευτική μονάδα εμφανίζεται στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής πολιτικής ως ένας
παράγοντας- κλειδί για την αποτελεσματική άσκηση εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής όσο
και για τη διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση των
ιδιαιτεροτήτων της. Οι ιδιαίτερες προκλήσεις και ανάγκες της συνδέονται με ζητήματα
όπως9:
4 Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, σ. 144.
5 Δαράκη, Ε. (2007). Εκπαιδευτική ηγεσία και φύλο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 34.
6 Mayer, J.D., Salovey, P. (1993), The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433-442.
7 Cooper & Sawaf, 1997). Cooper, R., Sawaf, A. (1998), Executive EQ: emotional intelligence in business,
London: Orion.
8 Goleman, D. (1995). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ»; (μτφ Α.
Παπασταύρου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 67.
9 Μαυρογιώργος, Γ. (2008). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Μ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης,
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Α΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ. 132).
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Υπο-εκπαίδευση και υπο-επίδοση
Πολιτισμική και κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού
Σχολική βία και παραβατικότητα
Υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό
Σχέσεις της με την τοπική κοινωνία
Ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας (απασχόληση, έθιμα,
ιστορία)
 Τύπος σχολικής μονάδας
Όλες οι έρευνες που έγιναν τη δεκαετία του 1980 για το αποτελεσματικό σχολείο
συγκλίνουν στο ότι η αποτελεσματικότητα της ΣΜ είναι συνδυασμός της ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης και της ισότητας ευκαιριών για όλους τους μαθητές. οι πιο
σημαντικοί παράγοντες που προσδιορίζουν ένα σχολείο ως αποτελεσματικό, σύμφωνα
με διεθνείς έρευνες, είναι οι παρακάτω:
Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που προσδιορίζουν ένα σχολείο ως αποτελεσματικό,
σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, είναι οι παρακάτω10:
α) Εκπαιδευτική ηγεσία-οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου: ο διευθυντής της ΣΜ
φροντίζει για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αγαστή συνεργασία
και επικοινωνία με το προσωπικό, μεταδίδοντάς του την αποστολή του σχολείου.
β) Έμφαση στη σχολική διδασκαλία: σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος που
αφιερώνεται στη διδασκαλία. Σημαντικός παράγοντας η αλληλεπίδραση και η
συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών.
γ) Διαπροσωπικές σχέσεις: η μάθηση και η διδασκαλία διευκολύνονται από το θετικόευνοϊκό κλίμα στη σχολική μονάδα.
δ) Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους μαθητές: ίση αντιμετώπιση όλων
των μαθητών. Όλοι μπορούν να μάθουν με επιτυχία.
ε) Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: η μέτρηση της επίδοσης
των μαθητών γίνεται για την αξιολόγηση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
στ) Συμμετοχή των γονέων στο σχολείο: η συμμετοχή τους στη σχολική ζωή και η
συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς ευνοεί τη μάθηση.
ζ) Παροχή χωριστού προϋπολογισμού για κάθε σχολική μονάδα: επιτυγχάνεται έτσι η
αποκέντρωση και η αυτονομία της.
Στην Ελλάδα, υπό την πίεση των μεταβαλλόμενων αυτών συνθηκών και την
εμφάνιση των δεικτών αποτελεσματικότητας, το εκπαιδευτικό σύστημα προχωρά σε
αλλαγές στους θεσμούς και τις δομές του με στόχο να γίνει αποτελεσματικό. Το ελληνικό
σχολείο προσπαθεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, να γίνει ένα
σχολείο ανοικτό στις ιδέες, στην κοινωνία, στη γνώση και το μέλλον, να αξιοποιήσει
κάθε σύγχρονο εργαλείο (το διαδραστικό πίνακα, το ηλεκτρονικό βιβλίο, το ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό, τον προσωπικό μαθητικό υπολογιστή). Σήμερα, η πολιτικός
σχεδιασμός του νέου «ψηφιακού σχολείου», θέλει το μαθητή στο επίκεντρο, εισάγει νέα
αναλυτικά προγράμματα, νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες δράσεις, δίνει έμφαση
στην πολιτιστική ζωή και με σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα. Μέσα στη σύγχρονη
10 Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή.
Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 109.
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αυτή πραγματικότητα, καλείται να υιοθετήσει και να θέσει σε καθημερινή πρακτική
εφαρμογή τις αρχές της συνεργασίας, της αποδοχής, της αλληλεγγύης, της ισότητας,
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής αειφορίας. Τελευταία σημαντική
θεσμική παρέμβαση είναι η θέσπιση του Ν. 4142, ΦΕΚ 83 /9-4-13, με τη σύσταση
της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Στόχος της συγκεκριμένης
αρχής είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με σημαντικό
εργαλείο την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των ΣΜ και των λοιπών
αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΠΑ καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από
το Υπουργείο αυτό, όπως επίσης και μέσω της εποπτείας των διαδικασιών αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
2.2.2. Ο αποτελεσματικός διευθυντής-ο διευθυντής ηγέτης
Σε διεθνές επίπεδο παρατηρούνται αλλαγές στο ρόλο του ΔΣΜ, οι οποίες έχουν τον
απόηχό τους στην Ελλάδα. Η συμβολή του είναι κρίσιμη για τη συνολική βελτίωση του
έργου της σχολικής μονάδας και καλείται να μεταβληθεί από τυπικός προϊστάμενος και
διεκπεραιωτής που αναλίσκεται σε γραφειοκρατικές-διαδικαστικές εργασίες σε ενεργό
ηγέτη ενός δυναμικού οργανισμού που έχει τη διδασκαλία σαν πυρήνα.
Είδαμε ότι ο ΔΣΜ είναι σημαντικός παράγοντας για την παραγωγή ποιοτικού
και αποτελεσματικού έργου. Οι μελλοντικές απαιτήσεις του έργου του συνοψίζονται
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην ικανοποίηση
των αναγκών του ατόμου, στην πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή όλων στην
πραγμάτωση ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού σχολείου11.
Αυτές οι απαιτήσεις με τη σειρά τους δημιουργούν την ανάγκη συνεχούς
επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης των Δ.Σ.Μ. προκειμένου να ανταποκριθούν
στο ρόλο του ηγέτη.
Ποικίλες είναι οι απόψεις για τον ορισμό του ηγέτη:
Είναι το άτομο της ομάδας στο οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον της κατεύθυνσης
και του συντονισμού των δραστηριοτήτων της ομάδας12. Το άτομο που μέσω της
συμπεριφοράς του ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα (οπαδούς) και τους κάνει να τον
ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα13.
Ο διευθυντής μιας Σ.Μ. προκειμένου να είναι αποτελεσματικός και να λειτουργεί
σαν ηγέτης, θα πρέπει να διαθέτει14:
1. Όραμα, που θα διαμορφώνει ο ίδιος για το σχολείο που θα διευθύνει
2. Ικανότητες μετασχηματισμού, ικανότητα δηλαδή να μετασχηματίζει και να αλλάζει
στόχους, πηγές και πόρους
3. Σταθερότητα και ενσυνείδητη δράση, φέρνοντας αλλαγές που θα ωφελήσουν τη
σχολική μονάδα
11 Γεωργιάδου, Β., & Καμπουρίδης, Γ. (2005). Ο διευθυντής-ηγέτης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
10.
12 Fiedler, B. (1967). A theory of Leadership Effectiveness. New York: Mc Graw-Hill, σ.8.
13 Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της συνεχούς επιτυχίας. Αθήνα : Κριτική, σ. 298.
14 Θεοφυλίδης, Χ., & Στυλιανίδης, Μ. (2000). Φιλοσοφία και Πρακτική της Διοίκησης Δημοτικού Σχολείου
στην Κύπρο. Λευκωσία: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, σ. 16-23.
- 440 -

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό

4. Δημιουργικότητα
5. Ευαισθησία απέναντι στα συναισθήματα, τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των
υφισταμένων του
6. Επαγγελματική πληρότητα, ικανότητα δηλαδή να ασκεί σημαντική επίδραση στη
διδακτική και διοικητική εργασία του σχολείου
Θα πρέπει να γνωρίζει ότι αποτελεί την κινητήρια δύναμη της σχολικής
μονάδας. Ότι είναι στο χέρι του να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα που εκείνος θεωρεί
πιο αρμόζουσα, να περιφέρεται και να συναναστρέφεται τους πάντες, επιδεικνύοντας τις
στάσεις και τις συμπεριφορές που θα ήθελε να υιοθετήσουν και οι υπόλοιποι, με λίγα
λόγια να γίνει διαμορφωτής της κουλτούρας της Σ.Μ.15.
Θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι αυτός που θα μεταδώσει την κουλτούρα της
Σ.Μ. με σαφήνεια και ακρίβεια στον πρωτοδιοριζόμενο διδάσκοντα, όπως και στο
νεοεισερχόμενο στη Σ.Μ., έχοντας την ευθύνη επιλογής του μέντορά του. Όταν ο
διευθυντής γίνεται ορατός με θετική παρουσία, ο εκπαιδευτικός νιώθει αποδεκτός από
το πρωταρχικό πρόσωπο μέσα στο σχολείο και διευκολύνεται έτσι η προσαρμογή του. Η
βοήθεια που πρέπει να του παράσχει είναι πληροφορώντας τον, προσανατολίζοντάς τον
στο νέο περιβάλλον, ακούγοντάς τον και παρακινώντας τον16.
Το ηγετικό μεγαλείο του διευθυντή δεν έγκειται μόνο στην ικανότητά του να
κάνει τους υφισταμένους του να τον υπακούουν, αλλά να τους κάνει να τον εκτιμούν
και να τον σέβονται. Απαραίτητη προϋπόθεση να διευθύνει με δικαιοσύνη, ειλικρίνεια,
δημοκρατικότητα, αυτοσεβασμό και καλοσύνη17.
Σημαντικός είναι και ο ρόλος που παίζει, στην εφαρμογή καινοτόμων
προγραμμάτων, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς υποστήριξη και παρέχοντας σε αυτούς
κίνητρα και πόρους18. Επίσης η έρευνα αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο του διευθυντή
στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασίας, ενθαρρύνοντας, ενισχύοντας, αλλά και
συμμετέχοντας και ο ίδιος στις δράσεις του σχολείου19. Επιπροσθέτως όταν ο διευθυντής
είναι προσκολλημένος στην απλή πιστή εφαρμογή και στις τυπικές απαιτήσεις του
επίσημου ΑΠ, δεν διευκολύνει την ενδυνάμωση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών
στην κατεύθυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων20.
Τις τελευταίες δεκαετίες η δουλειά των Δ.Σ.Μ. συνίσταται πιο πολύ με
τη διοίκηση των συναλλαγών μεταξύ του σχολείου και του περιβάλλοντός του
(«μεθοριακή διοίκηση»). Βέβαια για πολλούς διευθυντές σχολείων, οι συναλλαγές με
τους εκτός επαγγέλματος είναι μια από τις λιγότερο ευχάριστες όψεις της δουλειάς
15 Ανθοπούλου, Σ. (1999). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Σ. Ανθοπούλου,
Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ.σ. 25,51.
16 Κατσουλάκης, Σ. (1999). Η ένταξη των νέων εκπαιδευτικών. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Σ. Ανθοπούλου,
Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ. 249.
17 Σαΐτης, Χ. (2007). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, σ. 371.
18 Han, S., & Weiss, B. (2005). Sustainability of Teacher Implementation of School-Based Mental Helth
Programs. Journal of Abnormal Child Psychology, 33 (6), 665-679.
19 Skemp-Artl, K,, & Toupence, R. (2007). The administrators role in employee motivation, 76 (7), 28-32.
Ανάκληση 30/9/2012, από http://web.ebscohost.com
20 Soultatou, P., Duncan, P. (2009). Exploring the reality of applied partnerships: The case o the greek school
helth education curriculum. Health Education Journal, 68 (1), 34-43.
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τους. Δεδομένου ότι τα σχολεία δεν είναι, ούτε μπορούν να είναι κλειστά συστήματα,
πρέπει να έχουν ημιδιαπερατά σύνορα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αλλαγές
του περιβάλλοντος. Οι διευθυντές δε θα πρέπει να περιχαρακώνονται κατά μήκος
της «μεθορίου τους» αποκρούοντας τους εισβολείς, αλλά πρέπει να διευθύνουν την
κυκλοφορία, να καλλιεργούν την κατανόηση και να συνάπτουν συνεργασίες21. Για να
υπάρχει ποιοτικό αποτέλεσμα στη σχέση του σχολείου με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής
(Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολική Κοινότητα, Σχολική Συμβούλιο, Σχολική
Επιτροπή) ο διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης όλων
των εμπλεκόμενων παραγόντων, να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας με κύριο γνώμονα
την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από συγκεκριμένες δράσεις στο
σχολείο και τον κοινωνικό περίγυρο.
Άρα ο ρόλος των διευθυντών δεν είναι σημαντικός μόνο για τα τεκταινόμενα
στο εσωτερικό περιβάλλον, αλλά είναι και εξίσου σημαντικός για τα διαλαμβανόμενα
στο εξωτερικό περιβάλλον, διότι η διαπερατότητα των περιβαλλόντων και η κυκλική ροή
των εισροών και των εκροών του εκπαιδευτικού οργανισμού σηματοδοτεί το αλληλένδετό
του με την τοπική κοινωνία. Οι διευθυντές απαιτείται να εμπλέκονται σε συνεργασίες,
σχέσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες, γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις
και δεξιότητες22. Φέρουν ευθύνη να λειτουργήσουν οι σχολικοί οργανισμοί ανοιχτά και
εποικοδομητικά και στο διεθνή χώρο, δίχως να χάσουν τον αυτοπροσδιορισμό τους και
την ταυτότητά τους ή να ασκήσουν ηγεμονία και χειραγώγηση σε άτομα ή οργανισμούς
με πολιτισμική υστέρηση.
Θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, πώς θα
οριοθετούν και θα διαχειρίζονται τις σχέσεις της Σ.Μ. με τους γονείς, να γνωρίζουν και
να αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.), να κάνουν καλή χρήση του διαθέσιμου χρόνου
και των διαθέσιμων πόρων, να εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και θετικότητα, να γνωρίζουν
πώς να υποδέχονται και να προωθούν μια αλλαγή23.
Οι ΔΣΜ για την επιτυχή διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να διαθέτουν και κάποιες δεξιότητες που να ευνοούν την
αποτελεσματική επικοινωνία. Η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο εκπαίδευσης αλλά και να επιτευχθεί με την εμπειρία. Η διεύθυνση είναι
επικοινωνία πρώτα και κύρια24. Θα πρέπει να γνωρίζουν εκείνους τους μηχανισμούς που
θα υλοποιούν μια αμφίδρομη αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στη Σ.Μ., έχοντας ως
πρωταρχικό μέλημα την εξασφάλιση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
ταιριάζει πιο πολύ το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας που αναφερθήκαμε σε
προηγούμενη ενότητα.
Τα εκπαιδευτικά στελέχη του μέλλοντος χρειάζεται να διαθέτουν25:
21 Everard, K., & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σ. 143-155.
22 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008α). Ο εκπαιδευτικός οργανισμός και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.
Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Μ. Κουτούζης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Κοινωνική και Ευρωπαϊκή
Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Τόμος Γ΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ.σ. 53,85.
23 Everard, K., & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σ. 247-260.
24 Καμπουρίδης, Γ. (2002). Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων. Αθήνα: Κλειδάριθμος, σ. 204.
25 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008β). Ο εκπαιδευτικός οργανισμός στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Μ. Κουτούζης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Κοινωνική και Ευρωπαϊκή
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 Καλή χρήση ξένων γλωσσών και επικοινωνιακή ικανότητα για ανεμπόδιστη
επικοινωνία στο διεθνή χώρο
 Ευρύτητα πνεύματος και αντιλήψεων, δίχως στερεότυπα και ρατσιστικούς
προσανατολισμούς
 Ικανότητες που θα τους καθιστούν ηγέτες με όραμα, οι οποίοι θα εμψυχώνουν το
ανθρώπινο δυναμικό τους
Απέναντι σε αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιπαρατίθενται η έλλειψη
παράδοσης στην Ελλάδα για το ρόλο του διευθυντή-ηγέτη, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει την εκπαιδευτική δομή, οι εδραιωμένες συνήθειες και προκαταλήψεις, η
έλλειψη διοικητικής προετοιμασίας του.
3. Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και συναισθηματική νοημοσύνη
Αναλύσαμε προηγουμένως το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή, του διευθυντήηγέτη. Επισημάναμε ότι σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση η οργανισμική
συμπεριφορά είναι συνάρτηση του ρόλου και της προσωπικότητας του ατόμου και
ειδικά του επικεφαλής ενός οργανισμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση της σχολικής
μονάδας. Αναδείξαμε τη σημασία της επικοινωνίας, των διαπροσωπικών σχέσεων και της
ανθρώπινης συμπεριφοράς στις κρίσιμες διοικητικές δραστηριότητες όπως του έλεγχου
και της λήψης αποφάσεων.
Ο διευθυντής μιας Σ.Μ., ειδικά σε μεγάλες πόλεις, υπηρετεί στο ίδιο σχολείο
πολλά χρόνια, με τα ίδια πρόσωπα υφιστάμενους-συναδέλφους. Αναπόφευκτα
αναπτύσσονται διαπροσωπικές, οικογενειακές, ακόμα και συγγενικές σχέσεις μεταξύ
τους. Οι γνώσεις (παιδαγωγικές και διοικητικές) που διαθέτει, δεν επαρκούν για τη
διαχείριση των ανθρώπινων καταστάσεων που εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο.
Προφανής είναι η ανάγκη ανάπτυξης υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης.
Οι βασικές κατηγορίες της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι:
1. Η αυτοεπίγνωση: Αναφέρεται στο να είναι κάποιος σε θέση να αναγνωρίζει τα
συναισθήματά του και να τα ονομάζει. Να μπορεί να αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ
σκέψεων, συναισθημάτων και δράσεων. Οι άνθρωποι που νιώθουν σίγουροι για τα
συναισθήματά παίρνουν καλύτερες αποφάσεις στη ζωή τους.
2. Ο αυτοέλεγχος: Αναφέρεται στον έλεγχο των συναισθημάτων μας, στην αυτοπειθαρχία,
την αυτορρύθμιση, την αξιοπιστία, και την προσαρμοστικότητα. Είναι σημαντικό να
ασχοληθούμε με το θυμό, το φόβο, το άγχος, και την κατάθλιψη. Να μάθουμε να
ηρεμούμε τον εαυτό μας όταν διαταράσσεται και να ξεπερνούμε τις απογοητεύσεις.
3. Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας: Ο έλεγχος των συναισθημάτων μας που
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ενός στόχου είναι ουσιαστικός στην προσήλωση της
προσοχής, στην εξεύρεση κινήτρων, στην αυτοκυριαρχία και τη δημιουργικότητα.
Πίσω από κάθε επίτευγμα βρίσκεται η καθυπόταξη της ανυπομονησίας μας και η
χαλιναγώγηση της παρορμητικότητάς μας. Οι άνθρωποι που το καταφέρνουν αυτό
τείνουν να είναι περισσότερο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί σε οτιδήποτε
καταπιάνονται.
4. Η ενσυναίσθηση: Είναι η κατανόηση των άλλων και των συναισθημάτων τους. Είναι
Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Τόμος Γ΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ. 135.
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σημαντικό να μπορούμε να ακούμε τους άλλους δίχως να παρασυρόμαστε από τα δικά
μας συναισθήματα. Να ενισχύομε την ανάπτυξη των άλλων, να χειριζόμαστε σωστά
τη διαφορετικότητα. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τι επιθυμούν οι άλλοι. Αυτό
μας κάνει καλύτερους σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, την
κοινωνική προσφορά, τις πωλήσεις και τη διοίκηση.
5. Οι κοινωνικές δεξιότητες: Η τέχνη των διαπροσωπικών σχέσεων είναι, σε μεγάλο
βαθμό, η τέχνη του χειρισμού των συναισθημάτων των άλλων. Είναι οι δεξιότητες
επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης στη διαχείριση της αλλαγής,
στο σωστό χειρισμό της διαφορετικότητας. Η ικανότητα αυτή είναι πίσω από τη
δημοτικότητα, την ηγετική δεινότητα και τη διαπροσωπική επιτυχία 26.
Και οι πέντε αυτές κατηγορίες σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά που πρέπει
να έχει ένας αποτελεσματικός διευθυντής μιας ΣΜ, ένας διευθυντής-ηγέτης, που δεν
στηρίζεται στην κυριαρχία του, αλλά στην τέχνη του να βοηθά τους ανθρώπους να
δουλεύουν μαζί για κοινούς στόχους.
Ο διευθυντής της ΣΜ μέσα από την ανάπτυξη της Σ.Ν. μπορεί να:
 Να χρησιμοποιεί τις συναισθηματικές δεξιότητες για τη διαχείριση των ομάδων και
την επίλυση των συγκρούσεων
 Να κατανοεί τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων
 Να ελέγχει τα συναισθήματά του
 Να γνωρίζει να χειρίζεται τις διαφωνίες
 Να έχει ικανότητες πειθούς και επικοινωνίας
 Να μπορεί να εμπνέει και να ηγείται.
 Να μπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση
 Να θέτει κίνητρα για τον εαυτό του και τους άλλους
 Να έχει πίστη στον εαυτό του και στις ικανότητές του
 Να παίρνει πρωτοβουλίες με σωστή ιεράρχηση στόχων, έχοντας επίγνωση του ρίσκου,
δίχως όμως να φοβάται27.
Το 80% της αποτελεσματικότητας των διοικητικών στελεχών οφείλεται στην
ικανότητα Σ.Ν. που διαθέτουν. Tο υπόλοιπο 20% είναι η συνεισφορά του δείκτη της
Σ.Ν.. Ένα άτομο με μέτριο δείκτη ευφυΐας και υψηλό Σ.Ν. μπορεί να είναι περισσότερο
πετυχημένο από ένα ιδιαίτερα ευφυές άτομο, αρκεί να καλλιεργήσει τη συναισθηματική
του νοημοσύνη. Γιατί ο δείκτης της Σ.Ν. σε αντίθεση με τον δείκτη νοημοσύνης που το
έχεις ή δεν το έχεις, μπορεί να καλλιεργηθεί. Το άκαμπτο και προστακτικό στυλ διοίκησης
έχει δώσει τη θέση του στην ικανότητα του ηγέτη να κινητοποιεί τους άλλους, προκειμένου
να αγωνιστούν για κοινά επιτεύγματα. Αναφερόμαστε σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο
που δίνει έμφαση στην ποικιλία, στην ανάδειξη των ανθρώπινων συναισθημάτων και
στην ουσιαστική επικοινωνία28.
Ειδικά για την εκπαίδευση στο μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης
εντάσσονται τέσσερα είδη διευθυντών που σχετίζονται με διαφορετικές δεξιότητες

26 Goleman, D. (1995). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ»; (μτφ
Α. Παπασταύρου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 78-80.
27 Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). Ο νέος ηγέτης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
28 Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review, 76, 93-104. Ανακτημένο στις
11/12/2012 από http://hbr.org/2004/01/what-makes-a-leader/ar/1.
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συναισθηματικής νοημοσύνης29:
1. Διοικητικός: Διέπεται από υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας
2. Οραματιστής: Είναι εμπνευστής και καταλύτης αλλαγών
3. Συμβουλευτικός: Εξελίσσει τους άλλους έχοντας υψηλό επίπεδο αυτοεπίγνωσης
4. Δημοκρατικός/διανεμητικός: Κάνει καλή διαχείριση των συγκρούσεων και συμβάλλει
στην οργανωσιακή επίγνωση και τη συνεργασία
Ανάλογα πόσο ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει ο διευθυντής ενός
σχολείου σε φθίνουσα σειρά (από υψηλή σε χαμηλή) υπάρχει η παρακάτω κατάταξη:
Οραματιστής-Συμβουλευτικός-Διανεμητικός. Απουσιάζει η έννοια του Διοικητικού30.
Συμπέρασμα
Ο διευθυντής μιας ΣΜ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις που έχουν
να κάνουν κυρίως με την πολυπολιτισμική και κοινωνική σύνθεση του μαθητικού
δυναμικού, την υπο-εκπαίδευση, την σχολική βία και παραβατικότητα και τα κοινωνικά
προβλήματα του ευρύτερου περίγυρου, που μαστίζεται από την οικονομική κρίση και την
κρίση αξιών. Προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτά τα νέα δεδομένα καλείται
να συνεργαστεί με τις νέες δομές της εκπαίδευσης διαθέτοντας προαπαιτούμενες γνώσεις
και επιδεικνύοντας τις κατάλληλες δεξιότητες, όπως επικοινωνιακή ικανότητα, ευρύτητα
πνεύματος και αντιλήψεων, δίχως στερεότυπα και ρατσιστικούς προσανατολισμούς. Θα
πρέπει να διαθέτει ικανότητες που θα τον καθιστούν ηγέτη με όραμα. Προφανής είναι
επίσης η ανάγκη ανάπτυξης από μεριάς του υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης.
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Εργασιακός χρόνος στην ίδια σχολική μονάδα και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
για την αποτελεσματική σχολική διοίκηση
Μπαντούνα Μαρία, Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Στεργίου Μαριάννα

Περίληψη
Η αποτελεσματική σχολική διοίκηση, η οποία ασκείται από Διευθυντές με χαρακτηριστικά
αποτελεσματικών ηγετών, αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού ενδιαφέροντος για την
επιστημονική κοινότητα. Η σχολική ηγεσία αναγνωρίζεται ως καθοριστική συνιστώσα
της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Ο Διευθυντής του σχολείου, ως διοικητικό
όργανο, μέσα από τις λειτουργίες της διοίκησης αξιοποιεί τους πόρους που έχει στη
διάθεση του για να λειτουργήσει η σχολική μονάδα αποτελεσματικά. Στην παρούσα
έρευνα διερευνήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα σε ένα δημογραφικό παράγοντα, τα
έτη υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα 105 εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων
Περιφέρειας Λεχαινών Ηλείας και στις αντιλήψεις τους για την αποτελεσματική σχολική
διοίκηση. Η έρευνα διεξήχθη με το έτοιμο ερωτηματολόγιο του Πασιαρδή1 το οποίο
περιλαμβάνει εννέα άξονες διερεύνησης: σχολικό κλίμα, ηγεσία και διεύθυνση του
σχολείου, ανάπτυξη προγραμμάτων, διεύθυνση προσωπικού, διοίκηση και οικονομική
διαχείριση, μεταχείριση μαθητών, επαγγελματική ανέλιξη και επιμόρφωση, σχέσεις με
τους γονείς και την κοινότητα και προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη
αποφάσεων. Σημαντικά στατιστικά ευρήματα κατεγράφησαν.
Λέξεις-κλειδιά: αποτελεσματική διοίκηση, Διευθυντής, έτη υπηρεσίας στην ίδια σχολική
μονάδα
Working time in the same school unit and teachers’ perceptions about school
administration
Abstract
Effective school administration conducted by principals with characteristics of effective
leaders is a matter of particular interest to the scientific community. School leadership
is recognized as a key component of school efficiency. The school principal exploits,
through the functions of administration, all the available resources so that the school unit
can work effectively. This research investigated the correlation of a demographic factor,
the years of service in the same school unit of 105 primary school teachers of the region of
Lehena, Ileia with their perceptions about effective school administration. The survey was
conducted with the questionnaire constructed by Pashiardis (1998) which consists of nine
axes: school climate, school leadership and direction, program development, personnel
management, administration and financial management, student care, professional
development and training, relationships with parents and the community, problem solving
1 Pashiardis, P. (1998), Researching the Characteristics of Effective Primary School Principals in Cyprus.
Educational Management Administration & Leadership, 26 (2)117-130.
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and decision making. A significant number of statistical findings were recorded.
Key-words: effective administration, principal, years of service in the same school unit
1. Εισαγωγή
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτελεσματικό σχολείο για την επιστημονική
κοινότητα και ο προσδιορισμός των παραγόντων και των χαρακτηριστικών που
επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του2. Η σχολική μονάδα αποτελεί έναν πολύπλοκο
και ιδιαίτερο οργανισμό3, ο προσδιορισμός του σκοπού και των στόχων δεν είναι εύκολος
με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσκολία στη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς της4.
Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας συνδέεται με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που
έχουν τεθεί από έναν οργανισμό5, πρόκειται για αντιστοιχία στόχων και αποτελεσμάτων6.
Η σχολική μονάδα επηρεάζεται από τη διοίκησή της τόσο ως προς την αποτελεσματική
λειτουργία της όσο και την ανάπτυξή της7. Έρευνες αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο
ρόλο του Διευθυντή–ηγέτη σχολικής μονάδας, ως ρυθμιστικό παράγοντα και βασικό
συντελεστή για την αποτελεσματικότητα του σχολείου8, 9.
Ανάλογα με τον προσανατολισμό και το ενδιαφέρον που δείχνει o Διευθυντής σε
ανθρώπους ή αποτελέσματα διαμορφώνεται και το διοικητικό του στυλ, η διοικητική του
συμπεριφορά10. Οι διαφορετικές θεωρίες της ηγεσίας που έχουν αναπτυχθεί συμβάλλουν
ώστε να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο για την αποτελεσματική διοίκηση, τα χαρακτηριστικά,
τη συμπεριφορά και εν τέλει τις ενέργειες των ηγετών11. Η απαραίτητη συνολική
θεώρηση προκύπτει μόνο αν λειτουργήσουν συμπληρωματικά12. Παρά το πλήθος των
ορισμών που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία περιγράφοντας τους ποικίλους ρόλους του
ηγέτη, χαρακτηριστικές διαστάσεις της ηγεσίας, στις οποίες υπάρχει συμφωνία, είναι η
διαδικασία επιρροής των άλλων για την επίτευξη των στόχων, και όχι η άσκηση εξουσίας,

2 Kowalski, T. J. (2010), The school principal: visionary leadership and competent management. New York:
Routledge.
3 Κουτούζης, Μ. (1999), Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Α. Αθανασούλα – Ρέππα, Μ. Κουτούζης,
Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος, & Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Πολιτική τόμος Α’, Πάτρα: ΕΑΠ.
4 Κατσαρός, Ι. (2008), Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
5 Ζαβλανός, Μ. ( 1998), Μανάτζμεντ. Αθήνα. Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝ.
6 Σαΐτης, Χ. (2008), Ο διευθυντής στο δημόσιο σχολείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
7 Κουτούζης, Μ. (1999), Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Α. Αθανασούλα – Ρέππα, Μ. Κουτούζης,
Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος, & Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Πολιτική τόμος Α’, Πάτρα:ΕΑΠ.
8 Athanasoula-Reppa, A., Lazaridou, A. & Lyman, L. (2006), Newly appointed principals in Greece and Cyprus:
Comparing roles, challenges and requirements, presented at the CCEAM Conference recreating linkages
between theory and praxis in educational leadership, Lefkosia, Cyprus, 13-17 October 2006. Ανακτήθηκε 1-62019 από https://goo.gl/DgmVkS
9 Σαΐτης, Χ. (2008), Ο διευθυντής στο δημόσιο σχολείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
10 Everard, K. B. & Morris G. (1999), Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση., μετάφρ., Δ. Κίκιζας Πάτρα: Ε
Α Π.
11 Fiore, D. J. (2009), Introduction to educational administration standards, theories, and practice (2nd ed.)
Eye On Education, Inc.
12 Κατσαρός, Ι. (2008), Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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η έκφραση και επικοινωνία ενός σαφούς οράματος και οι αξίες του ηγέτη13. Επίσης, ο
Bush14 υποστηρίζει τη συνάντηση, τον συνδυασμό διοίκησης και ηγεσίας για καλύτερα
αποτελέσματα. Η άσκηση ηγεσίας αποδεικνύεται περίπλοκο καθήκον και ο ηγέτης έχει
ανάγκη από γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία15.
2.Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2.1 Αποτελεσματική σχολική διοίκηση
Στις μέρες μας η σχολική διοίκηση και ηγεσία αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω
των αυξανόμενων προσδοκιών που έχει η κοινωνία από το σχολείο σε ένα κόσμο που
συνεχώς αλλάζει και μετασχηματίζεται σε κάθε επίπεδο16. Επιπλέον, αναγνωρίζεται
ως σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία των σχολείων. Οι Διευθυντές
των σχολείων θα πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά ως διοικητικά στελέχη αλλά και
ως ηγέτες17. Η σχολική μονάδα χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική στον βαθμό που
συμβάλλει στην προσέγγιση ή επίτευξη των σκοπών και των στόχων του συστήματος
εκπαίδευσης από τους μαθητές. Ο ρόλος του Διευθυντή αναγνωρίζεται ως καθοριστικός
στην επίτευξή τους18. Ερευνητικές μελέτες αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο που
διαδραματίζει η εκπαιδευτική ηγεσία στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 19,
20
, αλλά και στη γενικότερη ποιότητα της σχολικής μονάδας21. Συγκεκριμένα, η σχολική
ηγεσία καταγράφεται ως δεύτερος παράγοντας μετά τη διδασκαλία στην τάξη αναφορικά
με τον βαθμό που επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα22.
O Μπουραντάς23 υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική ηγεσία σχετίζεται τόσο με
το περιεχόμενο της ηγετικής συμπεριφοράς (ρόλους, λειτουργίες, ενέργειες) όσο και τον
χαρακτήρα της ηγετικής συμπεριφοράς (στυλ και χαρακτηριστικά ηγεσίας).
Ο Διευθυντής–ηγέτης είναι το πρόσωπο που θέτει την κατεύθυνση, διαμορφώνει
την κεντρική αποστολή σχολείου και αυτός που επικοινωνεί και υποστηρίζει τους στόχους
που έχουν τεθεί μέσα και έξω από τη σχολική μονάδα24. Το έργο του περιλαμβάνει ευρύ
13 Bush, T. (2011), Theories of educational management (4th ed.). London: SAGE Publication Ltd.
14 Bush, T. (2011), Theories of educational management (4th ed.). London: SAGE Publication Ltd.
15 Farah, A. (2013), School management: characteristics of effective principal. International Journal of
Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue 10.
16 OECD, (2009), Leading to learn: school leadership and management styles. Creating effective teaching and
learning environments: First Results from TALIS, p.p.189-218.
17 Bush, T. (2011), Theories of educational management (4th ed.). London: SAGE Publication Ltd.
18 Λαΐνας, Α. (2004), Το έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η συμβολή του στην αποτελεσματικότητα
του σχολείου. Στο Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, τεύχ. 17, σ.σ. 151‐179.
19 Brauckmann, S. & Pashiardis, P. ( 2011), A Validation Study of the Leadership Styles of a Holistic Leadership.
Theoretical Framework. International journal of Education Management, 25(1), 11-32.
20 Kythreotis, A., Pashiardis, P. & Kyriakides, L. (2010), The influence of school leadership styles and school
culture on students’ achievement in Cyprus primary schools. Journal of Educational Administration, 48 (2),
218-240.
21 Fullan, M. (2001), Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey –Bass.
22 Day, C. & Sammons, P.(2013), Successful leadership: A review of the international literature. CfBT
Education Trust.
23 Μπουραντάς, Δ. ( 2005), Ηγεσία. Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
24 Lee, V. E., Bryck, A. S. & Smith, J. B. (1993), The Organization of effective secondary schools. Review of
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πεδίο ευθυνών και δραστηριοτήτων και απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και
την ύπαρξη ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών για να ανταποκριθεί με επιτυχία25.
Ειδικότερα, ο Διευθυντής ασκεί τις λειτουργίες της διοίκησης26, διαχειρίζεται σωστά τις
ανθρώπινες σχέσεις και διαμορφώνει την κουλτούρα της σχολικής μονάδας27, λαμβάνει
και εφαρμόζει αποφάσεις και χειρίζεται ομάδες28. Επιπροσθέτως, συνεργάζεται με
όλα τα μέλη του οργανισμού αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον, έχει την ευθύνη για
αποτελεσματική επικοινωνία29, στηρίζει και παρακινεί τους εκπαιδευτικούς για την
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί30 και ασκεί οικονομική διαχείριση31. Επιπλέον,
δημιουργεί και προωθεί τις γόνιμες σχέσεις, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με
τους γονείς προς όφελος των μαθητών32, αναπτύσσει σχέσεις εντός και εκτός σχολείου
ενθαρρύνοντας την εμπλοκή των μελών της κοινότητας επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για
την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών33. Ας ληφθεί υπόψη
ότι τα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζουν
τον τρόπο διοίκησης34. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας ο Διευθυντής–ηγέτης
δημιουργεί τις συνθήκες για ένα αποτελεσματικό σχολείο.
Κεντρικό στοιχείο στη διαδικασία της διοίκησης είναι οι άνθρωποι, δεδομένου ότι
μέσω των κοινών τους προσπαθειών επιτυγχάνονται οι στόχοι35. Ο Διευθυντής ως διοίκηση
του σχολείου συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του και αξιοποιεί
τα μέσα για την παροχή εκπαίδευσης36. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει
Research in Education, 19 171-267.
25 Αργυρίου, Α., Ανδρεάδου, Δ. & Τύπας, Γ. (2015), Οι απόψεις των υποψήφιων Διευθυντών/τριών σχολικών
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θεσμικό πλαίσιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης του 2011. Μια
μελέτη περίπτωσης στη Δυτική Αττική. Στο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»,
Τόμος 3, Τεύχος 3.
26 Κουτούζης, Μ. (1999), Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Α. Αθανασούλα – Ρέππα, Μ. Κουτούζης,
Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος, & Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Πολιτική τόμος Α’, Πάτρα: ΕΑΠ.
27 Ανθοπούλου, Σ.‐Σ. (1999), Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στο Α. Αθανασούλα–Ρέππα, Σ. Σ.
Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης & Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού, τόμος Β’, Πάτρα: ΕΑΠ, σ. σ. 17‐ 92.
28 Αθανασούλα-Ρέππα Α. (1999α), Λήψη αποφάσεων στον χώρο της εκπαίδευσης. Στο Α. Αθανασούλα–
Ρέππα, Μ. Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος & Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.
Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική, τόμος Α΄. Πάτρα: ΕΑΠ.
29 Αθανασούλα–Ρέππα., Α. (1999), Η επικοινωνία στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Στο Α. Αθανασούλα–
Ρέππα, Σ. Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσούλάκης & Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Διοίκηση
ανθρώπινου δυναμικού, τόμος Β’, Πάτρα: ΕΑΠ.
30 Ανθοπούλου, Σ.-Σ. (1999α), Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακίνηση εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο
Α. Αθανασούλα–Ρέππα, Σ. Σ. Ανθοπούλου, Σ.. Κατσουλάκης & Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση εκπαιδευτικών
μονάδων. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τόμος Β’, Πάτρα: Ε.Α.Π, σ.σ. 187-230.
31 Χαλκιώτης, Δ. (1999). Εκπαιδευτική διοίκηση και οικονομικά. Στο Α. Αθανασούλα–Ρέππα, Μ. Κουτούζης,
Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος & Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Εκπαιδευτική διοίκηση
και πολιτική, τόμος Α΄, Πάτρα:ΕΑΠ.
32 Everard, K. B. & Morris G. (1999), Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση., μετάφρ., Δ. Κίκιζας Πάτρα:
ΕΑΠ.
33 Day, C. & Sammons, P. (2013), Successful leadership: A review of the international literature. CfBT
Education Trust.
34 Κουτούζης, Μ. (1999). Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Α. Αθανασούλα – Ρέππα, Μ.
Κουτούζης,
35 Aquino G. V, (2000), Educational management. Principles, functions, concepts. Manila:Rex book store Inc.
36 Κουτούζης, Μ. (1999). Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Α. Αθανασούλα – Ρέππα, Μ. Κουτούζης,
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τον ανθρώπινο παράγοντα επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της άσκησης
ηγεσίας37. Εξάλλου, η ηγετική συμπεριφορά του Διευθυντή επιδρά σε σημαντικό βαθμό
στην υποκίνηση των εκπαιδευτικών38. Επίσης, δημιουργεί συνθήκες και ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, ώστε στη συνέχεια να αισθάνονται
ευθύνη και οι στόχοι να είναι κοινοί39. Οι Pashiardis και Brauckmann40 καταγράφουν τη
συμμετοχική ηγεσία ως αποτελεσματική ηγετική πρακτική. Έρευνες αναδεικνύουν τον
σημαντικό ρόλο του διευθυντή σε σχέση με την αλλαγή σε μία σχολική μονάδα 41, 42.
Ο τρόπος άσκησης ηγεσίας του Διευθυντή επηρεάζει, διαμορφώνει και
καθορίζει το σχολικό κλίμα και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την αποτελεσματικότητα
της σχολικής μονάδας στα ποσοτικά και ποιοτικά της χαρακτηριστικά43. Το θετικό
σχολικό κλίμα αποτελεί χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα αποτελεσματικά από τα
μη αποτελεσματικά σχολεία44. Η ανάπτυξη, προαγωγή και στήριξη της συλλογικής
κουλτούρας μέσα από συνθήκες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με έμφαση στη διοίκηση
του ανθρωπινού δυναμικού συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα45.
Τέλος, ας σημειωθεί ότι οι Διευθυντές για να ενδυναμωθούν και να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, θα πρέπει να προσεγγίσουν
το σύνολο των αρχών και θεωριών για τη διοίκηση46. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν
εγγενή χαρακτηριστικά τους αλλά θα αναπτύξουν και επίκτητα προσόντα.
2.2. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας μελέτης, η οποία να σημειωθεί ότι αποτελεί τμήμα ευρύτερης
έρευνας, είναι να διερευνήσει τον βαθμό επίδρασης του δημογραφικού παράγοντα (έτη
υπηρεσίας στην ιδία σχολική μονάδα των εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων) στη
διαμόρφωση των αντιλήψεών τους για την αποτελεσματική σχολική διοίκηση, όπως
αυτή ασκείται από τον Διευθυντή και διαρθρώνεται σε εννέα άξονες (σχολικό κλίμα,
Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος, & Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Πολιτική τόμος Α’, Πάτρα: ΕΑΠ.
37 Σαΐτης, Χ. Α. (1992), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
38 Evans, L. (1999), Managing to motivate: a guide for school leaders. London: Cassell.
39 Ανθοπούλου, Σ.‐Σ. (1999), Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στο Α. Αθανασούλα–Ρέππα, Σ. Σ.
Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης & Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού, τόμος Β’, Πάτρα: ΕΑΠ, σ. σ. 17‐ 92.
40 Brauckmann, S. & Pashiardis, P. (2011), A Validation Study of the Leadership Styles of a Holistic Leadership.
Theoretical Framework. International journal of Education Management, 25(1), 11-32.
41 Elmore, R. F. (2000), Bulding a new structure for school leadersip. Washington, D C: Albert Shanker
Insitute
42 Fullan, M. (2001), Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey –Bass.
43 Κουλουμπαρίτση, Α. (2008), Το διοικητικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε
τοπικό επίπεδο: Θεωρητική θεμελίωση και εμπειρικά δεδομένα. Στο Π.Ι. (επιμ.), Η ποιότητα στην εκπαίδευση.
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ.σ. 73-88.
44 Norton, M. S. (2008), Human resources administration for educational leaders. USA: SAGE Publications
Inc.
45 Day, C. & Harris, A. (2002), Teacher leadership, reflective practice and school improvement. In K. A.
Leithwood & P. Hallinger (eds), Second International Handbook of Educational Leadership and Administration.
Kluwer Academic. p. p. 957-978.
46 Aquino G. V, (2000), Educational management. Principles, functions, concepts. Manila:Rex book store
Inc.
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ηγεσία και διεύθυνση του σχολείου, ανάπτυξη προγραμμάτων, διεύθυνση προσωπικού,
διοίκηση και οικονομική διαχείριση, μεταχείριση μαθητών, επαγγελματική ανέλιξη και
επιμόρφωση, σχέσεις με τους γονείς και την κοινότητα και προσέγγιση στην επίλυση
προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων).
2.3. Υποθέσεις της έρευνας
2.3.1. Γενική Υπόθεση
Με βάση τον σκοπό της έρευνας και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα διερευνηθεί η
επίδραση των δημογραφικών παραγόντων των συμμετεχόντων σχετικά με τις αντιλήψεις
τους για την αποτελεσματική σχολική διοίκηση από τον Διευθυντή.
2.3.2. Επιμέρους Υποθέσεις
Μέσα από την έρευνα θα διερευνηθεί αν τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών στην ίδια σχολική μονάδα επιδρούν στις αντιλήψεις τους για την
αποτελεσματική διοίκηση από τον Διευθυντή του σχολείου όσον αφορά:
το σχολικό κλίμα,
την ηγεσία και διεύθυνση του σχολείου,
την ανάπτυξη προγραμμάτων,
τη διεύθυνση προσωπικού,
τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση,
τη μεταχείριση μαθητών,
την επαγγελματική ανέλιξη και επιμόρφωση,
τις σχέσεις με τους γονείς και την κοινότητα και
την προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων
3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.1 Ερευνητικό ερώτημα
Με βάση τον σκοπό προσδιορίζεται το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης το
οποίο έθεσε το πλαίσιο και την κατηύθυνε ως εξής:
• Επηρεάζουν τα έτη υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Λεχαινών για την αποτελεσματική
σχολική διοίκηση αναφορικά με τους εννέα άξονες οι οποίοι αντιστοιχούν στις κύριες
λειτουργίες της σχολικής διεύθυνσης.
3.2 Δομή ερευνητικού εργαλείου
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά στη διερεύνηση των
ικανοτήτων, στάσεων και δεξιοτήτων Διευθυντών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ηλείας, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους εκπαιδευτικούς. Τα δεδομένα
συλλέχθηκαν με την ποσοτική μέθοδο και τη χρήση ερωτηματολογίου. Το πρώτο μέρος
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του ερευνητικού εργαλείου περιλάμβανε ερωτήσεις για τη διερεύνηση δημογραφικών
χαρακτηριστικών και επαγγελματικών στοιχείων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ενσωμάτωσε το έτοιμο ερωτηματολόγιο με
53 δηλώσεις από τις αρχικά 57 δηλώσεις όπως υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό από
τον Πασιαρδή47. Το ερωτηματολόγιο έχει τίτλο «Έντυπο Αξιολόγησης του Διευθυντικού
Προσωπικού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει 53 δηλώσεις προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα από τον ίδιο τον
Πασιαρδή48 με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Διευθυντή, οργανωμένες σε
εννέα άξονες οι οποίες θεωρείται ότι αντιστοιχούν στις κύριες λειτουργίες της σχολικής
ηγεσίας και διαχείρισης, ως εξής: α) σχολικό κλίμα (ερωτήσεις 1-8), β) ηγεσία-διεύθυνση
σχολείου (ερωτήσεις 9-16), γ) ανάπτυξη προγραμμάτων (ερωτήσεις 17-20) δ) διεύθυνση
προσωπικού (ερωτήσεις 21-22), ε) διοίκηση και οικονομική διαχείριση (ερωτήσεις 23-27),
στ) μεταχείριση μαθητών (ερωτήσεις 28-36), ζ) επαγγελματική ανέλιξη και επιμόρφωση
(ερωτήσεις 37-40), η) σχέσεις με τους γονείς και την κοινότητα (ερωτήσεις 41-46) και
θ) προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων (ερωτήσεις 48-53).
Τέλος, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών αποτυπώθηκαν
σε μια 4θμια κλίμακα Likert, από 1 έως 4 ανάλογα με την αντίληψή τους για το πώς
ανταποκρίνεται ο Διευθυντής αναφορικά με τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου (1=
Ποτέ, 2= Μερικές φορές, 3 =Πολλές φορές, 4 =Πάντα).
3.3 Δείγμα Έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη τον μήνα Μαΐο του 2018, στα 12 Δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας
Λεχαινών. Πρόκειται για 4/θεσια και άνω Δημοτικά σχολεία της συγκεκριμένης
Περιφέρειας όπου υφίσταται ο θεσμός του Διευθυντή σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ως πληθυσμός αναφοράς ορίστηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στα
συγκεκριμένα Δημοτικά, δηλ. οι 126 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Διανεμήθηκαν
126 ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς του πληθυσμού αναφοράς και επεστράφησαν
συμπληρωμένα 105. Το ποσοστό ανταπόκρισης ικανοποιητικό έφτασε το 83,3%. Συνεπώς,
το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 105 εκπαιδευτικοί Δημοτικών σχολείων όλων των
ειδικοτήτων της Περιφέρειας Λεχαινών.
Το προφίλ των 105 εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων όλων των ειδικοτήτων
που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, έχει ως εξής:
• οι 70 εκπαιδευτικοί είναι γυναίκες (66,7%), ενώ οι 35 είναι άνδρες (33,3%),
• οι 69 (65,7%) από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος είναι ηλικίας από 30 έως 49
ετών,
•σχετικά με τα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (54) έχουν
ως 4 έτη (51,4%), 24 έχουν 5-9 έτη (22,8%), 17 έχουν 10-14 έτη (16,2%), ενώ 5
εκπαιδευτικοί έχουν 15-19 έτη (4,8%) και άλλοι 5 έχουν τουλάχιστον 20 έτη (4,8%),
• 43 εκπαιδευτικοί (40,9%) έχουν 0-9 έτη προϋπηρεσίας, 33 (31,4%) έχουν 10-19 έτη και

47 Pashiardis, P. (1998), Researching the Characteristics of Effective Primary School Principals in Cyprus.
Educational Management Administration & Leadership, 26 (2)117-130.
48 Παντσίδου, Π. (2007), Ο Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου υπό το πρίσμα του Συλλόγου Διδασκόντων. Μη
εκδεδομένη διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
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29 (27,7%) έχουν τουλάχιστον 20 έτη προϋπηρεσίας,
• η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, 70 εκπαιδευτικοί, έχουν μόνο το βασικό πτυχίο
(66,7%), ενώ 35 (33,3%) κατέχουν ανώτερο τίτλο σπουδών (μεταπτυχιακό/
διδακτορικό/ άλλο).
Πίνακας 1: Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
δείγματος
Μεταβλητές
Φύλο

Ηλικία

Έτη υπηρεσίας
στο ίδιο σχολείο

Ν (Συχνότητα)
35
70
105
13
35
34
23
105
54
24
17
5

Άνδρας
Γυναίκα
Σύνολο
29 ή λιγότερο
30-39
40-49
50-59
Σύνολο
0-4 χρόνια
5-9 χρόνια
10-14 χρόνια
15-19 χρόνια
≥ 20

Συνολικά έτη
προϋπηρεσίας

Ανώτερος τίτλος σπουδών

Σύνολο
0-4 χρόνια
5-9 χρόνια
10-14 χρόνια
15-19 χρόνια
≥ 20
Σύνολο
Πρώτο Πτυχίο Πανεπιστημίου
Μεταπτυχιακός
τίτλος
σπουδών
Διδακτορικό
Άλλο
Σύνολο

Ποσοστό (%)
33,3
66,7
100,0
12,4
33,3
32,4
21,9
100,0
51,4
22,9
16,2
4,8

5

4,8

105
20
23
15
18
29
105
70

100,0
19,0
21,9
14,3
17,1
27,6
100,0
66,7

28

26,7

5
2
105

4,8
1,9
100,0

3.4 Ανάλυση Δεδομένων
Τα δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από τους 105 εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων
Γενικής Εκπαίδευσης της περιφέρειας Λεχαινών Ν. Ηλείας, επεξεργάστηκαν και
αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού πακέτου SPSS 23.0 for Windows.
Από τον έλεγχο εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων συνολικά για τους εννέα άξονες
του ερωτηματολογίου προέκυψε ο δείκτης Cronbach’s alpha=0,845, ενώ για τους
επιμέρους εννέα άξονες ήταν από 0,730 μέχρι 0,878.
Στη συνέχεια έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση και για τις συσχετίσεις
χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ Mann–Whitney καθώς δεν υπήρχε κανονική
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κατανομή των τιμών για τις μεταβλητές. Η στατιστική του ελέγχου βασίζεται στη
βαθμολόγηση (ranking) των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε
το μη παραμετρικό τεστ Kruskal–Wallis το οποίο είναι προέκταση του Mann - Whitney U
τεστ με τις ίδιες προϋποθέσεις εφαρμογής του Mann - Whitney U49.
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
4.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διοίκηση
Υπενθυμίζεται ότι το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 53 δηλώσεις–ερωτήσεις
οργανωμένες σε εννέα (9) θεματικούς άξονες, οι οποίοι θεωρείται ότι αντιστοιχούν στις
κύριες λειτουργίες της σχολικής. Σε όλες τις δηλώσεις, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή
της απάντησης των ερωτώμενων τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός συμφωνίας των
ερωτώμενων (όπου =1 Ποτέ, 2 =Μερικές φορές, 3 =Πολλές φορές και 4= Πάντα).
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2 ο συνολικός μέσος όρος των αξόνων είναι
3,44 (με ελάχιστη τιμή 1 και μέγιστη τιμή 4). Οι επιμέρους μέσοι όροι όλων των αξόνων
είναι άνω του 3,27, καταδεικνύοντας τον υψηλό βαθμό συμφωνίας των συμμετεχόντων
σε όλους τους άξονες του ερωτηματολογίου. Οι άξονες με τους μεγαλύτερους μέσους
όρους έχουν ως εξής: α) της διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης (mean=3,65), β)
της προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων και λήψης αποφάσεων (mean=3,55),
γ) του σχολικού κλίματος (mean=3,53) και δ) των σχέσεων με τους γονείς και την
κοινότητα (mean=3,46). Επίσης, οι άξονες με τους μικρότερους μέσους όρους είναι:
α) της επαγγελματικής ανέλιξης και επιμόρφωσης (mean=3,27) και β) της ανάπτυξης
προγραμμάτων (mean=3,35)50.
Πίνακας 2: Μέσοι όροι των 9 αξόνων του ερωτηματολογίου
Α/Α Άξονας

Τυπική
απόκλιση
0,414
0,448
0,473
0,536
0,403
0,400
0,489
0,457
0,466

Μέσος όρος

1
Σχολικό Κλίμα
2
Ηγεσία και Διεύθυνση του σχολείου
3
Ανάπτυξη Προγραμμάτων
4
Διεύθυνση Προσωπικού
5
Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση
6
Μεταχείριση Μαθητών
7
Επαγγελματική ανέλιξη και Επιμόρφωση
8
Σχέσεις με τους Γονείς και την Κοινότητα
9
Προσέγγιση στην Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Αποφάσεων
Συνολικός μέσος όρος αξόνων

3,53
3,37
3,35
3,36
3,65
3,38
3,27
3,46
3,55
3,44

49 Καρακώστας, Κ. (2004), Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Διδακτικές Σημειώσεις ΠΜΣ
Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
50 Στεργίου, Μ. (2018), Αποτελεσματική Σχολική Διοίκηση. Διερεύνηση ικανοτήτων στάσεων και δεξιοτήτων
διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας. Μη εκδεδομένη διπλωματική
εργασία, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα.
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4.2 Συσχέτιση ετών υπηρεσίας εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο με τις αντιλήψεις
τους για την αποτελεσματική διοίκηση
Για τον έλεγχο της συσχέτισης των ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών με τις απαντήσεις τους στους 9 άξονες οι οποίοι αποτελούν τα βασικά
στοιχεία της αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης (σχολικό κλίμα, ηγεσία-διεύθυνση
σχολείου, ανάπτυξη προγραμμάτων, διεύθυνση προσωπικού, διοίκηση και οικονομική
διαχείριση, μεταχείριση μαθητών, επαγγελματική ανέλιξη και επιμόρφωση, σχέσεις με
τους γονείς και την κοινότητα, την προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και λήψη
αποφάσεων) πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Kruskal-Wallis H,
με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05 (5%).
Αναφορικά με τις δηλώσεις του άξονα 3 (ανάπτυξη προγραμμάτων), η εκτέλεση
του ελέγχου Kruskal-Wallis καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές των ετών
υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα με την εξής ερώτηση:
1) «Βεβαιώνεται ότι η ανανέωση των προγραμμάτων είναι συνεχής και
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών» (Ερώτηση 17) (χ2 (4)=15,793, p=0,003
<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 3) για τη σύγκριση όλων των ζευγών
των ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές
εντοπίζονται μεταξύ των ετών υπηρεσίας «0-4» και «15-19» (U(54, 5)= 48,500,
p=0,015 <0.05). Όσοι έχουν «15-19» έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο (meanrank=47,30)
συμφωνούν περισσότερο από αυτούς που έχουν «0-4» έτη meanrank=28,40).
Πίνακας 3: Έλεγχος Mann-Whitney σύγκριση ζευγών ετών υπηρεσίας στο σχολείο
με τις δηλώσεις του Άξονα 3
Α/Α
Ερ.
17

Ερώτηση -Δήλωση
Βεβαιώνεται ότι η ανανέωση
των προγραμμάτων είναι
συνεχής και ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των μαθητών

Έτη υπηρεσίας
στο
ίδιο σχολείο

Ν

Μέσος
όρος
κατάταξης

0-4

54

28,40

15-19

5

47,30

MannWhitney U

p-value

48,500

0,015

Σχετικά με τις δηλώσεις του άξονα 5 (διοίκηση και οικονομική διαχείριση), η
εκτέλεση του ελέγχου Kruskal-Wallis καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές των
ετών υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα με την εξής ερώτηση:
1) «Δείχνει σεβασμό στο χρόνο των άλλων με το να είναι ακριβής στις διάφορες
συνεδρίες και τα διάφορα ραντεβού του» (Ερώτηση 27) (χ2 (4)= 17,127, p=0,002
<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 4) για τη σύγκριση όλων των ζευγών
των ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές
εντοπίζονται μεταξύ των ετών υπηρεσίας «0-4» και «10-14» (U(54, 17)= 257,000,
p=0,000 <0.05). Όσοι έχουν «0-4» έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο (meanrank=39,74)
συμφωνούν περισσότερο από αυτούς που έχουν «10-14» έτη (meanrank=24,12).
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Πίνακας 4 Έλεγχος Mann-Whitney σύγκριση ζευγών ετών υπηρεσίας στο σχολείο
με τις δηλώσεις του Άξονα 5
Α/Α
Ερ.

27

Ερώτηση-Δήλωση
Δείχνει σεβασμό στο χρόνο των
άλλων με το να είναι ακριβής
στις διάφορες συνεδρίες και τα
διάφορα ραντεβού του.

Έτη υπηρεσίας
στο
ίδιο σχολείο

Συχνότητα

Μέσος
όρος
κατάταξης

0-4

54

39,74

10-14

17

24,12

MannWhitney
U

pvalue

257,000

0,000

Όσον αφορά τις δηλώσεις του άξονα 6 (μεταχείριση μαθητών), η εκτέλεση
του ελέγχου Kruskal-Wallis καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές των ετών
υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο με τις εξής δύο ερωτήσεις- δηλώσεις:
1) «Βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται οι σχολικοί κανονισμοί στο ακέραιο και με δικαιοσύνη
προς όλους τους μαθητές» (Ερώτηση 29) (χ2 (4)= 13,519, p=0,009 <0,05). Ο μεταέλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 5) για τη σύγκριση όλων των ζευγών των
ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές
εντοπίζονται μεταξύ των ετών υπηρεσίας: α) «5-9» και «10-14» (U(24, 17)= 107,500,
p=0,003 <0.05), β) «5-9» και «≥ 20». Όσοι έχουν περισσότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο
σχολείο («≥ 20») (meanrank=23,50) συμφωνούν περισσότερο από αυτούς που έχουν
λιγότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο («5-9»), (meanrank=13,23).
2) «Προστατεύει τον μαθησιακό χρόνο και τους εκπαιδευτικούς από εξωτερικές
ενοχλήσεις» (Ερώτηση 31) (χ2 (4)= 20,834, p=0,000 <0,05). Ο μετα-έλεγχος MannWhitney U (Πίνακας 5) για τη σύγκριση όλων των ζευγών των ετών υπηρεσίας στο
ίδιο σχολείο δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των
ετών υπηρεσίας: α) «0-4» και «5-9» (U(54, 24)= 355,000, p=0,000 <0.05), β) «5-9»
και «10-14» (U(24, 17= 94,500, p=0,001 <0.05), γ) «5-9» και «≥ 20» (U(24, 5)=
7,500, p=0,000 <0.05). Όσοι έχουν λιγότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο «04», (meanrank=44,93) συμφωνούν περισσότερο από αυτούς που έχουν «5-9» έτη
υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο (meanrank=12,81).
Πίνακας 5: Έλεγχος Mann-Whitney σύγκριση ζευγών ετών υπηρεσίας στο ίδιο
σχολείο με τις δηλώσεις του Άξονα 6
Α/Α
Ερ.
29

31

Ερώτηση -Δήλωση
Βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται
οι σχολικοί κανονισμοί στο
ακέραιο και με δικαιοσύνη
προς όλους τους μαθητές.

Προστατεύει τον μαθησιακό
χρόνο και τους εκπαιδευτικούς
από εξωτερικές ενοχλήσεις.

Έτη υπηρεσίας
στο
ίδιο σχολείο
5-9
10-14
5-9
≥ 20
0-4
5-9
5-9
10-14
5-9
≥ 20
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Ν

Μέσος όρος
κατάταξης

24
17
24
5
54
24
24
17
24
5

16,98
26,68
13,23
23,50
44,93
27,29
16,44
27,44
12,81
25,50

MannWhitney U

p-value

107,500

0,003

17,500

0,004

355,000

0.000

94,500

0,001

7,500

0,000
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Αναφορικά με τις δηλώσεις του άξονα 7 (επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση),
η εκτέλεση του ελέγχου Kruskal-Wallis καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές
των ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο με την εξής ερώτηση:
1) «Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που προέρχονται από επιθεωρήσεις και άλλες
αξιολογήσεις του προσωπικού για να βελτιώσει την προσφορά του εκπαιδευτικού»
(Ερώτηση 37) (χ2 (4)= 13,470, p=0,009<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U
(Πίνακας 6) για τη σύγκριση όλων των ζευγών των ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο
δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των ετών υπηρεσίας
«0-4» και «10-14» (U(54, 17)= 222,000, p=0,000 <0.05). Όσοι έχουν «10-14» έτη
υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο συμφωνούν περισσότερο (meanrank=49,94) από αυτούς
που έχουν λιγότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο «0-4» έτη (meanrank=31,61).
Πίνακας 6: Έλεγχος Mann-Whitney σύγκριση ζευγών ετών υπηρεσίας στο σχολείο
με τις δηλώσεις του Άξονα 7
Α/Α
Ερ.

37

Ερώτηση -Δήλωση
Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που
προέρχονται από επιθεωρήσεις και
άλλες αξιολογήσεις του προσωπικού
για να βελτιώσει την προσφορά του
εκπαιδευτικού.

Έτη
υπηρεσίας στο
ίδιο σχολείο

Ν

Μέσος
όρος
κατάταξης

0-4

54

31,61

10-14

17

49,94

MannWhitney
U

p-value

222,000

0,000

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται όλα τα σημαντικά στατιστικά ευρήματα
(συνολικά 5) που σχετίζονται με τα έτη υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα.
Πίνακας 7: Σύνοψη ευρημάτων που σχετίζονται με τα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο
Έτη υπηρεσίας
στο ίδιο σχολείο με
υψηλότερο σκορ

Α/Α
Ερώτηση-Δήλωση
Ερ.
Άξονας 3: ανάπτυξη προγραμμάτων
΄17

Βεβαιώνεται ότι η ανανέωση των προγραμμάτων είναι συνεχής και
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών

15-19

Άξονας 5: διοίκηση και οικονομική διαχείριση
27

Δείχνει σεβασμό στο χρόνο των άλλων με το να είναι ακριβής στις διάφορες
συνεδρίες και τα διάφορα ραντεβού του.

0-4

Άξονας 6: μεταχείριση μαθητών
29
31

37

Βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται οι σχολικοί κανονισμοί στο ακέραιο και με
δικαιοσύνη προς όλους τους μαθητές.
Προστατεύει τον μαθησιακό χρόνο και τους εκπαιδευτικούς από εξωτερικές
ενοχλήσεις.
Άξονας 7: επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση
Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που προέρχονται από επιθεωρήσεις και
άλλες αξιολογήσεις του προσωπικού για να βελτιώσει την προσφορά του
εκπαιδευτικού.

≥ 20
≥ 20

10-14

Ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών με πολλά
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έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο («≥ 20») εμφανίζονται με θετικότερες δηλώσεις σε σχέση
με ένα μικρότερο μέρος των εκπαιδευτικών με έτη υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα
«10-14» και «15-19». Εξαίρεση αποτελεί το σύνολο των εκπαιδευτικών με ελάχιστα έτη
υπηρεσίας («0-4») στο ίδιο σχολείο που παρουσιάζει θετικές δηλώσεις (Ερώτηση 27) του
άξονα 5 (διοίκηση και οικονομική διαχείριση). Από τους 9 άξονες, οι οποίοι συνθέτουν
τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης (σχολικό κλίμα, ηγεσίαδιεύθυνση σχολείου, ανάπτυξη προγραμμάτων, διεύθυνση προσωπικού, διοίκηση και
οικονομική διαχείριση, μεταχείριση μαθητών, επαγγελματική ανέλιξη και επιμόρφωση,
σχέσεις με τους γονείς και την κοινότητα, την προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων
και λήψη αποφάσεων), τα περισσότερα ευρήματα καταγράφονται μόνο στους άξονες α)
μεταχείριση μαθητών, β) διοίκηση και οικονομική διαχείριση, γ) ανάπτυξη προγραμμάτων
και δ) επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση, ενώ οι υπόλοιποι άξονες δεν παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντικά ευρήματα.
5. Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας η οποία διεξήχθη με το
ερωτηματολόγιο του Πασιαρδή51. Διερευνήθηκε η επίδραση του εργασιακού χρόνου
στην ίδια σχολική μονάδα στις αντιλήψεις 105 συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Δημοτικών
σχολείων όλων των ειδικοτήτων της Περιφέρειας Λεχαινών για την αποτελεσματική
διοίκηση.
Η πλειονότητα του δείγματος (66,7%) ήταν γυναίκες, ενώ το 33,3% ήταν
άνδρες. Το 54,3% ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία 40-59 ετών, ενώ το 45,7% στην
ηλικιακή κατηγορία (29 ή < - 39) ετών. Σχετικά με τα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο
η πλειονότητα (51,4%) είχε 0-4 έτη υπηρεσίας, το 22,9% (5-9 έτη), το 16,2% (10-14
έτη), το 4,8% (15-19 έτη) και το 4,8% (20 έτη και άνω). Ως προς τα έτη συνολικής
προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων, το 40,9% είχε 0-9 έτη, το 31,4% (10-14 έτη) και το
44,7% πάνω από 15 έτη. Αναφορικά με τις πρόσθετες σπουδές, το 66,7% διέθετε μόνο το
βασικό πτυχίο, ενώ το 31,5% (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό).
Από το σύνολο των 53 ερωτήσεων–δηλώσεων για τους 9 άξονες, αναφορικά
με τη συσχέτισή τους με τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο ίδιο
σχολείο, εντοπίζονται σημαντικά στατιστικά ευρήματα μόνο σε 5 ερωτήσεις–δηλώσεις
(9,4%) σε τέσσερις άξονες (3, 5, 6 και 7). Επομένως, τα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο
επιδρούν σε μικρό βαθμό στις αντιλήψεις τους για την αποτελεσματική σχολική διοίκηση
ως προς τους 9 άξονες οι οποίοι αντιστοιχούν στις κύριες λειτουργίες της σχολικής
διοίκησης.
Όσον αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων (Άξονας 3), οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο συμφωνούν σε
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με λιγότερα έτη ότι η ανανέωση των
προγραμμάτων είναι συνεχής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών (ερώτησηδήλωση 17).
Σχετικά με τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση (Άξονας 5), οι
51 Pashiardis, P. (1998), Researching the Characteristics of Effective Primary School Principals in Cyprus.
Educational Management Administration & Leadership, 26 (2)117-130.
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συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη στο ίδιο σχολείο συμφωνούν περισσότερο
σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας ότι ο Διευθυντής δείχνει
σεβασμό στον χρόνο των άλλων με το να είναι ακριβής στις διάφορες συνεδρίες και τα
διάφορα ραντεβού του (ερώτηση-δήλωση 27).
Αναφορικά με τη μεταχείριση των μαθητών (Άξονας 6), οι εκπαιδευτικοί με
περισσότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι
εφαρμόζονται οι σχολικοί κανονισμοί στο ακέραιο και με δικαιοσύνη προς όλους τους
μαθητές (ερώτηση-δήλωση 29) και ότι ο Διευθυντής προστατεύει τον μαθησιακό χρόνο
και τους εκπαιδευτικούς από εξωτερικές ενοχλήσεις (ερώτηση-δήλωση 31). Μικρή
διαφοροποίηση εντοπίζεται στο ζεύγος ετών υπηρεσίας «0-4» και «5-9» (με μικρή σχετικά
διαφορά στα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο) όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σχετικά με τη δήλωση (31) του άξονα 6.
Σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση (Άξονας 7), οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που προέρχονται από
επιθεωρήσεις και άλλες αξιολογήσεις του προσωπικού για να βελτιώσει την προσφορά
του εκπαιδευτικού (ερώτηση-δήλωση 37).
Συνοψίζοντας, στα ευρήματα που αφορούν 5 από τις 53 συνολικά ερωτήσειςδηλώσεις, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας στο ίδιο
σχολείο συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με λιγότερα
έτη υπηρεσίας.
6. Περιορισμοί της έρευνας
Λόγω του μικρού δείγματος των εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων και της διεξαγωγής
της έρευνας στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται επισφαλές να γενικευθούν τα
αποτελέσματα. Συνεπώς, μια ευρύτερη σε έκταση έρευνα σε όλες τις εκπαιδευτικές
περιφέρεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα συνέβαλλε στην εξαγωγή
ασφαλών και ξεκάθαρων αποτελεσμάτων. Επίσης, η διερεύνηση της συσχέτισης και άλλων
παραγόντων αναφορικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική
διοίκηση θα συνέβαλε στην ανάδειξη επιπλέον χρήσιμων συμπερασμάτων.
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Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών μονάδων της Α/θμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επισκόπηση συναφών ερευνών
Ζάγκος Γεώργιος

Περίληψη
Οι διευθυντές σχολικών μονάδων (Σ.Μ.) της Α/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
όπως αποτυπώνεται στις υπάρχουσες έρευνες, έχουν ελλιπή επιμόρφωση σε ζητήματα
διοίκησης, τόσο στις βασικές τους σπουδές, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
θεωρούν επιτακτική την ανάγκη επιμόρφωσής τους. Προτείνουν διοικητικά πεδία,
όπως οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτική νομοθεσία στα
οποία επιθυμούν επιμόρφωση καθώς επίσης και την επιθυμητή γι’ αυτούς μορφή της.
Θεωρούν απαραίτητο το να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους ως ενήλικων επιμορφούμενων, προβάλλουν έντονα την επιθυμία οι επιμορφωτές να
διαθέτουν παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση και διοικητική εμπειρία σε ΣΜ και να
αξιοποιείται η προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους.
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, επιμορφωτικές ανάγκες, διευθυντές σχολικών μονάδων,
διοίκηση
The necessity of training head teachers of school units in primary education in
Greece. Overview of relevant researches.
Abstract
The head teachers of school units of primary education in Greece, according to recent
surveys, need further education as they get incomplete knowledge on issues of
administration considering their basic studies as well as through out their whole turn of office.
Thus their need for training is compelling in order to overcome the difficulties they
confront during their office tasks. The organization and management of running a school
unit and the educational legislation are areas of most concern for them , so they wish to
be trained and get the proper educational background , taking into account their specific
characteristics as adult trainees. It is essential for them that their instructors have both
administrative and academic education concerning the school units and make the most
of their prior knowledge and experience.
Keywords: training, educational needs, school units head teachers, administration
1. Εισαγωγή
Οι πολυεπίπεδες αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο που συμβαίνουν παγκοσμίως
επιδρούν μοιραία και στο σχολείο, που καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να
τον προσαρμόσει στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται αυτόματα και έχουν να
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κάνουν με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με τη δημιουργία νέων αναγκών
και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και συνθηκών.
Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν και το έργο αλλά και το ρόλο-κλειδί στη
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας
(ΔΣΜ), που ως προϊστάμενός της καλείται να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις
του ρόλου του1.
Προκειμένου ο ΔΣΜ να επιτύχει στο δύσκολο και απαιτητικό έργο του θα
πρέπει να διαθέτει κάποιες ηγετικές, διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες. Όλα αυτά
αναδεικνύουν την ανάγκη επιμόρφωσής του για την προσωπική και επαγγελματική του
ανάπτυξη2, στην κατεύθυνση ανάπτυξης και καλλιέργειας των απαιτούμενων δεξιοτήτων
προκειμένου να έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για την άσκηση των διοικητικών,
ηγετικών, οργανωτικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του, προκειμένου να αναπτυχθεί
επαγγελματικά και έπειτα να οδηγήσει και τη ΣΜ που εργάζεται σε αναπτυξιακή πορεία3.
Το ενδιαφέρον μας για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των
διευθυντών ΣΜ της Α/θμιας εκπαίδευσης πηγάζει από την επαγγελματική μου ιδιότητα
για πολλά χρόνια ως διευθυντής πολυθέσιας ΣΜ της Α/θμιας εκπαίδευσης. Την
προαπαιτούμενη γνώση δεν την έχει επαρκώς αποκτήσει ο διευθυντής κατά τη διάρκεια
των βασικών σπουδών του4, επιχειρείται κατά περιόδους να διαχυθεί με όχι οργανωμένο
τρόπο, είναι ελλιπής και αποσπασματική, με απουσία της ανίχνευσης των επιμορφωτικών
τους αναγκών. Ελάχιστες είναι άλλωστε οι έρευνες που επικεντρώνονται σε αυτόν
τον τομέα. Η πραγματικότητα αυτή μας οδήγησε στο να επιδιώξουμε την ανίχνευση,
ανάδειξη, αποτύπωση και προβολή αυτών των αναγκών, προκειμένου να συμβάλλουμε
στην προβληματική των μελλοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για αυτή την
κατηγορία ενηλίκων εκπαιδευόμενων.
.Η εργασία μας χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφουμε τις
θεωρητικές προσεγγίσεις της επιμόρφωσης των διευθυντών με αποσαφήνιση των εννοιών
της επιμόρφωσης, της επιμορφωτικής ανάγκης και της διοίκησης. Επίσης αναφέρουμε
τα μοντέλα και την τυπολογία των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στο δεύτερο μέρος
αναφερόμαστε στην επιμόρφωση των διευθυντών των σχολικών μονάδων τεκμηριώνοντας
την αναγκαιότητά της. Ακολούθως αποτυπώνουμε το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς
επιμόρφωσής τους στην Ελλάδα καταγράφοντας συναφείς έρευνες που αποτυπώνουν τις
επιμορφωτικές τους ανάγκες.
1.1. Σκοπός της παρούσας εργασίας
Σκοπός επομένως της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα της
επιμόρφωσης των ΔΣΜ ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα
στις απαιτήσεις των διοικητικών καθηκόντων τους. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα
1 Σαΐτης, Χ. (2007). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ.
2 Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτική Πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Α.
Αθανασούλα-Ρέππα, Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ.
3 Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ.
4 Γεωργογιάννης, Π. (2004). Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Στο Π.
Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Άρτα 10-11
Δεκεμβρίου.
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ελλείμματα κατάρτισής τους που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαναπροσδιορισμού
της σχέσης τους με την θέση τους και του ρόλου που απορρέει από αυτή. Να αναδείξουμε
επίσης στοχευμένα τα πεδία που οι ίδιοι αισθάνονται δυσκολίες και επιθυμούν
επιμόρφωση, την επιθυμητή μορφή και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που επιθυμούν
να έχουν τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα. Επιμόρφωσης που θα συμβάλλει στην
προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Και όλα αυτά
μέσω της παράθεσης των ευρημάτων συναφών ερευνών.
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιμόρφωσης των διευθυντών
2.1. Αποσαφήνιση εννοιών
Ακολούθως θα προχωρήσουμε στην αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της εργασίας
μας.
2.1.1. Διευθυντής
Διευθυντής είναι ο εκπαιδευτικός που διευθύνει μια σχολική μονάδα. Οι σχολικές μονάδες
είναι στη βάση της διοικητικής πυραμίδας, με το Υπουργείο Παιδείας να βρίσκεται στην
κορυφή της. Αυτό μεταφράζεται στο γεγονός ότι οι διευθυντές των σχολείων έχουν
κυρίως εκτελεστικές αρμοδιότητες και ελάχιστες διοικητικές, που εντοπίζονται στο
επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, στο λειτουργικό (βραχυπρόθεσμο)
προγραμματισμό, στην αποτελεσματική οργάνωση και στον έλεγχο των λειτουργιών του
σχολείου5. Ο διευθυντής μιας ΣΜ Α/θμιας εκπαίδευσης, αν και βρίσκεται στην κατώτερη
βαθμίδα της ιεραρχική πυραμίδας της διοίκησης, έχει εξαιρετικής σημασίας ρόλο στην
οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της.
Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου,
το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των
υπηρεσιακών εντολών, την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων.
Είναι ο συνδετικός κρίκος του σχολείου και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας με τις
ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες της εκπαιδευτικής διοίκησης, προωθεί κάθε εισαγόμενη
εκπαιδευτική καινοτομία και γενικά φροντίζει να λαμβάνει κάθε μέτρο που θα συμβάλλει
στην καλύτερη λειτουργία της ΣΜ. Είναι ο ιεραρχικά προϊστάμενος του προσωπικού που
υπηρετεί στη σχολική μονάδα, επιλέγεται με τη διαδικασία που προβλέπουν οι ειδικές
διατάξεις των νόμων που εκάστοτε ψηφίζει η πολιτεία. Τοποθετείται σε σχολικές μονάδες
οργανικότητας τετραθεσίου και πάνω.
2.1.2. Επιμόρφωση
Η επιμόρφωση ως έννοια σχετίζεται άμεσα με τις έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων
και της δια βίου εκπαίδευσης. Επιμόρφωση είναι «η περαιτέρω κατάρτιση, με την έννοια
της εξειδικευμένης μαθησιακής δραστηριότητας, που προετοιμάζει κάποιον να αναλάβει
5 Κουτούζης, Μ. (2008). Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως Οργανισμός. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. Δακοπούλου,
Μ. Κουτούζης, Μ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εκπαιδευτική Διοίκηση
και Πολιτική. Τόμος Α΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ.43.
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ένα ρόλο ή ένα έργο, συνήθως σε επαγγελματικό πλαίσιο»6. Μπορούμε να ορίσουμε την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικότερα, ως το σύνολο των δραστηριοτήτων και
διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών
προγραμμάτων που έχουν ως βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση, την
αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών θεωρητικών και πρακτικών,
επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων
των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους7.
Η επιμόρφωση ορίζεται είτε ως ανανέωση και συμπλήρωση της βασικής
κατάρτισης είτε ως ενημέρωση ή άσκηση για αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων
της εργασίας. Ο όρος επιμόρφωση διαφοροποιείται από τον όρο μετεκπαίδευση. Η
επιμόρφωση σχετίζεται με τη βελτίωση, την ανανέωση και την καλύτερη απόδοση στην
εργασία, ενώ η μετεκπαίδευση σχετίζεται περισσότερο με την αλλαγή ρόλου και θέσης
μέσα στην ίδια υπηρεσία8.
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αρχική εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης
ΣΜ, η επιμόρφωση των διευθυντών δημοτικών σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης
ειδικότερα, έρχεται να λειτουργήσει ως ένα είδος συμπληρωματικής εκπαίδευσης ή
επανεκπαίδευσης9.
Τελευταία συναντάται ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» που αντικαθιστά
συχνά στη βιβλιογραφία τον όρο επιμόρφωση. Η επαγγελματική ανάπτυξη, είναι η
διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί γενικότερα αποκτούν και αναπτύσσουν
κριτικά, τη γνώση, τις δεξιότητες και τη EQ που είναι απαραίτητες για το σωστό τρόπο
επαγγελματικής σκέψης, το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση με τα παιδιά και τους
συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής10. Για πολλούς μελετητές
δεν διαχωρίζεται η επαγγελματική ανάπτυξη από την προσωπική ανάπτυξη11.
2.1.3. Διοίκηση
Πολλοί είναι οι ορισμοί για τον όρο «διοίκηση» ή management, όμως όλοι συγκλίνουν
ότι είναι η διαδικασία εναρμόνισης όλων των προσπαθειών των ατόμων στην
πραγματοποίηση των κοινών στόχων12. Μέσω της διοίκησης, επιδιώκεται η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας του συστήματος, η ορθολογική κατανομή της εργασίας και
η ανάπτυξη αρμονικών κοινωνικών σχέσεων13. Βασική επιδίωξη της διοίκησης είναι
6 Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι συντελεστές. Τόμος Α΄. Πάτρα:
ΕΑΠ, σ.30.
7 Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτική Πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Α.
Αθανασούλα-Ρέππα, Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ.101.
8 Μπουζάκης Σ., Τζήκας Χ., & Ανθόπουλος Κ., (2000). Η Επιμόρφωση και η Μετεκπαίδευση των ΔασκάλωνΔιδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό Κράτος. Αθήνα: Gutenberg, σ. 13-14.
9 Μαυρογιώργος, Γ. (1996). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: οι μορφές τους και το κοινωνικό τους πλαίσιο.
Στο: Γκότοβος, Α., Μαυρογιώργος, Γ., Παπακωνσταντίνου, Π., Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη.
Αθήνα: Gutenberg.
10 Day , C.(2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Τυπωθήτω.
11 Ματσαγγούρας, Η. (1999). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμος Α’ .Αθήνα: Gutenberg, σ. 35.
12 Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Του Ιδίου, σ.25.
13 Ανδρέου, Α., & Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994). Εξουσία και Οργάνωση-Διοίκηση του Εκπαιδευτικού
Συστήματος. Αθήνα: Ν. Σύνορα-Λιβάνη, σ.91.
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η δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση των επιμέρους συντελεστών ενός οργανωτικού
σχήματος, με βασική επιδίωξη την καλύτερη ποιοτική και ποσοτική επίτευξη του
αντικειμενικού σκοπού που επιδιώκει το οργανωτικό σχήμα με το μικρότερο κόστος14.
Έμφαση δίνεται στο ρόλο των ανθρώπων στον οργανισμό και στην εναρμόνιση των
προσωπικών στόχων με τους στόχους του οργανισμού15.
Με τον όρο διοίκηση εκπαιδευτικού οργανισμού, εννοούμε τη διαδικασία
συντονισμού ανθρώπων (δασκάλων-μαθητών-βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων
και υπαρχόντων πόρων για την παροχή εκπαίδευσης με πιο αποτελεσματικό τρόπο16. Στη
διαδικασία αυτή καταλυτικός είναι ο ρόλος του διευθυντή της ΣΜ που έχει ως αποστολή την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της. Ο απώτερος σκοπός της
εκπαιδευτικής διοίκησης είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής μονάδας με την εκπλήρωση
στόχων όπως: η συνένωση πόρων (ανθρώπινων και υλικών), η προσαρμογή του οργανισμού
στις αλλαγές, η συντήρηση και βελτίωση ανθρώπινων και υλικών πόρων17.
Η διοίκηση είναι επιστήμη και τέχνη. Επιστήμη γιατί διέπεται από ορισμένες
αρχές και χρησιμοποιεί επιστημονικές προσεγγίσεις και τέχνη γιατί παρέχει τη δυνατότητα
πρωτοβουλιών και ευελιξίας σε αυτούς που την ασκούν18.
2.2. Μοντέλα και τυπολογία επιμορφωτικών προγραμμάτων
Υπάρχουν διάφορες μορφές επιμορφωτικών προγραμμάτων19.
Αν πάρουμε ως κριτήριο τις ανάγκες που εξυπηρετούν, διακρίνουμε δυο
μοντέλα:
α) Το μοντέλο της εξυπηρέτησης των αναγκών του συστήματος
β) Το μοντέλο της εξυπηρέτησης των προσωπικών επιμορφωτικών αναγκών
Με κριτήριο τη συμμετοχή του στα επιμορφωτικά προγράμματα, τα προγράμματα
θα μπορούν να είναι:
• υποχρεωτικά και
• προαιρετικά
Σε περιπτώσεις εισαγωγής αλλαγών ή καινοτομιών, οι διευθυντές θα μπορούν
να έχουν περιοδική επιμόρφωση20. Υπάρχει και ο όρος αυτό-επιμόρφωση, που θέτει την
επιμόρφωση ως δραστηριότητα ατομικής-προσωπικής επιλογής και είναι άτυπη.
Ως σύγχρονη μορφή επιμόρφωσης των διευθυντών, θεωρείται σήμερα η εξ
αποστάσεως επιμόρφωση, που αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη
τεχνολογία21.
14 Κωτσίκης, Β. (2003). Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Αθήνα: Έλλην, σ.27.
15 Καμπουρίδης, Γ. (2002). Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων. Αθήνα: Κλειδάριθμος, σ.30.
16 Κουτούζης, Μ. (2008). Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως Οργανισμός. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Α.
Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Μ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων:
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Α΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ.30.
17 Καμπουρίδης, Γ. (2002). Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων. Αθήνα: Κλειδάριθμος, σ.14.
18 Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Του Ιδίου, σ.28
19 Koonts, H. & O’Donnel, C., (1984). Οργάνωση και Διοίκηση. Μια συστηματική και ενδεχόμενη ανάλυση των
διοικητικών λειτουργιών. Αθήνα: Παπαζήση.
20 Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτική Πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Α.
Αθανασούλα-Ρέππα, Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ.
21 Ξωχέλλης, Π. (2001). Η ενδοσχολική επιμόρφωση στην Ελλάδα: μια καινοτομία στη συνεχιζόμενη
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2.3. Η εκπαιδευτική (επιμορφωτική) ανάγκη
Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης προσδιορίζεται μέσα από τη βιβλιογραφία με δυο
προσεγγίσεις22:
α) Ως η απόσταση από κάποια υφιστάμενη κατάσταση σε ένα επιθυμητό πρότυπο
β) Ως υποκειμενικό ενδιαφέρον και κίνητρο κάποιου για τη συμμετοχή του σε μια
εκπαιδευτική διαδικασία
Εκπαιδευτική ανάγκη, είναι η διαφορά μεταξύ διαθέσιμης και αναγκαίας γνώσης,
δεξιότητας και στάσης23. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες δημιουργούνται όταν η εκπαίδευση
αποτελεί μια απάντηση στις ενδοψυχικές ή διαπροσωπικές αλλαγές που συντελούνται
στο περιβάλλον των ανθρώπων24.
3. H επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων
Η εκπαιδευτική επάρκεια ενός εκπαιδευτικού, που κρίνεται ως ικανός να ασκήσει
εκπαιδευτικό έργο, καθορίζεται από την πολιτεία με το παρεχόμενο πτυχίο, που λαμβάνει
εν δυνάμει εκπαιδευτικός στο πέρας των σπουδών του. Όταν τώρα ένας εκπαιδευτικός
αποφασίσει να διεκδικήσει θέση διευθυντή μια σχολικής μονάδας (ΣΜ), αυτονόητα πρέπει
να διαθέτει διοικητική επάρκεια, δηλαδή κατάρτιση στον επιστημονικό, θεωρητικό και
ερευνητικό τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης. για να είναι διοικητικά επαρκείς οι
εκπαιδευτικοί που αποφοιτούν από ένα πανεπιστήμιο, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί τα
παρακάτω γνωστικά αντικείμενα25:
• της Διοίκησης της εκπαίδευσης
• της οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων
• της οικονομίας της εκπαίδευσης με έμφαση στη σχολική μονάδα
• της οργανωτικής ψυχολογίας με έμφαση στη σχολική μονάδα και τη σχολική τάξη
• στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης με έμφαση στη σχολική μονάδα
• στην διαχείριση της σχολικής τάξης και τις μαθησιακές δυσκολίες και
• την συμβουλευτική με έμφαση στη διοίκηση και στα προβλήματα της ΣΜ.
Έρευνα του ιδίου στους οδηγούς σπουδών δέκα πανεπιστημιακών τμημάτων
δημοτικής εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), έδειξε ότι: σε κανένα από τα γνωστικά αντικείμενα τα
οποία διδάσκονται στα ΠΤΔΕ δεν αναφέρεται η ΣΜ. Σε όλα πλην ενός ΠΤΔΕ διδάσκεται
η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική πολιτική.
Μόνο σε δύο ΠΤΔΕ διδάσκεται η οικονομία της εκπαίδευσης και ο εκπαιδευτικός
προγραμματισμός. Επίσης μόνο σε ένα ΠΤΔΕ ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η οργανωτική
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών
και ανάπτυξη του σχολείου. Θεσσαλονίκη, 10-16.
22 Καραλής, Θ. (2005). Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στο: Θ.
Καραλής (Επιμ.), Σχεδιασμός Προγραμμάτων. Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ.16.
23 Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης. Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ.31.
24 Βεργίδης, Δ. (2003). Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Στο: Δ. Βεργίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτών. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, σ. 109.
25 Γεωργογιάννης, Π. (2004). Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Στο Π.
Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Άρτα 10-11
Δεκεμβρίου.
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ψυχολογία, το νομικό πλαίσιο και οι θεσμοί της εκπαίδευσης.
Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πριν προκύπτει σαφώς ότι η κατάσταση που
αποτυπώνει τη διοικητική επάρκεια των ΔΣΜ δεν είναι ενθαρρυντική.
3.1. Αναγκαιότητα
εκπαίδευσης

επιμόρφωσης

διευθυντών

σχολικών

μονάδων Α/θμιας

Η συζήτηση για την κατάρτιση και επιμόρφωση των διευθυντών συνδέεται με τη διεύρυνση
της αυτονομίας των ΣΜ, τη διεύρυνση της παιδαγωγικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών,
την αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων για αποτελεσματικότερη και ευέλικτη
διοίκηση, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού στο έργο του και με το πέρασμα από τη
γραφειοκρατία στο δημόσιο management, με ταυτόχρονο περιορισμό των διαθέσιμων
πόρων26.
Ο διευθυντής μιας ΣΜ Α/θμιας εκπαίδευσης καλείται να ανταποκριθεί στις
αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου, διαθέτοντας ηγετικές και διοικητικές
δεξιότητες. Ένας εκπαιδευτικός καλείται κάποια στιγμή να ασκήσει καθήκοντα διευθυντή
μιας ΣΜ μη έχοντας επαρκή κατάρτιση σε προπτυχιακό επίπεδο και μη έχοντας ενταχθεί
επιμορφωτικά σε μια συγκροτημένη εκπαιδευτική πολιτική για στελέχη εκπαίδευσης. Το
88-90% των διευθυντών δεν έχουν καν τη στοιχειώδη κατάρτιση σε διοικητικά θέματα27.
Αποτέλεσμα τούτου είναι η άσκηση του διευθυντικού τους ρόλου να ασκείται με
εμπειρικό, ερασιτεχνικό και υποκειμενικό τρόπο που πηγάζει από μια «άτυπη μαθητεία»
που κουβαλά ο εκπαιδευτικός από την επαγγελματική του εμπειρία που πηγάζει από το
παράδειγμα συναδέλφων διευθυντών, την ανταλλαγή απόψεων με άλλους διευθυντές, τη
μελέτη σχετικών επιστημονικών συγγραμμάτων κλπ28.
Όμως η πολυπλοκότητα του ρόλου του διευθυντή και το πλήθος των
μεταβαλλόμενων και διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων από αυτόν, προϋποθέτει για
την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του εκτός από εμπειρία επιστημονικές γνώσεις σε
θέματα διοίκησης και ικανότητες. Η ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση και η έλλειψη
καθοδήγησης καθιστά αναγκαία την υποστήριξή του για την επιστημονική, επαγγελματική
και προσωπική του ανάπτυξη. Αναγκαία επίσης αναδεικνύεται η ψυχολογική και
προσωπική του υποστήριξη και η βοήθεια στο να αναπτύξει ήθος και στάσεις που
να ευνοούν τη βελτίωση του ιδίου και κατ’ επέκταση και της σχολικής μονάδας που
ηγείται29.
3.2. Η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα
Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουμε την επιμόρφωση που είχαν μέχρι σήμερα πριν ή
26 Ανδρέου, Α., (2005). Η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης. Στο Μπαγάκη (επιμ.): Επιμόρφωση και
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα. Εκδόσεις: Μεταίχμιο, , σ. 309.
27 Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, σ.65.
28 Παπακωνσταντίνου, Π. (1982). Η επιμόρφωση ως θεσμός σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την
εκπαιδευτική πράξη. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 9, σ. 46-54.
29 Κατσουλάκης, Σ. (1999). Η ένταξη των νέων εκπαιδευτικών. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Σ. Ανθοπούλου,
Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ, σ. 242).
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κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους οι διευθυντές μιας σχολικής μονάδας.
Σημειώνουμε αρχικά ότι στην Ελλάδα η κρατική επιμορφωτική πολιτική είχε
μέχρι τώρα ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων γινόταν υπό την εποπτεία επίσημων
κρατικών φορέων, για την εξασφάλιση της άσκησης του κεντρικού ελέγχου από το
ΥΠΕΘ (συγκεντρωτισμός) και οι επιμορφούμενοι καλούνταν στα επιμορφωτικά αυτά
προγράμματα ως υπάλληλοι που υπάγονταν στην εκπαιδευτική αρχή που επεδίωκε
αλλαγές στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους και τις αντιλήψεις τους30. Οι στόχοι, οι μορφές
και η συχνότητα επιμόρφωσής σχετίζονται με τους στόχους και τις επιδιώξεις της και
με τις επιχειρούμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα πλαίσια του κοινωνικού
σχηματισμού μέσα στον οποίο αυτό λειτουργεί31.
Θεωρούμε εδώ αναγκαίο να σημειώσουμε ότι για τη γενικότερη επιμόρφωση των
δημοσίων υπαλλήλων με το Ν. 232/1975 είχε ιδρυθεί στην Ελλάδα η Σχολή Επιμόρφωσης
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΣΕΔΥ) με προγράμματα προσηλωμένα στην τυπολατρία, τον
άκρατο νομικισμό, χαμηλής ποιότητας σπουδών που σταδιακά υποβαθμίστηκαν32.
Το ΣΕΔΥ αντικαταστάθηκε το 1983 με την ίδρυση του Ινστιτούτου Διαρκούς
Επιμόρφωσης (ΙΔΕ). Στόχος του η δημιουργία στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης,
η επαγγελματική τους κατάρτιση, εξειδίκευση και η συνεχής επιμόρφωσή τους. Με
το Ν. 1943/1991 το ΙΔΕ μετονομάστηκε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), το οποίο
σήμερα λειτουργεί ως μια από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Τα επιμορφωτικά του προγράμματα
απευθύνονται σε εργαζόμενους της κεντρικής και περιφερειακής δημόσιας διοίκησης του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ.
Τα προγράμματά του αφορούν δυο άξονες δράσεις:
α) την εισαγωγική εκπαίδευση
β) τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, με περιεχόμενο το δημόσιο management, τα οικονομικά
θέματα, το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες, τις ξένες γλώσσες και την εισαγωγική
εκπαίδευση.
Στα επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης του ΙΝΕΠ καταγράφονται οι
επιμορφωτικές ανάγκες των οργανωτικών μονάδων κάθε υπηρεσίας ή φορέα,
αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας - στόχου, γίνεται συσχέτιση των αναγκών
με τους στρατηγικούς στόχους και προτείνονται συγκεκριμένοι τίτλοι προγραμμάτων
που αντιστοιχούν στις διαπιστωθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Το 2005 εγκαινιάστηκε το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ), με
σκοπό την αποκέντρωση της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και την αναβάθμιση
του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
Σημειώνουμε ότι οι διευθυντές ως εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα (όπως
όλοι οι εκπαιδευτικοί άλλωστε), να επιμορφωθούν στις Νέες Τεχνολογίες, προκειμένου
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας
30 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1997). Η πορεία προς την αποκέντρωση και την περιφερειοποίηση της
επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών (1985-96). Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και περιφερειακής Ανάπτυξης, 9, 47-62.
31 Μπουζάκης Σ., Τζήκας Χ., & Ανθόπουλος Κ., (2000). Η Επιμόρφωση και η Μετεκπαίδευση των ΔασκάλωνΔιδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό Κράτος. Αθήνα: Gutenberg, σ. 10.
32 Φλογαΐτης, Σ. (1987). Το ελληνικό διοικητικό σύστημα. Αθήνα: Σάκκουλας.
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σε συνεργασία με το Π.Ι. και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο των Υπολογιστών
(ΕΑΙΤΥ) έχει υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Κοινωνία της
Πληροφορίας», με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των
ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα της Πράξης «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη
διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ)» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου
μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Βέβαια σε νομοθετικές παρεμβάσεις του παρελθόντος ανιχνεύουμε απόπειρες
επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, όπως στον ΑΝ 129/1967 που αναφέρει ότι: οι
προαγόμενοι σε Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασιάρχες και Επιθεωρητές από
την ανάληψη των καθηκόντων τους υποβάλλονταν σε ταχύρυθμη μετεκπαίδευση. Το
ΠΔ 255/1979 επίσης προέβλεπε την επιμόρφωση στη ΣΕΛΔΕ των διευθυντών και του
εποπτικού προσωπικού, μέχρι δύο μήνες.
Γεγονός όμως είναι ότι δεν υπήρξαν κατά το παρελθόν εξειδικευμένα
προγράμματα που να απευθύνονται σε στελέχη εκπαίδευση. Επιμορφωτικές προσπάθειες
έγιναν τα τελευταία χρόνια.
Το 1991 είχαμε την πρόταση της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που συγκροτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή στα ΠΕΚ ταχύρρυθμων
επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη εκπαίδευσης. Το 1994 προτάθηκε στο
ΥΠΕΠΘ από την ομάδα εργασίας που επεξεργαζόταν τον επανακαθορισμό του ρόλου
και τα κριτήρια επιλογής στελεχών, η επιμόρφωση αυτών που θα επιλεγούν. Για τους
διευθυντές ΣΜ προτεινόταν επιμόρφωση εισαγωγική και κατά τη διάρκεια της θητείας
τους33. Φορέας θα ήταν το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τα
Παιδαγωγικά Τμήματα και το ΙΔΕΚΕ.
Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ (μέτρο 1.3/Ενέργεια 1.3.α, Πράξη:
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών», προβλέφθηκαν προγράμματα που αφορούσαν ΔΣΜ
που ανατέθηκαν στα ΠΕΚ τη ΣΕΛΕΤΕ και το ΙΔΕΚΕ. Προτάθηκαν και καινοτομικά
προγράμματα «εξ αποστάσεως επιμόρφωσης» οργάνωσης-διοίκησης της εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ/2ου ΕΠΕΑΕΚ/Μέτρο 2.1/Ενέργεια 2.1.1., Πράξη:
«Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης», εντάχτηκαν επιμορφωτικά
προγράμματα για διευθυντές σχολικών μονάδων κατόπιν επεξεργασίας και προτάσεων
του ΟΕΠΕΚ34.
Κατά περιόδους υλοποιούνται προαιρετικά προγράμματα του ΠΙΝΕΠ με
θεματολογία το δημόσιο management, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, εκπαίδευση
Διευθυντών, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες κλπ.. Όπως αναφέραμε παραπάνω, έχουν
γίνει και γίνονται προσπάθειες για εισαγωγή σε προπτυχιακό επίπεδο στα Παιδαγωγικά
Τμήματα μαθημάτων σχετικά με τη διοίκηση, στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης
(την περίοδο που λειτουργούσαν), με όχι ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Έρευνα στα έξι
Διδασκαλεία των ΠΤΔΕ έδειξε ότι35:
33 Ανδρέου, Α. (1998). Ζητήματα διοίκησης της εκπαίδευσης. Αθήνα: Βιβλιογωνία, σελ. 92.
34 Ανδρέου, Α., (2005). Η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης. Στο Μπαγάκη (επιμ.): Επιμόρφωση
και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα. Εκδόσεις: Μεταίχμιο, σ. 313.
35 Γεωργογιάννης, Π. (2004). Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Στο Π.
Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Άρτα 10-11
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•

υπήρχε ελάχιστη διαφοροποίηση των γνωστικών αντικειμένων ανάμεσα στα
Διδασκαλεία και τα ΠΤΔΕ
• τα μισά μόνο (τρία) είχαν το γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης
Εμφανίζονται μεταπτυχιακά προγράμματα όπως στο ΕΑΠ που συμπεριλαμβάνει
στις Θεματικές του Ενότητες της κατεύθυνσης «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και τη ΘΕ
«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Επίσης προσφέρει Πρόγραμμα Κατάρτισης με
θέμα: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση».
Επιμορφωτικά σεμινάρια και ετήσιες επιμορφώσεις με θεματολογία την
Οργάνωση και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης που απευθύνονται σε στελέχη εκπαίδευσης
αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, διοργανώνουν ενώσεις εκπαιδευτικών όπως η
Επιστημονική Ένωση Διευθυντών ΣΜ Α/θμιας Εκπαίδευσης και η Ένωση Ελλήνων
Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υιοθετείται η συνδυαστική
μάθηση, με μαθήματα δια ζώσης, μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, εκπόνηση και
παρουσίαση εργασιών. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα πραγματοποίησης και μόνο
μέσω ηλεκτρονικής μάθησης και προβλέπει την καταβολή διδάκτρων.
Προγράμματα επιμόρφωσης πιστοποιημένα από την Κεντρική Επιτροπή
Πιστοποίησης, η οποία λειτουργεί με ευθύνη του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με το «Σύστημα
Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 1592/30/92010), εκπονεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο
και άλλα πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και προβάλλουν το ότι μοριοδοτούνται για κατάληψη
θέσεων στελεχών εκπαίδευσης.
Την περίοδο Μάιο-Ιούνιο 2018 επίσης τα ΠΕΚ της Πάτρας υλοποίησαν
εθελοντικό εξακτινωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης με θεματολογία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».
Στην κατεύθυνση της επιμόρφωση των διευθυντών ΣΜ Α/θμιας εκπαίδευσης
μπορούμε να εντάξουμε και τις ημερίδες και τις ενημερωτικές συναντήσεις που
οργανώνουν οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις ΠΕ, τα κατά
τόπους Παιδαγωγικά Τμήματα και οι ΟΤΑ, με θεματολογία την Οργάνωση, Διοίκηση
και λειτουργία της Εκπαίδευσης, τις ανάγκες και προοπτικές του ρόλου τους και
την ενημέρωση των διευθυντών στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στα σχολεία
(σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, επιδημιών κλπ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης
και ιδιαίτερα των διευθυντών των ΣΜ, έχει απασχολήσει ελάχιστα τη Διδασκαλική
Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ). Οι επίσημες προτάσεις της ΔΟΕ για την επιμόρφωση, όπως
αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.doe.gr) και προκύπτουν από τις
αποφάσεις της 69ης και 64ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, αναφέρονται μόνο στην
εισαγωγική, περιοδική και ενδοσχολική επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς.
Προβάλλουν την ίδρυση Διδασκαλείων Μετεκπαίδευσης σε κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα
στο Πρόγραμμα Σπουδών των οποίων «θα περιλαμβάνεται η έρευνα και η επιμόρφωση
στελεχών εκπαίδευσης, χωρίς όμως τα τμήματα μετεκπαίδευσης να εξελιχθούν σε σχολές
παραγωγής στελεχών εκπαίδευσης».

Δεκεμβρίου.
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3.3. Η επιμόρφωση των διευθυντών στο πλαίσιο των αρχών της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, ως εκπαίδευση που καλύπτει ανάγκες που ξεπερνούν τα
επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα, συνδέοντας την επαγγελματική κατάρτιση με την
απασχόληση, μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του προβλήματος της μη επαρκούς
κατάρτισης των ΔΣΜ στην Ελλάδα και προσαρμοστικότητας στις νέες εξελίξεις.
Εξετάζοντας τις στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων ιστορικά στην Ελλάδα θα
εντάσσαμε την επιμόρφωση των διευθυντών των ΣΜ στις παρακάτω36:
α) Πολιτικο-ιδεολογική στρατηγική, με βασικό σκοπό την ενημέρωση και την κατάρτισή
τους για νομοθετικές αλλαγές και την υλοποίηση της επίσημης κρατικής εκπαιδευτικής
πολιτικής
β) Στρατηγική της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την απόκτηση
των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την άσκηση των διευθυντικών τους
καθηκόντων
γ) Στρατηγική της επιστημονικής εξειδίκευσης, με προγράμματα που εστιάζουν
ενδεχομένως σε θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης, διοίκησης και πληροφορικής που
σχετίζονται με τη διοίκηση των ΣΜ
δ) Στρατηγική της κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης, με στόχο τη συνένωση των
εκπαιδευτικών πρακτικών με τα πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα
ε) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, με στόχο τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής κοινότητας με πρωτοβουλίες των ΔΣΜ, για
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και σκοπό την τοπική ανάπτυξη
Προκειμένου τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε ΔΣΜ
να επιτυγχάνουν τους στόχους τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους ως ενηλίκων εκπαιδευόμενων37.
Ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι οι διευθυντές συγκεντρώνουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Α) Είναι εξ ορισμού ενήλικοι.
Β) Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους.
Γ) Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών, αξιών και διαμορφωμένων αντιλήψεων.
Δ) Έχουν αποκρυσταλλώσει προσωπικούς προτιμώμενους τρόπους μάθησης.
Ε) Έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή.
Στ) Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση.
Με βάση τα παραπάνω, βασικές προϋποθέσεις για να είναι τα σχεδιαζόμενα
επιμορφωτικά προγράμματα αποτελεσματικά είναι:
1. Ο εθελοντικός χαρακτήρας της επιμόρφωσης
2. Οι στόχοι να είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και συνδεδεμένοι με τις υποκειμενικές
και αντικειμενικές ανάγκες του επαγγελματικού και κοινωνικού περίγυρου. Εδώ
αναδεικνύεται η σημασία της διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών πριν την
έναρξη του προγράμματος
36 Βεργίδης, Δ. (2003). Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Στο: Δ. Βεργίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτών. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 62-73.
37 Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 83-97).
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3. Η άρτια οργάνωση του προγράμματος σε όλα τα επίπεδα
4. Το περιεχόμενο του προγράμματος να έχει άμεση σχέση με τις εμπειρίες και τις
ανάγκες των εκπαιδευόμενων
5. Να λαμβάνονται υπόψη οι προτεινόμενοι τρόποι μάθησης
6. Να ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
7. Να διερευνώνται τα τυχόν εμπόδια ου αντιμετωπίζουν στη μάθηση κα οι τρόποι
υπέρβασής τους
8. Να διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα, με ουσιαστική επικοινωνία, συνεργατικό
πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό
3.4. Επισκόπηση συναφών ερευνών
Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα για τις επιμορφωτικές ανάγκες των
ΔΣΜ Α/θμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις σύγχρονες
απαιτήσεις του ρόλου τους είναι ελάχιστες.
Σημαντική θεωρούμε την έρευνα που πραγματοποίησε το ΠΙ τον Ιούνιο του
2010 σε δείγμα 3.453 Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, στα πλαίσια του «Μείζονος
Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» οι οποίοι συμπλήρωσαν και απέστειλαν
σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές
αναφορικά με την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο παρελθόν
εκφράζουν τη μη ικανοποίησή τους και στους τρεις άξονες αξιολόγησης (Περιεχόμενο,
Οργάνωση, Μεθοδολογία). Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι προερχόμενοι από
τη Δ. Μακεδονία. Ως αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης το 50% προτείνει μεικτό
σύστημα (ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση με χρήση ΝΤ). Οι
διευθυντές της Α/θμιας Εκπαίδευσης προτιμούν το μεικτό αυτό σύστημα σε μικρότερο
ποσοστό. Σημαντικές για την επιμόρφωσή τους θεωρούν τις ΘΕ «Σύγχρονες Διδακτικές
Προσεγγίσεις», «Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών», «Διδακτική Μεθοδολογία ανά
γνωστικό αντικείμενο», «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» και «Ανάπτυξη
δημιουργικών σχέσεων με μαθητές και γονείς». Η ενότητα που προτάθηκε από τους
διευθυντές κυρίως ήταν η «Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική». Σημαντικότερα
κίνητρα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελούν «Η οικονομική ενίσχυση
του επιμορφούμενου» (υπερέχει στην Α/θμια εκπαίδευση), η «Διεξαγωγή κατά τις
πρωινές ώρες με εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας» κι η «Σύνδεση της θεωρίας με τη
διδακτική πράξη στην τάξη». Το κυριότερο κίνητρο που πρότειναν οι ίδιοι οι διευθυντές
ήταν: «Κατάλληλοι-Έμπειροι επιμορφωτές».
Ο Σαΐτης έχει ασχοληθεί βιβλιογραφικά και ερευνητικά με το διευθυντή των
ΣΜ. Έρευνα του το 1990 με τίτλο: «Η συμβολή του management στο χώρο της ΠΕ»
κατέληξε στο ότι μόνο το 33% των διευθυντών αυτών έχει λάβει επιμόρφωση, ενώ το
88% δεν έχει λάβει καμιά επιμόρφωση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.
Άλλη έρευνα 38, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:
• Αν και ο διευθυντής ΣΜ κατέχει «καίρια θέση» στη διοικητική πυραμίδα της
εκπαίδευσης, εντούτοις δε διαθέτει και αποφασιστικές αρμοδιότητες, ώστε να
38 Σαΐτης, Χ., Φέγγαρη, Μ., & Βούλγαρης, Δ. (1997). Επαναπροσδιορισμός του Ρόλου της Ηγεσίας στο
Σύγχρονο Σχολείο. Διοικητική Ενημέρωση, 7, Ιανουάριος, 87-108.
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αναλαμβάνει και την ανάλογη ευθύνη για τη λειτουργία της ΣΜ
Η πλειοψηφία των διευθυντών των ΣΜ Α/θμιας εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες απαιτήσεις του σχολείου δεδομένου ότι καθημερινά αναλώνονται με
θέματα ρουτίνας και λιγότερο με την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών
• Ο διευθυντής της ΣΜ δεν έχει τύχει της πρέπουσας διοικητικής επιμόρφωσης,
προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του
Έρευνα σε διευθυντές ΠΕ στην Κύπρο ανέδειξε τους δύο άξονες του ηγετικού
τους ρόλου που παραπέμπουν σε αντίστοιχα επιμορφωτικά πεδία39:
α) Οι ανθρώπινες σχέσεις (συναδελφικότητα, θετικό κλίμα, συνεργασία για το κοινό
όραμα)
β) Οι σχέσεις με Υπουργείο Παιδείας (εφαρμογή και συμμόρφωση με σχολικούς
κανονισμούς και εκπαιδευτικής νομοθεσίας)
Άλλη έρευνα σχετική με την εργασία μας είναι με τίτλο40: «Διερεύνηση των
επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών των σχολικών μονάδων της Α/θμιας
Εκπαίδευσης της περιοχής Πατρών». Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης
έρευνας που διεξήχθη με την ποιοτική μέθοδο αναφέρονταν στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι διευθυντές κατά την άσκηση του έργου τους, κατά πόσο η εμπειρία
τους και η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά και η άτυπη εκπαίδευσή
τους βοήθησαν την επιτέλεση του έργου τους και τέλος το είδος και το περιεχόμενο
της επιμόρφωσης που επιθυμούν για να ανταποκριθούν καλύτερα στα καθήκοντά τους.
Από την έρευνα προέκυψε η αδυναμία κάποιων εκ των διευθυντών να καθορίσουν
ακριβώς, να ιεραρχήσουν και να ερμηνεύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Επίσης φαίνεται ότι οι διευθυντές δεν ακολουθούν κάποιο επιστημονικό μοντέλο λήψης
αποφάσεων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά εμπειρικές διαδικασίες. Τα
θέματα που επιθυμούν να επιμορφωθούν είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού, η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών, η εκπαιδευτική
νομοθεσία, το διοικητικό έργο, η οικονομική διαχείριση, οι νέες τεχνολογίες και η
πρόληψη ατυχημάτων και η ασφάλεια των μαθητών.
Σχετική είναι επίσης η έρευνα με θέμα τις Επιμορφωτικές ανάγκες των
διευθυντών των σχολικών μονάδων ΠΕ στις σχολικές μονάδες του Νομού Πιερίας41,
με εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου.
Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 40 (από 42) διευθυντών της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας. Οι
διευθυντές στην έρευνα αυτή φαίνεται να εξέφρασαν την ανάγκη επιμόρφωσης στα
θέματα: «εισαγωγή καινοτομιών-αλλαγών στην εκπαίδευση», «η ηγεσία στη σχολική
μονάδα», «παρακίνηση-παρώθηση προσωπικού», «διαχείριση συγκρούσεων» και
«προγραμματισμός και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου». Οι περισσότεροι
επιθυμούν ταχύρυθμη επιμόρφωση, με απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, κατά προτίμηση
•

39 Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
40 Γιαννικοπούλου, Φ. (2011). Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών των σχολικών μονάδων
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Πατρών. (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο
Πατρών, 2012). Ανακτήθηκε 28/12/2012 από http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4496
41 Παπαϊωάννου, Α. (2009). Επιμορφωτικές ανάγκες διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μια εμπειρική
έρευνα στις σχολικές μονάδες του Νομού Πιερίας. (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012). Ανακτήθηκε 28/12/2012από http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13454/2/
PapaiwannouMsc2009.pdf
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πριν αρχίσει η σχολική χρονιά και επιθυμούν επιμορφωτές που εκτός από επιστημονικές
γνώσεις να διαθέτουν εμπειρία στην άσκηση διοικητικού έργου.
Επίσης σε άλλη έρευνα42, που απευθυνόταν σε διευθυντές ιδιωτικών σχολείων
στην Ελλάδα έδειξε ότι ως σημαντικούς παράγοντες στο έργο τους θεωρούν την
αξιοπιστία σε όσα υπόσχονται να παράσχουν (92%), την ασφάλεια των μαθητών (88%)
και το εργασιακό κλίμα (80%). Όμως για την επίλυση διαπροσωπικών διαφορών,
διαπροσωπική επικοινωνία, παρακίνηση, ενθάρρυνση κλπ αφιερώνουν μόνο το 20% του
εργασιακού τους χρόνου.
Τέλος σχετική είναι και η έρευνα που εκπόνησα το 2013 με θέμα «Απόψεις
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για τις Επιμορφωτικές τους
Ανάγκες στην Άσκηση των Διοικητικών Καθηκόντων τους. Η έρευνα αφορούσε τους
διευθυντές ΣΜ Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων που είχαν επιλεγεί με το Ν.
3848/2010 (από 4/θέσια και πάνω) και πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013.
Στην έρευνά αυτή δηλαδή έλαβαν μέρος και οι εβδομήντα εννέα (79) διευθυντές που
υπηρετούσαν τη σχολική χρονιά 2012-13 στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Πατρέων.
Οκτώ (08) από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν στην πιλοτική διεξαγωγή της έρευνας. Οι
υπόλοιποι εβδομήντα ένα (71) απετέλεσαν το δείγμα των διευθυντών των οποίων οι
απόψεις χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των δεδομένων.
Μέθοδος διεξαγωγής ήταν η ποσοτική μέθοδος43, με επισκόπηση μικρής
44
κλίμακας . Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του γραπτού
ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου.
Αποτυπώθηκε και εδώ το έλλειμμα διοικητικών εφοδίων των ΔΣΜ κατά τη
διάρκεια των βασικών τους σπουδών και κατά τη διάρκεια της θητείας τους με την όποια
επιμόρφωσή τους αποτιμώμενη ως μη ικανοποιητική.
Ως σημαντικότερες δυσκολίες που ανιχνεύτηκαν κατά σειρά στους ΔΣΜ σε
ζητήματα διοίκησης, ήταν η Εισαγωγή μιας Καινοτομίας, η Αντιμετώπιση Φαινομένων
Σχολικής βίας, η Διαχείριση του Χρόνου, στη Διαχείριση των Συγκρούσεων, η
Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τα Νομικά Θέματα και στις Σχέσεις και Συναλλαγές με το
Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον της ΣΜ.
Διαπιστώθηκε επίσης από τις απαντήσεις τους ότι προσπαθούν να επιλύσουν
τα όποια διοικητικά θέματα με αναμόρφωση και αυτοοργάνωση του γραφείου τους σε
δεύτερη φάση ενώ απευθύνονται σε πρώτη φάση στον αρμόδιο υπεύθυνο Εκπαιδευτικών
Θεμάτων (ΕΘ).
Έδειξαν ότι αισθάνονται έντονα την ανάγκη επιμόρφωσης, όπως η Καλλιέργεια
των Κοινωνικών Δεξιοτήτων Επιρροής (επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης στη
διαχείριση της αλλαγής, σωστό χειρισμό της διαφορετικότητας) και οι Διαπροσωπικές
Σχέσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου.
Διακαής η επιθυμία για αυτή επιμόρφωση με έμφαση στην Αξιολόγηση ΣΜ
και εκπαιδευτικών, την Οργάνωση και Διοίκηση ΣΜ, την Καλλιέργεια Κοινωνικών
Δεξιοτήτων, στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία, την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, την
Εκπαιδευτική Πολιτική και την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης/σης και τι
42 Ντιγκμπασάνης, Γ. (χ.η.). Εκπαιδευτική διοίκηση και συναισθηματική νοημοσύνη. Ανακτημένο στις
19/11/2012 από: http://www.academia.edu/1709818.
43 Αθανασίου, Λ. (2007). Μέθοδοι και Τεχνικές έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: Εφύρα.
44 Cohen L. & Manion L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 122.
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Διαπροσωπικές σχέσεις και τη Διαχείριση των Συγκρούσεων.
Μέσω της επιθυμίας τους για επιμόρφωση σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας και Ευρωπαϊκής Διάστασης της Εκπαίδευσης, δείχνουν
μάλλον να συμμερίζονται την άποψη ότι για να γίνει αποτελεσματικότερη η διοίκηση θα
πρέπει να γίνει κατανοητή η λειτουργία των διαφόρων μερών του συστήματος καθώς και
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μερών (συστημική προσέγγιση).
Θεωρούν απαραίτητο το να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους ως ενήλικων επιμορφούμενων και είναι έντονη η προβολή της
επιθυμίας οι επιμορφωτές να έχουν εκτός από θεωρητική κατάρτιση και διοικητική
εμπειρία σε ΣΜ. Επιζητούν επίσης να αξιοποιείται η προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία
τους, δείχνοντας σαφώς την προτίμησή τους ως Φορέα της διοικητικής επιμόρφωσης κατά
σειρά προτίμησης: α) τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης β) τα ΑΕΙ και γ) το ΥΠΑΙΘΠΑ.
4. Συμπεράσματα και προτάσεις
Όλες οι έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω συμπίπτουν και πιστοποιούν για τους ΔΣΜ
το έλλειμμα διοικητικών εφοδίων στον τομέα της διοικητικής επάρκειας κατά τη διάρκεια
των βασικών τους σπουδών. Επίσης επιβεβαιώνουν τον ελλιπή και αποσπασματικό
τρόπο υλοποίησης της όποιας επιμόρφωσης κατά την διάρκεια της θητείας τους. Είναι
εμφανές μέσα από την έκφραση των απόψεών τους ότι προβάλλουν έντονα την ανάγκη
επιμόρφωσης τους και μάλιστα σε όλα τα πεδία της διοίκησης. Αισθάνονται έντονα
την ανάγκη επιμόρφωσης σε ανάλογους τομείς: ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων,
διαπροσωπικών σχέσεων και της ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ).
Επιθυμούν να αντιμετωπίζονται κατά την επιμόρφωση ως ενήλικες δείχνοντας
προτίμηση σε έμπειρους επιμορφωτές.
Ενδιαφέρον θα είχε να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες με δεδομένο τα νέα
επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρονται από πανεπιστήμια και επιστημονικούς
φορείς και βέβαια από τα μεταπτυχιακά που υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα και
απευθύνονται και σε στελέχη εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κατά πόσο αυτά
έχουν διαχυθεί στον χώρο των ΔΣΜ της Α/θμιας και το κυριότερο κατά πόσο θεωρούν ότι
αντανακλούν ουσιαστικά και υποβοηθητικά την καθημερινή διοικητική δραστηριότητα
και την αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων, αλλά και θεμάτων που έχουν να κάνουν με
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την αντιμετώπιση κρίσεων, την συμβουλευτική κ.ά.
Ενδιαφέρον επίσης θα παρουσίαζε και η περαιτέρω διερεύνηση των κινήτρων
συμμετοχής τους σε ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα.
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Η διερεύνηση της συνεργατικής κουλτούρας ως μοντέλο οργανωσιακής
συμπεριφοράς στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία
Τσιπά Σπυριδούλα - Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία

Περίληψη
Η παρούσα εργασία καλείται να καταγράψει τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικών των
δημοτικών σχολείων, αν συγκλίνουν ή αποκλίνουν σύμφωνα με τις θεωρητικές και
ερευνητικές προσεγγίσεις στη διαμόρφωση μιας υγιούς συνεργατικής κουλτούρας.
Επίσης, καλείται να διερευνήσει σε ποιο βαθμό οι απόψεις τους σχετικά με τις αξίες και
τις νόρμες συμπεριφοράς που καθορίζουν τη σχολική κουλτούρα διαφοροποιούνται στη
σχολική πράξη σε μια εποχή νομοθετικών εκπαιδευτικών αλλαγών. Τα αποτελέσματα της
έρευνας θα αποβούν χρήσιμα στη περίπτωση που απαιτείται επαναπροσδιορισμός του
ρόλου των εκπαιδευτικών στο τρόπο που ενεργούν και διαμορφώνουν τη συνεργατική
κουλτούρα των σχολικών μονάδων ευθύνης τους. Οι ερωτηθέντες υιοθετούν αρκετές
μορφές συνεργατικής συμπεριφοράς, ενώ διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά των
αντιλήψεων τους για ορισμένους παράγοντες που την διαμορφώνουν. Βεβαίως, οι
παρατηρούμενες μορφές συνεργασίας δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας γνήσιας
συνεργατικής κουλτούρας, ωστόσο, θέτουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη πιο ουσιαστικών
συνεργασιών αυτού του μοντέλου οργανωσιακής συμπεριφοράς.
Λέξεις-κλειδιά: Συνεργατική σχολική κουλτούρα, δημοτικά σχολεία, ερωτηματολόγιο
«Σχολική Συνεργατική Κουλτούρα.»
Exploring collaborative culture as a model of organizational behavior in alldayprimary schools
Abstract
This study is called to record the perceptions of teachers of primary schools, although
converge or diverge according to the theoretical and research approaches to shaping a
healthy collaborative culture. Also invited to explore the extent to which their views on
the values and norms of behavior that define the school culture differentiated in school
practice in an era of training legislation changes. The survey results will be useful in
the event that required redefinition of the role of teachers in the way they act and form
collaborative culture of their school responsibility units. Respondents adopt several forms
of cooperative behavior and found a significant difference in their perceptions of factors
that shape the collaborative culture. Of course, the observed forms of collaboration do not
support the existence of a genuine collaborative culture, however, lay the foundation for
developing more substantial partnerships that organizational behavior model.
Κeywords: Collaborative school culture, primary schools, questionnaire «School Culture
Survey»
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1. Εισαγωγή
Η χώρα μας τη τελευταία 10ετία μαστίζεται από οικονομική-κοινωνική κρίση και αυτή η
δυσμενής κατάσταση ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα
το οποίο βιώνει τα δικά του οργανωσιακά και λειτουργικά προβλήματα .Μπορεί λοιπόν
να αντιστραφεί αυτή η εικόνα, να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος
και να γίνει η πρωτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης πιο αποτελεσματική; Έχουν τη
δυνατότητα τα στελέχη της εκπαίδευσης ή οι εν δυνάμει σχολικοί ηγέτες να βρουν λύση
στη βελτίωση και στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας προς όφελος τελικά του
κοινωνικού συνόλου; Το λειτούργημα που ασκεί ένας εκπαιδευτικός είναι δύσκολο, αφού
έχει να επιτελέσει ένα αρκετά πολύπλοκο και απαιτητικό έργο, ενώ καθημερινά, έρχεται
αντιμέτωπος με πληθώρα ερωτημάτων, προβλημάτων και διλημμάτων, τα οποία καλείται
να ξεπεράσει, ώστε να επιτύχει τους παιδαγωγικούς του στόχους. Στη προσπάθειά του
αυτή, όμως, δεν μπορεί και δεν πρέπει βρίσκεται και να «παλεύει» μόνος, αλλά χρειάζεται
τη στήριξη όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας (συναδέλφων, στελεχών
υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης, γονέων, και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης) άλλων
συναδέλφων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της συνεργατικής κουλτούρας που θα
αναπτυχθεί μεταξύ τους.
Η σχολική συνεργατική κουλτούρα αποτελεί κύρια φιλοσοφία των εκπαιδευτικών
οι οποίοι, μέσω αυτής, στοχάζονται και αλλάζουν τη πρακτική τους, ψάχνοντας συνεχώς
πιο αποτελεσματικούς τρόπους σχολικής βελτίωσης. Παράλληλα, η επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα μαθησιακά επιτεύγματα
των μαθητών, δηλαδή στην αποτελεσματικότητα μάθησης, διότι όταν οι εκπαιδευτικοί
τολμούν και προβαίνουν σε καινοτομίες, οδηγούνται στη κατάκτηση νέων και πιο
δημιουργικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών .Η συνεργατική κουλτούρα
λειτουργεί ως αθόρυβο πρότυπο και για τους μαθητές, οι οποίοι αρχίζουν υποσυνείδητα
να αντιμετωπίζουν θετικά τη συνεργασία και μαθαίνουν να λειτουργούν ανάλογα μέσα
σε συνεργατικές κοινότητες και να στοχεύουν σε ένα καλύτερο συλλογικό αποτέλεσμα
.Επιπλέον, η συνεργατική κουλτούρα απηχεί τη συλλογικότητα των εκπαιδευτικών
,καθιστώντας, έτσι, τη σχολική μονάδα ικανή να ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιεσδήποτε
κρίσεις, αλλαγές και ευκαιρίες που εμφανίζονται. Συνεπώς, η ύπαρξή της συνεργατικής
κουλτούρας συνιστά την ατμόσφαιρα του σχολικού κλίματος και διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη καθολική σχολική βελτίωση.
Το σχολείο λοιπόν καλείται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας,
για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο να διαμορφωθεί σε αυτό μια κουλτούρα που θα
προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών, καθώς
και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θεωρούμε
ότι μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση και εξέλιξη των ηγετικών προσώπων ή των
εν δυνάμει σχολικών ηγετών προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας συνεργατικής
κουλτούρας από την οποία θα επωφεληθούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές.
2. Θεωρία
Οι εξελίξεις που συντελούνται στη σύγχρονη κοινωνία σε κοινωνικό, τεχνολογικό και
οικονομικό επίπεδο έχουν επηρεάσει και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Συνεπώς
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ο ρόλος του σχολείου πρέπει να ανασχηματιστεί, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις
νέες απαιτήσεις. Γι’ αυτό χρειάζεται να θέσει και να υλοποιήσει νέους στόχους για την
επίτευξη των οποίων καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η κουλτούρα του σχολείου. Μια
σχολική μονάδα που προωθεί τη συνεργασία και την πρωτοβουλία, δίνει κίνητρα στους
εκπαιδευτικούς προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
αναπτύσσει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη
βελτίωση τόσο των μαθητών και όσο των εκπαιδευτικών, τότε μπορεί να διαμορφώσει
ένα περιβάλλον που θα ελκύει το ενδιαφέρον όλων των μελών του για μάθηση και θα
είναι ανοιχτό προς την κοινωνία.
2.1 Αποσαφήνιση εννοιών
Αρχικά θα προσδιορίσουμε την έννοια της κουλτούρας και στη συνέχεια θα εξετάσουμε
την έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς και τους τύπους στους οποίους
διακρίνεται. Τέλος θα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε την έννοια της συνεργατικής
κουλτούρας και να περιγράψουμε τη συμβολή της στη βελτίωση της λειτουργίας της
σχολικής μονάδας
2.1.1 Κουλτούρα
H λέξη κουλτούρα έχει τις ρίζες της στην λατινική λέξη «κουλτούρα» που σημαίνει
καλλιέργεια και προέρχεται από το ρήμα «καλλιεργώ» που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει την διαδικασία ανάπτυξης-καλλιέργειας φυτικών και ζωικών οργανισμών.
Αργότερα λόγου μετεξέλιξης της λέξης, ό όρος χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια του
ανθρώπινου πνεύματος. Ο όρος με την ευρύτερη έννοια του χρησιμοποιείται άλλοτε
για να δηλώσει την μάθηση και τη συμμετοχή1και άλλοτε να τονίσει τα ιδανικά και τις
πεποιθήσεις που είναι ριζωμένες.2 Μερικοί από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς
που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθοι: «Η κουλτούρα αποτελείται
από τα ρητά ή άρρητα πρότυπα συμπεριφοράς που προλαμβάνονται και μεταδίδονται
με σύμβολα και τα οποία συνιστούν ιδιαίτερα επιτεύγματα και τεχνήματα ανθρώπινων
ομάδων».3 «Η κουλτούρα είναι το μέσο για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ούτε μία όψητης
ανθρώπινης ζωής που να μην επηρεάζεται από την κουλτούρα: η προσωπικότητα, ο τρόπος
έκφρασης, ο τρόπος εκδήλωσης της συγκίνησης, πώς σκεφτόμαστε, πώς κινούμαστε,
πώς λύνουμε προβλήματα, πώς οργανώνουμε και λειτουργούμε πόλεις, οργανισμούς,
οικονομίες και κυβερνήσεις».4 «Κουλτούρα είναι ένα σύστημα από “σημασίες” που
έχουν γίνει συλλογικά αποδεκτές από μία δεδομένη ομάδα σε ένα δεδομένο χρόνο. Αυτό
το σύστημα, αποτελούμενο από νοήματα, έννοιες, Αυτή είναι και μια βασική διαφορά
του ανθρώπου από τα άλλα ζώα μπορεί να εφευρίσκει και να κατηγορίες, φόρμες και
εικόνες ερμηνεύει τη συνολική κατάσταση στα μέλη μιας ομάδας. Επικοινωνεί σημεία
προσδιοριστικά της συμπεριφοράς του».5
1 Jaqoes E, (1952). The changing culture as a factory. New York, Dryden press
2 Harrison, R. (1972). Understanding your organization’s character. Harvard Business Review,4, 119-28.
3 3 Kroeber, A.L. & Kluckhohn, C. (1963). Culture: A critical review of concepts and definitions. New York:
Random House
4 Hall, E.T. (1976). Beyond Culture, New York: Doubleday
5 Pettigrew, M.A. (1979). Qualitative Methodology. In: On Studying Organizational Cultures. SAGE
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2.1.2 Οργανωσιακή κουλτούρα
Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η προσωπικότητα μιας οργάνωσης ή ενός οργανισμού.
Η κουλτούρα ενός οργανισμού είναι συνδεδεμένη με τις κουλτούρες των ανθρώπων του
περιβάλλοντος του, κατά συνέπεια μία από τις πιο σημαντικές πηγές επίδρασης στην
κουλτούρα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού. Σε μια παγκοσμιοποιημένη
αγορά οι επιχειρήσεις-οργανισμοί οφείλουν να εστιάσουν την προσοχή τους όχι μόνο
στα οικονομικά κριτήρια για το μοντέλο διοίκησης αλλά και στην συμπεριφορική
διάσταση. Μια από τις διαστάσεις της συμπεριφοράς που αποτελεί μια από τις βασικές
παραμέτρους για την λειτουργία της οργάνωσης είναι η οργανωσιακή κουλτούρα. Είναι
μια πολυσύνθετη και διαφοροποιούμενη έννοια διότι μπορεί να αφορά την κουλτούρα
των συνόλων, όπως των ομάδων, των λαών, των φυλών αλλά και την κουλτούρα ενός
μεμονωμένου υποκειμένου. Υπάρχει από τους μελετητές αδυναμία στο να βρεθεί ένας
ακριβής ορισμός της οργανωσιακής κουλτούρας που να είναι κοινά αποδεκτός. Ένας
πλήρης ορισμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι δεν φωτίζει την κουλτούρα
μονόπλευρα είναι ο ακόλουθος .6 «Η κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως ένα πλέγμα βασικών
παραδοχών που εφευρέθηκαν, ανακαλύφθηκαν ή αναπτύχθηκαν από μια συγκεκριμένη
ομάδα, καθώς αυτή μαθαίνει να αντιμετωπίσει τα ιδιαίτερα προβλήματα της όσον αφορά
την εξωτερική της προσαρμογή και την εσωτερική της ολοκλήρωση. και οι όποιες
(παραδοχές) έχουν λειτουργήσει αρκετά καλά ώστε να θεωρούνται έγκυρες και κατά
συνέπεια πρέπει να διδαχθούν στα νέα μέλη της ως οσωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης
και συναισθηματικής αντιμετώπισης προβλημάτων». Σύμφωνα λοιπόν με τον αυτό τον
ορισμό 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 της. Στην πραγματικότητα η διαφοροποίηση των ορισμών,
οφείλεται στα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την κουλτούρα ενός οργανισμού και τα
οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών φαινομένων. Από το τέλος της δεκαετίας
του ’80, η εκπαιδευτική έρευνα διαπιστώνει ότι η σχολική οργανωσιακή κουλτούρα
υιοθετεί τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει οποιοσδήποτε οργανισμός7 τα οποία είναι:
Η Καινοτομία: ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι δημιουργικοί και
διακινδυνεύουν για τις επιλογές τους
Η Σταθερότητα: ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες ενισχύουν ένα σταθερό
καθεστώς, παρά προκαλούν ανατρεπτικές αλλαγές
Η Προσοχή στις λεπτομέρειες: ο βαθμός στον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον για την
ακρίβεια και την λεπτομέρεια
Ο Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα: ο βαθμός στον οποίο η διοίκηση ενδιαφέρεται
για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων
Ο Προσανατολισμός στο ανθρώπινο δυναμικό: ο βαθμός στον οποίο οι διοικητικές
Publications, London, 24(4): 570-581.
6 Schein, E.H. (1985). Organizational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco,
CA: Jossey‐Bass.
7 Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2008). Educational Administration. Theory, Research, and Practice. New York:
McCraw-Hill.
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αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και ιδιαίτερα ο βαθμός
συνεργασίας και ομαδικότητας των μελών
Η Μαχητικότητα: ο βαθμός στον οποίο τα μέλη του οργανισμού συναγωνίζονται και
δημιουργούν.
2.1.3 Συνεργατική κουλτούρα
Η συνεργατική κουλτούρα θεωρείται το κλειδί για την εκπαιδευτική αλλαγή, τη βελτίωση
και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. Μεγάλη η πρόκληση για έναν ηγέτη-διευθυντή
είναι να καταφέρει να δημιουργήσει μια σταθερή οργανωσιακή εκπαιδευτική κουλτούρα,
που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των δασκάλων και συνεχή εξέλιξη
και βελτίωση της μάθησης.8 Σημαντικός, όμως είναι και 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 μονάδας.9 Σε ένα σχολείο όμως υπάρχει και η κουλτούρα των μαθητών και
των γονέων. Οι δύο κυρίως ομάδες εκπαιδευτικών-μαθητών αντιπροσωπεύουν δύο
διαφορετικές κουλτούρες, την κουλτούρα εργασίας των εκπαιδευτικών και την κουλτούρα
μάθησης των μαθητών, ο βαθμός συνοχής των οποίων ενισχύει τη γενικότερη σχολική
κουλτούρα που στοχεύει στη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.10 Ωστόσο, η
κουλτούρα των εκπαιδευτικών είναι αυτή που τυγχάνει ουσιαστικότερης μελέτης καθώς
θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη σχολική βελτίωση η οποία διέρχεται μέσα από
την αλλαγή στη κουλτούρα της σχολικής μονάδας, η οποία πρακτικά δεν είναι εύκολη
και όποια προσπάθεια αλλαγής αν δεν πραγματοποιηθεί με αργούς ρυθμούς μπορεί
να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο σχολείο.11 Αναγκαία προϋπόθεση για την
ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας είναι η συνεργατική προσπάθεια όλων12 και κατά
συνέπεια η εισαγωγή της συνεργατικής κουλτούρας φαίνεται να ενισχύεται έναντι άλλων
μορφών κουλτούρας διότι τα μέλη της σχολικής μονάδας παρακινούνται στην αναζήτηση
αποτελεσματικότερων τρόπων για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών.13 Επιπλέον
η συνεργατική κουλτούρα ενδυναμώνει την επαγγελματική εμπιστοσύνη μεταξύ των
εκπαιδευτικών, ενισχύονται οι συναδελφικές σχέσεις και αποφεύγονται οι εντάσεις και
8 Αlger, G., (2008). Transformational leadership practice of teacher leader, Online Journal Academic
Leadership, 6 (20),1
9 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, 19-20 Μαΐου, 2006. Αθήνα
10 Κυθραιώτης, Α., & 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. 413422. Λευκωσία.
11 Bush, T., & Middlewood, D. (2005). Organizational culture. In T. Bush and D.
Middlewood, Leading and Managing People in education. Warwick, UK: SAGE, 47-58.
12 Χατζηπαναγιώτου, Π.(2013). Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού
οργανισμού. Οδηγός Επιμόρφωσης ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή, Θεσσαλονίκη.
13 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 και διακυβέρνηση
εκπαιδευτικών συστημάτων. Αστραπός, 251-264. Αθήνα.
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διενέξεις.14 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), με βάση τα είδη
κουλτούρας των εκπαιδευτικών που αναγνωρίζονται από τον συγγραφέα15 και είναι:
Το μοντέλο του ατομικισμού: Ο εκπαιδευτικός κινείται αυτόνομα, δεν επικοινωνεί με
τους συναδέλφους του, δεν υπάρχει συνεργασία.
Το μοντέλο της τεχνητής συναδελφικότητας: Οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται σε
συνεργασία που έχει επιβληθεί από τον διευθυντή.
Το μοντέλο της απρόσκοπτης συνεργασίας: Η συνεργασία παραμένει στο επίπεδο
της συζήτησης γύρω από τη διδασκαλία, την παροχή συμβουλών και την ανταλλαγή
τεχνικών πρακτικών.
Το μοντέλο του κατακερματισμού ή της Βαλκανιοποίησης: Ως είδος κουλτούρας
αφορά τις ομαδοποιήσεις εκπαιδευτικών που την χαρακτηρίζει η έντονη αντιπαλότητα
και ο ανταγωνισμός
Το μοντέλο της συνεργατικής κουλτούρας
Ακολουθώντας το μοντέλο της συνεργατικής κουλτούρας, η συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα διαχείρισης της τάξης και διδασκαλίας-μάθησης
ξεπερνά την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σχετικά με αυτά τα δύο ζητήματα
και καταλήγει να είναι συλλογικός στοχασμός και ευαισθητοποίηση για ενασχόληση με
θεωρητικά ζητήματα υψηλού προβληματισμού (για τον άνθρωπο, την κοινωνία τις αξίες
και τη ζωή γενικότερα) και αναστοχασμό (δηλ. μετάβαση σε μια μεταγνωστική διαδικασία
που ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική πράξη).16 Παράλληλα η συνεργατική κουλτούρα
θεωρείται η ιδανικότερη μορφή κουλτούρας για ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό
σχολείο καθότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν τον διάλογο και συναποφασίζουν για θέματα
που αφορούν το σχολείο.17 Σε σχολεία που δεν υπάρχει καμιά βοήθεια προς τους
μαθητές και οι αξίες και η ελπίδα έχουν σταματήσει να κυριαρχούν στη κουλτούρα
τους, χαρακτηρίζονται «τοξικά».18 Αντίθετα, υπάρχουν σχολεία όπου διευθυντές και
δάσκαλοι δημιουργούν ένα θετικό συναδελφικό και συνεργατικό κλίμα δείχνοντας
ιδιαίτερη φροντίδα για τους μαθητές και αποτελούν πρότυπα ανθρώπων που επιθυμούν
τη δημιουργία μιας υγιούς σχολικής κουλτούρας.19
Η συνεργατική κουλτούρα αποτελεί μια παρατηρήσιμη και σημαντική πτυχή της
λειτουργίας του οργανισμού και τα βασικά της χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν
14 Γιακουμή, Σ., & Θεοφιλίδης, Χ. (2012). Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο
των εκπαιδευτικών. Πρακτικά 12ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: 8-9 Ιουνίου 2012, 475-483.
Λευκωσία.
15 Ηargreaves, A. (1995). Beyond Collaboration: Critical Teacher Development in the Post modern Age. InJ.
Smyth (ed.), Critical Discourses οn Teacher Development (pp. 149-179). London: Cassell.
16 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, 19-20 Μαΐου, 2006. Αθήνα.
17 Γιακουμή, Σ., &Θεοφιλίδης, Χ. (2012) Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο
των εκπαιδευτικών. Πρακτικά12ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: 8-9 Ιουνίου 2012, 475-483.
Λευκωσία.
18 Γκόλια Α., Μπελιάς Δ., Τσιώλη Σ., Κουστέλιος Α. (2013). Οργανωσιακή κουλτούρα και Ηγεσία. Επιστήμες
Αγωγής. Τεύχος 1-2, 15-31.
19 Peterson, K.D., and Deal, T.E. (1998). How leaders influence the culture of Schools. Educational
Leadership, 56(1), 28-30.
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σχετίζονται με:
• Την μορφή της συνεργατικής ηγεσίας που μοιράζεται την εξουσία με τους
συνεργάτες.20
• Την συνεργασία των δασκάλων και τη συνεργατική πρακτική, η οποία πρέπει να
αποτελεί τον πυρήνα της προσέγγισής τους, προκειμένου τα σχολεία να παρέχουν
πραγματικά ένα μαθησιακό περιβάλλον.21 Την επαγγελματική ανάπτυξη, όπου τα
σχολεία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα στην εξέλιξη που αναμένουν πάνω στη μάθηση
των μαθητών ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.22
Την ύπαρξη κοινού σκοπού, όπου προκειμένου μια ομάδα ανθρώπων να συνεργαστεί
με αποτελεσματικούς τρόπους πρέπει να υπάρχει ένας κοινός στόχος στον οποίο
όλοι επιδιώκουν και είναι η αποστολή και το όραμα. Επιπλέον, την συναδελφική
υποστήριξη κα συλλογικότητα, η φύση των οποίων είναι μια σχετική, αλλά
ξεχωριστή έννοια της συνεργασίας και αφορά τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί
συνεργάζονται, τις σχέσεις που διαμορφώνουν23 και την σύμπραξη μάθηση διαμέσου
της οποίας η οργανωτική αλλαγή και μάθηση επιτυγχάνονται καλύτερα με τη
συνεργασία όλων των πτυχών/συντελεστών της σχολικής κοινότητας.24
Διεθνώς αρκετές μελέτες ερευνούν την επικρατούσα συνεργατική κουλτούρα
των μελών στη σχολική κοινότητα και την επίδραση της στο ηγετικό στυλ.25,26,27
Λιγότερες οι αναφορές στην Ελλάδα και περιορισμένες στη κουλτούρα και την ηγεσία
στην εκπαίδευση.28,29
2.2 Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με πως διαμορφώνεται η επικρατούσα συνεργατική κουλτούρα που σχετίζεται με
τις διαστάσεις της στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Επιπλέον η συγκριτική προσέγγιση

20 Davis, J.R. (2003). Change: Moving forward gracefully. In J.R. Davis, Learning to lead: A handbook
for postsecondary administrators (pp. 152-174), Westport, CT: American Council on Education and Praeger
Publishers.
21 Reeves, D.B. (2006). The learning leader: How to focus school improvement for better results. Alexandria,
VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
22 Pedder, D., James, M., MacBeath, J. (2005). How teachers value and practice professional learning.
Research Papers in Education, 29(3), 209-243.
23 Gabriel, J.G. (2005). How to thrive as a teacher leader. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
24 Davis, J.R. (2003). Change: Moving forward gracefully. In J.R. Davis, Learning to lead: A handbook
for postsecondary administrators (pp. 152-174), Westport, CT: American Council on Education and Praeger
Publishers.
25 Sahin, S. (2004). The relationship between Transformational and Transactional leadership style of school
Principals and School culture. Educational Science: Theory and Practice, 4, 387-396.
26 Mees, G.W. (2008). The Relationship among Principal leadership, School culture, and Student Achievement
in Missouri middle schools. Dissertation fo the Degree Doctor of Philoshophy,
Colubia University of Missouri.
27 Ngnag, T.K. (2011). The effect of Transformational leadership on School culture in Male’Primary schools
Maldives. Procedia – Social and Behavioral Science 30, 2575-2580.
28 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και Οργανωσιακή συμπεριφορά. Ελλην.
29 Γκόλια Α., Μπελιάς Δ., Τσιώλη Σ., Κουστέλιος Α. (2013). Οργανωσιακή κουλτούρα και Ηγεσία. Επιστήμες
Αγωγής. Τεύχος 1-2, 15-31.
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θα αναδείξει την δυναμική των οργανωσιακών συμπεριφορών που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί ανάλογα με την θέση τους στη σχολική μονάδα και ιδιαίτερα οι εν δυνάμει
ηγέτες-εκπαιδευτικοί, η επιρροή της οποίας στον εκπαιδευτικό χώρο είναι ζωτικής
σημασίας για την υλοποίηση των οργανωτικών, παιδαγωγικών και μαθησιακών στόχων.
2.3 Υποθέσεις της έρευνας
Για να διερευνηθούν οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν στην εισαγωγή κατά τη
προσέγγιση του προβλήματος, στηριζόμενοι στη διεθνή - ελληνική βιβλιογραφία και σε
αντιληπτά μοντέλα σχεδιάσαμε τη γενική και τις επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις.
2.4 Γενική υπόθεση
Αυτή η μελέτη προσπαθεί να εξετάσει σε πιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τη
συνεργατική ηγεσία, τη συνεργασία των δασκάλων, την επαγγελματική ανάπτυξη, την
ύπαρξη κοινού στόχου, τη συλλογική υποστήριξη και την εκπαιδευτική σύμπραξη μάθησης
που διαμορφώνουν τη συνεργατική κουλτούρα και να αναδείξει τυχόν διαφοροποιήσεις
τους στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
2.5 Επιμέρους ερωτήματα και υποθέσεις
Ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ1): Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργατική
κουλτούρα που διαμορφώνεται σήμερα στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία σε σχέση με
τους έξι (6) παράγοντες/διαστάσεις αυτού του μοντέλου οργανωσιακής συμπεριφοράς;
Ερευνητική υπόθεση (Ηο1): Σχέση συνάφειας μεταξύ των επιμέρους παραγόντων
της επικρατούσας συνεργατικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών και της «θέσης στη
σχολική μονάδα» στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί στα ολοήμερα δημοτικά
σχολεία.
3. Μεθοδολογία έρευνας
3.1 Το δείγμα
Σκέψη μας ήταν το δείγμα να είναι Πανελλαδικό και όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο
και πληροφοριακό για τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δημογραφικές μεταβλητές.
Γι’ αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική διαστρωμάτωση του δείγματος σε
επίπεδο Περιφέρειας - Νομού. Η επικαιροποιημένη λίστα των περίπου 4.000 ολοήμερων
σχολείων της χώρας για το σχολικό έτος 2017- αποτέλεσε τη βάση δεδομένων για την
επιλογή του δείγματος, προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι
έχουν άμεση εμπειρία από το τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων
στα πλαίσια της αναβάθμισής τους. Πληθυσμός της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο όλων
των ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα επιλεγμένα ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
Όπως προκύπτει από το πίνακα 1 όπου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων του δείγματος της έρευνας το 40,2% (314) είναι άνδρες και το 59.8%
(468) είναι γυναίκες. Ως προς την ηλικία, το 29,5% (231) είναι ηλικίας έως 35 ετών,
το 38,8% (241) είναι 36-45 ετών, το 28,4% (222) είναι 45-55 ετών και το 11,3% (88)
είναι άνω των 56 ετών, ενώ ως προς τα έτη υπηρεσίας η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
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(74,4%) έχει από 1 έως 20 έτη υπηρεσίας. Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση
το 33,5% (262) είναι άγαμοι/ες, το 62,8% (491) είναι έγγαμοι/ες, το 3,3% (26) είναι
διαζευγμένοι/ες και το 0,4 (3) είναι χήροι/ες. Σε σχέση με την Θέση στην Σχολική μονάδα
το 18,3% (143) είναι διευθυντές/τριες, το 12,9% (101) είναι υποδιευθυντές/τριες και το
68,8% (538) είναι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικότητας.
Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι φανερό
πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 62,8% (491) είναι δάσκαλοι γενικής
παιδείας (ΠΕ70) και ακολουθούν σε ποσοστό 9,5% (74) είναι δάσκαλοι ειδικής αγωγής
(ΠΕ70.50/71), σε ποσοστό 10,2% (80) είναι καθηγητές Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής
γλώσσας (ΠΕ05,06,07), σε ποσοστό 6,4% (50) είναι καθηγητές Καλλιτεχνικών (ΠΕ08),
σε ποσοστό 5,6% (44) οι καθηγητές φυσικής αγωγής (ΠΕ11) σε ποσοστό 5,5 (43) είναι
άλλης ειδικότητας.
Πίνακας 1. Προφίλ συμμετεχόντων
Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση)
Συχνότητα εμφάνισης
χαρακτηριστικά
Σχετικό ποσοστό (%)
(Ν)
Άνδρας
314
40,2 %
Φύλο
Γυναίκα
468
59,8 %
22-35
231
29,5 %
36-45
241
38,8 %
Ηλικία
46-55
222
28,4 %
56-67
88
11,3 %
0-5
128
16,4 %
6-10
261
33,4 %
Έτη υπηρεσίας
11-20
192
24,5 %
21-30
78
10,0 %
30 και άνω
123
15,7 %
Άγαμος/η
262
33,5%
Έγγαμος/η
491
62,8%
Οικογενειακή κατάσταση
Διαζευγμένος/η
26
3,3%
Χήρος/α
3
0,4%
Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων (θέση στη σχολική μονάδα, ειδικότητα εκπαιδευτικού)
Συχνότητα εμφάνισης
χαρακτηριστικά
Σχετικό ποσοστό (%)
(Ν)
Διευθυντής/τρια
143
18,3 %
Θέση στη σχολική μονάδα
Υποδιευθυντής/τρια
101
12,9 %
Εκπαιδευτικός
538
68,8 %
ΠΕ70-Δάσκαλοι
491
62,8 %
ΠΕ70.50/71-Ειδικής
74
9,5 %
αγωγής
ΠΕ05-07-Ξένων
80
10,2 %
Ειδικότητα εκπαιδευτικού
γλωσσών
ΠΕ08-Καλλιτεχνικών
50
6,4 %
ΠΕ11-Φυσικής αγωγής
44
5,6 %
Άλλης ειδικότητας
43
5,5 %
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Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων (πρόσθετες σπουδές, γνώση ξένης γλώσσας, Γνώση ΤΠΕ, Γεωγραφική
χωροταξία της σχολικής μονάδας)
Συχνότητα εμφάνισης
Σχετικό ποσοστό
χαρακτηριστικά
(Ν)
(%)
Βασικό πτυχίο
230
29,4 %
Δεύτερο πτυχίο
131
16,8 %
Πρόσθετες σπουδές
Διδασκαλείο
79
10,1 %
Μεταπτυχιακό
327
41,8 %
Διδακτορικό
15
1,9 %
Ναι
589
75,3 %
Γνώση ξένης γλώσσας
Όχι
193
24,7 %
Γνώση
η/υ
και
τεχνολογιών (ΤΠΕ)

Νέων Ναι

Γεωγραφική χωροταξία της
σχολικής μονάδας

Όχι
Αγροτική
Ημιαστική
Αστική

697

89,1 %

85
262
284
236

10,9 %
33,5 %
36,3 %
30,2 %

Σε σχέση με την κατοχή άλλου τίτλου σπουδών και το επίπεδο μόρφωσης το
29,4% (230) έχει βασικό πτυχίο ή/και αδιαβάθμητο επίπεδο μόρφωσης, το 16,8% (131)
έχει δεύτερο πτυχίο, το 10,1% (79) έχει επιμόρφωση διδασκαλείου, το 41,8% (327) έχει
μεταπτυχιακό δίπλωμα και το 1,9% (15) έχει διδακτορικό δίπλωμα. Σχετικά με την γνώση
ξένης γλώσσας και τη γνώση η/υ και Νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) το 75,3% (589) και 89,1%
(697) αντίστοιχα, έχουν πιστοποιημένη κατάρτιση, ενώ το 24,7% (193) και 10,9% (85)
αντίστοιχα, όχι. Σε σχέση με τη γεωγραφική χωροταξία του σχολείου το 33,5% (262)
λειτουργεί σε αγροτική περιοχή, το 36,3% (284) σε ημιαστική και το 30,2% (236) σε
αστική. Από την ανάλυση των δημογραφικών μεταβλητών διαπιστώνουμε μεγαλύτερη
συμμετοχή τωνγυναικών. Tο αυξημένο ποσοστό του γυναικείου φύλου που συμμετέχει
στην έρευνα αποδεικνύει την «γυναικοποίηση» του εκπαιδευτικού επαγγέλματος,
φαινόμενο που υφίσταται διεθνώς, καθότι τόσο στην ελληνική, όσο και στην Ευρωπαϊκή
εκπαίδευση υπηρετούν περισσότερες γυναίκες στη βαθμίδα πρωτοβάθμιας.30 Σχετικά με
την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας το προφίλ των εκπαιδευτικών δείχνει,
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών βρίσκεται στις πιο παραγωγικές ηλικίες
στη βαθμίδα της δημοτικής εκπαίδευσης. Αυτό αποδεικνύει, ότι αυτοί αν και έχουν μια
συσσωρευμένη εκπαιδευτική εμπειρία δεν λειτούργησε ανασταλτικά για τη συμμετοχή
τους στην έρευνα, το γεγονός, ότι έχουν αρκετά συχνά βιώσει τα «κακώς κείμενα» στον
εκπαιδευτικό χώρο. Αντίθετα, φαίνεται να έχουν κάποια αυξημένα ενδιαφέροντα για
θέματα οργάνωσης-διαχείρισης των σχολικών μονάδων. Όσον αφορά τους πρόσθετους
τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών τα στοιχεία δείχνουν το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και
εξειδίκευσης τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες
απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων, της σύγχρονης διδακτικής και οργανωτικής
δομής των σχολείων, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται η έρευνά μας με τις απόψεις
εκπαιδευτικών με αυξημένο μορφωτικό επίπεδο. Σχετικά με τη γνώση ξένων γλωσσών τα
στοιχεία αυτά αποτελούν ένα αισιόδοξο μήνυμα για το εκπαιδευτικό-διδακτικό δυναμικό
30 EACEA, Eurydike, (2013). Αριθμοί κλειδιά για εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Έκδοση 2013, Έκθεση
Eurydike. Γραφείο Δημοσιεύσεων Ευρωπαικής Ένωσης. Λουξεμβούργο
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διότι δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αποτελεί
κίνητρο-πλεονέκτημα για την οργάνωση και συμμετοχή σε καινοτόμα εθνικά και διεθνή
εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε σχέση με τη γνώση η/υ και των Νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ)
τα στοιχεία αποδεικνύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για
την αποτελεσματική μάθηση, λόγω της μεγάλης προστιθέμενης αξίας του. Η διαμόρφωση
της κατάλληλης οργανωτικής κουλτούρας για τη παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης που
στηρίζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους (e-learning, συνεκπαίδευση, εικονικήψηφιακή τάξη) απαιτούν τη γνώση η/υ.31,32
3.2 Ερευνητικό εργαλείο
Για την διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε ένα δομημένο
ερωτηματολόγιο στο οποίο πλην των δημογραφικών χαρακτηριστικών οι ερωτώμενοι
κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους χρησιμοποιώντας μια
5βάθμια κλίμακα που υπολογίζει τα στοιχεία κάθε παράγοντα με: 1=Διαφωνώ απόλυτα,
2=Διαφωνώ αρκετά, 3=Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=Συμφωνώ αρκετά, 5=Συμφωνώ
απόλυτα. Για την εκτίμηση της συνεργατικής κουλτούρας δασκάλων και δασκάλων
ειδικοτήτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Σχολική συνεργατική κουλτούρα»
το οποίο αναπτύχθηκε από τους ερευνητές33 του Πανεπιστημίου του Missouri. Αυτό
καταγράφει τις αντιλήψεις των μελών του σχολείου σχετικά με την επικρατούσα
συνεργατική κουλτούρα των δασκάλων και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες.34,35,36
Αποτελείται από 35 ερωτήσεις που κατανέμονται σε έξι διαστάσεις/παράγοντες:
α. συνεργατική ηγεσία (11 ερωτήσεις), β. συνεργασία δασκάλων (6 ερωτήσεις), γ.
επαγγελματική ανάπτυξη (5 ερωτήσεις), δ. ενότητα στόχου (5 ερωτήσεις), ε. συλλογική
υποστήριξη (4 ερωτήσεις) και στ. εκπαιδευτική σύμπραξη (4 ερωτήσεις). Η χρήση του
ερωτηματολογίου δεν αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία σε αντίστοιχες έρευνες
στη Ελλάδα. Μετά την από 24 Ιουλίου 2018, άδεια χρήσης του ερωτηματολογίου από
τους συντάκτες ερευνητές, ακολούθησε η φάση της πιλοτικής έρευνας, για τη στάθμιση
του ερωτηματολογίου με τη μέθοδο εξέτασης - επανεξέτασης και στη συνέχεια η κύρια
φάση της έρευνας.
31 Γούπος, Θ. & Μπέτζελος, Ν. (2009). Νέες μορφές Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής παρέμβασης με τη
βοήθεια των Τ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. 1ο Εκπαιδευτικό
Συνέδριο ΄΄Ένταξη και Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία΄΄. Βόλος.
32 Giannakos, M., & Vlamos, P. (2012). Using educational webcasts in small multigrade schools Of isolated
islands International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology,
8(2), 131-141.
33 Gruenert , S.W. & Valentine, W.J. (1998). The School Culture Survey. Columbia M.O. Columbia: University
of Missouri. (Aνάκτηση ερωτηματολογίου ΄΄Σχολικής συνεργατικής κουλτούρας΄΄ (School Culture SurveyTeacher Form / S.C.S. - T.F)
34 Lucas, S.E., & Valentine, W.J. (2002). Transformational leadership: principals, leadership teams and school
culture. Annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, 1-5.
35 Brinton, M. C. (2007). Comparing perceptions about collaborative culture from certified and non-certified
staff members through the adaptation of the school culture survey teacher form. A Dissertation for the Degree
Doctor of University of Missouri-Columbia.
36 Ngnag, T.K. (2011). The effect of Transformational leadership on School culture in Male’Primary schools
Maldives. Procedia - Social and Behavioral Science 30, 2575-2580.
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Κατά τη φάση της πιλοτικής έρευνας, αρχικά έγινε η μετάφραση του από
το πρωτότυπο, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη διαδικασία για τη προς τα εμπρός
μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και ξανά στην Αγγλική γλώσσα από δίγλωσσα
άτομα το οποία είχαν σαν μητρική γλώσσα την Αγγλική και δεν γνώριζαν την αυθεντική
εκδοχή του ερωτηματολογίου σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες-παιδαγωγούς.
Σε αυτή τη προσπάθεια συνέβαλλε η Ομότιμη Καθηγήτρια Αναστασία ΑθανασούλαΡέππα, ενώ πολύτιμη ήταν επίσης η βοήθεια και η εμπειρία της Σταμάτη Ανθούλας
καθηγήτριας 2ου ΓΕΛ Αγρινίου Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας με ειδίκευση σε
σπουδές μετάφρασης (M.Sc) του Πανεπιστημίου του Manchester και μεταφράστρια
στο Ευρωπαϊκός Κοινοβούλιο και της Βαινά Ειρήνη Πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τους Αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς-συνεργάτες της στον
ομώνυμο «Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ξένων Γλωσσών. Τελικά, αφού έγιναν όλες
εκείνες οι απαραίτητες διορθώσεις με βάσει τις παρατηρήσεις που επισημάνθηκαν από
τους ειδικούς για τυχόν γλωσσικά προβλήματα, σαφήνεια ερωτήσεων, εναλλακτικές
επιλογές μετάφρασης και την εκτίμηση του επίπεδου κατανόησης του περιεχομένου του,
η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου διανεμήθηκε σε ένα μικρό αριθμό χρηστών
- εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων. Η διανομή, η συμπλήρωση και η συλλογή του
πρώτου και του δεύτερου ερωτηματολογίου από το ίδιο πρόσωπο - και υπό τις ίδιες
συνθήκες - έγινε με τη μεσολάβηση περίπου τεσσάρων εβδομάδων, η οποία διήρκησε
από 10 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2018. Από
τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας διαπιστώνουμε, ότι το σύνολο των
ερωτήσεων (35) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις (p<0,05)
μεταξύ των δύο δοκιμασιών, με το συντελεστή συσχέτισης του Spearman να παίρνει
τιμές που κυμαίνονται από r=0,493 έως r=0,914, αποτέλεσμα που φανερώνει, ότι γενικά,
υπάρχει σταθερότητα στις απαντήσεις που παρέχουν τα άτομα μέσα στο χρόνο. Σχετικά
με την εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κατά την
1η δοκιμασία και κατά τη 2η δοκιμασία ο συντελεστής Cronbach’s Alpha έλαβε
την τιμή 0,810 και 0,839, αντίστοιχα. Μάλιστα, κατά την 1η δοκιμασία για καμία ερώτηση
δεν αυξάνεται η τιμή του συντελεστή Cronbach’s Alpha περισσότερο από 0,013 μονάδες,
ενώ κατά την 2η δοκιμή περισσότερο από 0,005 μονάδες.
Η κύρια φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε από Οκτώβριο 2018 έως
Φεβρουάριο 2019 με την υπ’ αριθμόν πρ. Φ15/113575/164785/Δ1/03-10-2018 άδεια
έγκρισης διεξαγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του
ερωτηματολογίου της συνεργατικής κουλτούρας της κύριας έρευνας εφαρμόστηκε ο
δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha, που αναφέρεται στο βαθμό
της εσωτερικής συνέπειας του συνόλου των ερωτήσεων σ΄αυτό που σκοπεύει
να μετρήσει.37 Η τιμή του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a=0,815 επιβεβαιώνει την
αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, διότι τιμές δείκτη μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται
αρκετά ικανοποιητικές.38

37 Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., Black, W. C. (1995). Multivariate data analysis. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
38 Spector, P. E. (1992). Sage university papers series: Quantitative applications in the social sciences, No.
82. Summated rating scale construction: An introduction. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
http://dx.doi.org/10.4135/9781412986038
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3.3 Μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδομένων
Σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό η σκέψη που εκφράστηκε, ήταν ένα
ικανοποιητικό ποσοστό συλλογής απαντημένων ερωτηματολογίων που θα μπορούσε να
βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το δείγμα της έρευνας, ώστε να
επιτευχθεί ο απαραίτητος αριθμός των μέγιστων δυνατών συσχετίσεων. Η διανομή του
ερωτηματολόγιου και της ενημερωτικής επιστολής έγινεμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα
επιλεγμένα σχολεία της εγκεκριμένης έρευνας και είχε σαν αποτέλεσμα τη συλλογή 808
απαντημένων ερωτηματολογίων εκ των οποίων τα 26 με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.
Το τελικό προς επεξεργασία δείγμα (Ν=782) ερωτηματολόγια με (46) ερωτήσεις-στοιχεία
ανά ερωτηματολόγιο, έδωσε μια αναλογία περίπου17:1 η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το
προτεινόμενο ελάχιστο όριο. Τα δεδομένα της έρευνας μεταφέρθηκαν σε φύλο Excel και
με τη συνδρομή ειδικού στατιστικολόγου ακολούθησε η επεξεργασία και η ανάλυση των
δεδομένων.
3.4 Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων
H ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου επεξεργάστηκαν με τη χρήση των
παρακάτω εργαλείων του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S.V22.39
i. Ο Δείκτης Cronbach’s Alpha και ο έλεγχος κανονικότητας του ερωτηματολογίου.
ii. Μέθοδοι περιγραφικής ανάλυσης, ανάλυσης συχνοτήτων, μέσων τιμών (Μ.Τ) και
τυπικών αποκλίσεων (Τ.Α) των μεταβλητών.
iii. O Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson’s(r) και η σημαντικότητά του για να
ελεγχθεί η ύπαρξη σχέσης-συνάφειας ανάμεσα σε δύο ποσοτικές μεταβλητές.
iv. Η Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (Οne-way ANOVA) για καθένα
παράγοντα που διαμορφώνουν τη συνεργατική κουλτούρας τω εκπαιδευτικών σε
σχέση με την μεταβλητή «θέση στη σχολική μονάδα» που υπηρετούν.
Ως επίπεδο σημαντικότητας των στατιστικών ελέγχων ορίζεται το p=0,05.
Το δείγμα υποβλήθηκε σε ανάλυση με τα ενδεδειγμένα τεστ και διαπιστώσαμε, ότι ο
έλεγχος κανονικότητας και για τις 6 διαστάσεις του είναι στατιστικά σημαντικός, γεγονός
που σημαίνει, ότι η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα μας
προσεγγίζει την κανονική, άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παραμετρικά τεστ.
4. Αποτελέσματα έρευνας
4.1 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την επικρατούσα συνεργατική κουλτούρα στη
σχολική μονάδα που υπηρετούν
Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας συμπεραίνουμε, ότι η συνολική μέση
τιμή (Μ.Τ.=3,55) της συνεργατικής κουλτούρας είναι σχετικά υψηλή που υποδηλώνει,
ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υιοθετούν το συγκεκριμένο μοντέλο οργανωσιακής
συμπεριφοράς. Όπως αναλύεται παρακάτω, υψηλή μέση τιμή εμφανίζουν και οι έξι
(6) παράγοντες της συνεργατικής κουλτούρας που κυμαίνεται από (Μ.Τ=3,35) για τον
39 Μακράκης, Β. (2005). Χρήση του SPSS. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Εκδόσεις Gutenberg.
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παράγοντα συνεργασία δασκάλων έως (Μ.Τ=3,71) για την ενότητα στόχου. Για την
ευκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται
και παρουσιάζονται ανά παράγοντα/διάσταση που ενδεχομένως επικρατούν και
διαμορφώνουν τη συνεργατική κουλτούρα στο σχολείο που υπηρετούν.
1. Συνεργατική ηγεσία
Το 0,7% των ερωτηθέντων (5 εκπαιδευτικοί) διαφωνούν, το 41,0% (321 εκπαιδευτικοί),
ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 58,3% (456
εκπαιδευτικοί) έχουν θετική άποψη για την συνεργατική ηγεσία. Η μέση τιμή διαμόρφωσης
της συνεργατικής-συμμετοχικής ηγεσίας στα σχολεία που μελετήθηκαν ήταν 3,58 βαθμοί
με Τ.Α=0,400, που υποδηλώνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκφράζει θετική
στάση για την συμμετοχή ηγεσία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αποδέχονται την μορφή
της συνεργατικής ηγεσία σε βαθμό 3,50, ενώ οι μισοί την ασκούσαν το πολύ μέχρι 3,55
και οι υπόλοιποι από τον βαθμό αυτό και πάνω (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών και συνεργατική κουλτούρα
Συνεργατική
κουλτούρα
εκπαιδευτικών
Συνεργατική
ηγεσία
Συνεργασία
δασκάλων
Επαγγελματική
ανάπτυξη
Ενότητα στοχου
Συλλογική
υποστήριξη
Εκπαιδευτική
σύμπραξη

Μέση τιμή

Τυπική
απόκλιση

Διάμεση
τιμή

Επικρατούσα
τιμή

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

3,58

0,400

3,55

3,50

1,90

5,00

3,35

0,417

3,33

3,50

2,00

4,70

3,50

0,422

3,60

3,60

1,60

4,80

3,71

0,474

3,50

3,80

1,80

5,00

3,59

0,492

3,50

3,50

1,50

5,00

3,58

0,471

3,50

3,50

1,50

5,00

2. Συνεργασία δασκάλων
To1,9% των ερωτηθέντων (15 εκπαιδευτικοί) διαφωνούν, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
55,4% (433 εκπαιδευτικοί), ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν, ενώ το 42,7% (334
εκπαιδευτικοί) έχουν θετική άποψη για την συνεργασία δασκάλων. Η μέση τιμή για την
συνεργασία δασκάλων στα σχολεία που μελετήθηκαν ήταν 3,35 βαθμοί με Τ.Α=0,417.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να υποστηρίζουν την συνεργασία δασκάλων σε
βαθμό 3,50, ενώ οι μισοί την υποστηρίζουν το πολύ μέχρι 3,33 και οι υπόλοιποι από τον
βαθμό αυτό και πάνω (Πίνακας 2).
3. Επαγγελματική ανάπτυξη
Το 2,2% των ερωτηθέντων (17 εκπαιδευτικοί) διαφωνούν, το 42,6% (333 εκπαιδευτικοί),
ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν, ενώ η πλειοψηφία 55,2% (432 εκπαιδευτικοί) θεωρεί
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αρκετά έως απολύτως αναγκαία την επαγγελματική ανάπτυξη. Η μέση τιμή για την
επαγγελματική ανάπτυξη στα σχολεία που μελετήθηκαν ήταν 3,50 βαθμοί με Τ.Α=0,422.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη
σε βαθμό 3,60, ενώ οι μισοί την το πολύ μέχρι 3,60 και οι υπόλοιποι από τον βαθμό αυτό
και πάνω (Πίνακας 2).
4. Ενότητα στόχου
Οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ενότητα στόχου δείχνουν, ότι ο 0,8%
(6 εκπαιδευτικοί) διαφωνούν, το 29,2% (228 εκπαιδευτικοί), ούτε συμφωνούν , ούτε
διαφωνούν, ενώ η πλειοψηφία 70,1% (548 εκπαιδευτικοί) θεωρεί αρκετά έως απολύτως
αναγκαίο να υπάρχει ένας κοινός στόχος που δεν άλλος από την εκπαιδευτική αποστολή
και το όραμα που όλοι επιδιώκουν. Η μέση τιμή για την ενότητα στόχου στα σχολεία
ήταν 3,71 βαθμοί με Τ.Α=0,474.Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν την ‘ύπαρξη
ενός κοινού στόχου σε βαθμό 3,80, ενώ οι μισοί την υποστηρίζουν το πολύ μέχρι 3,80 και
οι υπόλοιποι από τον βαθμό αυτό και πάνω (Πίνακας 2).
5. Συλλογική υποστήριξη
Το 1,8% των ερωτηθέντων (14 εκπαιδευτικοί) διαφωνούν, το 28,4% (222 εκπαιδευτικοί)
ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 69,8% (546
εκπαιδευτικοί) θεωρεί αρκετά έως απολύτως αναγκαία την συλλογικότητα. Η μέση
τιμή για την συλλογική υποστήριξη στα σχολεία που μελετήθηκαν ήταν 3,59 βαθμοί με
Τ.Α=0,492. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την συναδελφική συλλογικότητα
σε βαθμό 3,50, ενώ οι μισοί την υποστηρίζουν το πολύ μέχρι 3,50 και οι υπόλοιποι από
τον βαθμό αυτό και πάνω (Πίνακας 2).
6. Εκπαιδευτική σύμπραξη
Το 1,7% των ερωτηθέντων (13 εκπαιδευτικοί) διαφωνούν, το 28,4% (222 εκπαιδευτικοί)
ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν, ενώ η πλειοψηφία 70,0% (547 εκπαιδευτικοί) θεωρεί
αρκετά έως απολύτως αναγκαία τη διαμόρφωση μιας υγιούς εκπαιδευτικής σύμπραξης. Η
μέση τιμή για την εκπαιδευτική σύμπραξη στα σχολεία ήταν 3,58 βαθμοί με Τ.Α=0,471.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την σύμπραξη μάθησης σε βαθμό 3,50,
ενώ οι μισοί την υποστηρίζουν το πολύ μέχρι 3,50 και οι υπόλοιποι από τον βαθμό αυτό
και πάνω (Πίνακας 2).
4.2 Συσχέτιση συνεργατικής κουλτούρας και «Θέση στη σχολική μονάδα»
Mε την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) έγινε έλεγχος (Πίνακας 3) για να διαπιστωθεί
αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για καθένα από τους έξι (6) παράγοντες που
διαμορφώνουν τη συνεργατική κουλτούρα των εκπαιδευτικών, σε σχέση με τη μεταβλητή
«θέση στη σχολική μονάδα».
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Πίνακας 3. Έλεγχος (ANOVA) για τη συσχέτιση της μεταβλητής «Θέση στη σχολική
μονάδα» με καθένα παράγοντα διαμόρφωσης της συνεργατικής κουλτούρας
Παράγοντες
Συνεργατικής
κουλτούρας
Συνεργατική ηγεσία

Θέση στη σχολική
μονάδα

Ν

Μέση τιμή

Διευθυντής/α
Υποδιευθυντής/α

143
101

3,55
3,63

Εκπαιδευτικός

538

3,58

Διακύμανση μεταξύ των Ομάδων
Διακύμανση εντός των Ομάδων
Διευθυντής/α
Συνεργασία
Υποδιευθυντής/α
δασκάλων
Εκπαιδευτικός
Διακύμανση μεταξύ των Ομάδων
Διακύμανση εντός των Ομάδων
Διευθυντής/α
Επαγγελματική
Υποδιευθυντής/α
ανάπτυξη
Εκπαιδευτικός
Διακύμανση μεταξύ των Ομάδων
Διακύμανση εντός των Ομάδων
Διευθυντής/α
Ενότητα στόχου
Υποδιευθυντής/α
Εκπαιδευτικός

Μέση
Έλεγχος
τετραγωνι(F)
σμένη τιμή

Σημαντικότητα
(P)

3,709
0,277

13,410

0,000

0,826
0,315

2,621

0,073

1,448
0,302

4,790

0,009

Διακύμανση μεταξύ των Ομάδων

2,082

7,174

0,001

Διακύμανση εντός των Ομάδων
Διευθυντής/α
Συλλογική
Υποδιευθυντής/α
υποστήριξη
Εκπαιδευτικός
Διακύμανση μεταξύ των Ομάδων
Διακύμανση εντός των Ομάδων
Διευθυντής/α
Εκπαιδευτική
Υποδιευθυντής/α
σύμπραξη
Εκπαιδευτικός
Διακύμανση μεταξύ των Ομάδων
Διακύμανση εντός των Ομάδων

0,290

2,256
0,320

7,048

0,001

1,274
0,305

4,176

0,016

143
101
538

3,46
3,52
3,40

143
101
538

3,45
3,45
3,58

143
101
538

3,62
3,63
3,78

143
101
538

3,66
3,56
3,77

143
101
538

3,65
3,61
3,76

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου προκύπτει, ότι υπάρχει διαφοροποίηση των
αντιλήψεων των συμμετεχόντων ανάλογα με τη θέση στην σχολική μονάδας για τους
παράγοντες συνεργατική ηγεσία, επαγγελματική ανάπτυξη, ενότητα στόχου, συλλογική
υποστήριξη και εκπαιδευτική σύμπραξη διαφορά των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών
ανάλογα με τη θέση στη σχολική μονάδα που υπηρετούν η οποία είναι στατιστικά
σημαντική όπως έδειξαν οι τιμές p-value (p-value<0,05). Αντίθετα, όπως προκύπτει
από τη τιμή p-value για την συνεργασία δασκάλων, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τη θέση τους στην
σχολική μονάδα διότι η τιμήp-value=0,073>0,05.
Πραγματοποιώντας πολλαπλές συγκρίσεις με το κριτήριο Bonferroni, η
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παρατηρούμενη στατιστικά σημαντική διαφορά για τον παράγοντα της συνεργατικής
ηγεσίας οφείλεται στις διαφορές μεταξύ των διευθυντών/τριών καιυπό-διευθυντών/
τριών ή εκπαιδευτικών. Αντίθετα, για τους παράγοντες επαγγελματική ανάπτυξη,
ενότητα στόχου και συλλογική υποστήριξη, οι διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ των
εκπαιδευτικών και διευθυντών/τριών ή υπό-διευθυντών/τριών, ενώ για τον παράγοντα
εκπαιδευτική σύμπραξη οι διαφορές επικεντρώνονται μεταξύ των εκπαιδευτικών και
υπό-διευθυντών/ τριών των δημοτικών σχολείων.
5. Συμπεράσματα
Ως αναφορά την Ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ1), σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλή μέση τιμή (Μ.Τ=3,55)
συνεργατικής κουλτούρας. Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί των ολοήμερων
δημοτικών σχολείων ανάγουν και προκρίνουν την συνεργασία ως κύρια φιλοσοφία τους,
αναζητώντας συνεχώς πιο αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε να οδηγηθούν στη σχολική
βελτίωση, όπως έδειξαν προηγούμενες έρευνες.40,41,42,43
Oι ερωτηθέντες διακρίνονται από την σχετικά υψηλή αντίληψή τους για την
συμμετοχική ηγεσία (Μ.Τ=3,58). Αποδεικνύεται, ότι οι εκπαιδευτικοί ως ηγέτες ή εν
δυνάμει ηγέτες δημιουργούν, διατηρούν και υποστηρίζουν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ
τους, εκτιμούν τις ιδέες των εκπαιδευτικών και εμπιστεύονται την επαγγελματική του
κρίση. Επίσης, υποστηρίζουν και επιβραβεύουν την ανάληψη κινδύνων και καινοτόμες
ιδέες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών. Να τονισθεί, ότι
σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης, η ηγεσία ενός σχολείου δεν ασκείται
αποκλειστικά εντός του ηγέτη (ων), διότι υπάρχουν διαφορετικά μέλη που μπορούν να
διαδραματίσουν πολύ διαφορετικούς επίσημους ρόλους.44 Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι
οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην διαμόρφωση μια οργανωσιακής κουλτούρας, ως
αποτέλεσμα των θετικών αντιλήψεων τους για την συμμετοχική ηγεσία που συνιστά
σημαντικό παράγοντα για την επίτευξή της, όπως υποστηρίζουν άλλες έρευνες.45,46
Oι ερωτηθέντες διακρίνονται από τη μέτρια αντίληψή τους για τη συνεργασία
των εκπαιδευτικών (Μ.Τ=3,35). Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται από την ανάλυση των
40 Gruenert, S.W. & Valentine, W.J. 1998). The School Culture Survey. Columbia M.O. Columbia: University
of Missouri.
41 Lucas, S.E., & Valentine, W.J. (2002). Transformational leadership: principals, leadership teams and school
culture. Annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, 1-5.
42 Brinton, M. C. (2007). Comparing perceptions about collaborative culture from certified and non-certified
staff members through the adaptation of the school culture survey teacher form . A Dissertation for the Degree
Doctor of University of Missouri-Columbia.
43 Ngnag, T.K. (2011). The effect of Transformational leadership on School culture in Male’Primary schools
Maldives. Procedia - Social and Behavioral Science 30, 2575-2580.
44 Reeves, D.B. (2006). The learning leader: How to focus school improvement for better results. Alexandria,
VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
45 Davis, J.R. (2003). Change: Moving forward gracefully. In J.R. Davis, Learning to lead: A handbook
for postsecondary administrators (pp. 152-174), Westport, CT: American Council on Education and Praeger
Publishers.
46 Brinton, M. C. (2007). Comparing perceptions about collaborative culture from certified and non-certified
staff members through the adaptation of the school culture survey teacher form . A Dissertation for the Degree
Doctor of University of Missouri-Columbia.
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απαντήσεων στις ερωτήσεις-στοιχεία που διαμορφώνουν το παράγοντα «συνεργασία
δασκάλων», ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ευκαιρίες για διάλογο και σχεδιασμό στα πλαίσια
των διαφορετικών τάξεων και αντικειμένων και συνεργάζονται για το σχεδιασμό
εκπαιδευτικών θεμάτων και την ανάπτυξη προγραμμάτων και ερευνητικών εργασιών.
Ωστόσο, αποκαλύφθηκε η απουσία πιο πρακτικών μορφών συνεργασίας, όπως οι
παρακολουθήσεις διδασκαλίας και η συν-διδασκαλία και η αδυναμία, οι διαφωνίες στη
διδακτική πρακτική να εκφράζονται ανοιχτά και συζητούνται. Παρ ‘όλα αυτά, επιδεικνύουν
την επιθυμία να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό διάλογο που ενισχύει το εκπαιδευτικό
όραμα του σχολείου, αντιλήψεις που συγκλίνουν σε κάποιο βαθμό με την άποψη, ότι για
να μπορούν τα σχολεία να παρέχουν πραγματικά ένα μαθησιακό περιβάλλον για τους
μαθητές τους, η συνεργατική πρακτική πρέπει να αποτελεί το πυρήνα της προσέγγισής
τους, σύμφωνα με τους ερευνητές.47
Οι ερωτηθέντες διακρίνονται από υψηλή αντίληψη για την επαγγελματική
ανάπτυξη με (Μ.Τ=3,50), ενώ το 55,2% την θεωρεί αρκετά έως απολύτως αναγκαία ως
μια σειρά από δραστηριότητες εκσυγχρονισμού των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
προέρχονται από τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε πιστοποιημένες δραστηριότητες,
αποτελεί συνέχεια της φυσικής ανάπτυξης που προηγείται και αποβλέπει στην ενίσχυση
της καλής σχέσης των εκπαιδευτικών με τη γνώση και τη σύνδεση του παιδαγωγικού
έργου με τις εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ανήκει. Οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών ταυτίζονται με την ιδέα της συνεχής κατάρτισης τους και της επαγγελματική
τους ανάπτυξη, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό στοιχείο των επιτυχημένων σχολείων.48
Οι ερωτηθέντες διακρίνονται από πολύ υψηλή αντίληψη για την διαμόρφωση
κοινού στόχου με (Μ.Τ=3,71) που δεν άλλος από την εκπαιδευτική αποστολή και το
όραμα στον οποίο όλοι επιδιώκουν, προκειμένου μια ομάδα ανθρώπων να συνεργαστεί
με τρόπους με τους οποίους είναι πιο αποτελεσματικοί. Η διαδικασία διαμόρφωσης
κοινών στόχων θα ωθήσει τα μέλη προς μια πιο συνεκτική εργασιακή σχέση και θα
υπάρχουν πολλά οφέλη από τη διαδικασία διασαφήνισης των αξιών, των πεποιθήσεων
και της γνώσης. Αποδεικνύεται, ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εναρμονίζονται σε
μεγάλο βαθμό με τις απόψεις άλλων ερευνητών.49
Οι ερωτηθέντες διακρίνονται από πολύ υψηλή αντίληψη για την διαμόρφωση
συλλογικής υποστήριξης με (Μ.Τ=3,59), ενώ η πλειοψηφία (69,8%) τη θεωρεί αρκετά
έως απολύτως αναγκαία, διότι οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν μαζί σε ένα συνεργατικό
περιβάλλον έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις, να εξελίσσονται σε
μαθησιακούς εταίρους επενδύοντας ο ένας στον άλλο και να βελτιώνουν τα επιτεύγματά
τους.50Διαπιστώνεται, ότι θετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της
συλλογικότητας, συνιστούν πυξίδα προσανατολισμού για την σχολική βελτίωση, όπως
47 Reeves, D.B. (2006). The learning leader: How to focus school improvement for better results. Alexandria,
VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
48 Pedder, D., James, M., MacBeath, J. (2005). How teachers value and practice professional learning.
Research Papers in Education, 29(3), 209-243.
49 Gabriel, J.G. (2005). How to thrive as a teacher leader. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
50 Gabriel, J.G. (2005). How to thrive as a teacher leader. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
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αναφέρουν προηγούμενες έρευνες.51,52
Οι ερωτηθέντες διακρίνονται από πολύ υψηλή αντίληψη για την υιοθέτηση
της εκπαιδευτικής σύμπραξης με (Μ.Τ=3,58), ως βασικό μέσον για την επίτευξη της
οργανωτικής αλλαγής και της μάθησης, ενώ η πλειοψηφία (70,0%) την θεωρεί αρκετά έως
απολύτως αναγκαία που θα κατευθύνει την εταιρική σχέση μάθησης με την συμμετοχή
όλων των πτυχών της σχολικής κοινότητας στη μαθησιακή διαδικασία. Συμπεραίνουμε, ότι
η οργανωσιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών εναρμονίζεται με τις απόψεις αρκετών
συγγραφέων που υποστηρίζουν ότι η οργανωτική αλλαγή και μάθηση επιτυγχάνονται
καλύτερα με τη συνεργασία όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας.53
Ως αναφορά την Ερευνητική υπόθεση (Ηο1), παρατηρήθηκε υψηλότερη
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των διευθυντών/τριών (Μ.Τ=3,77)
και μεγαλύτερη σύγκλιση τους προς την διάσταση της συνεργατικής ηγεσίας (συνολική
Μ.Τ=3,59), έναντι των απόψεων των υποδιευθυντών/τριών (Μ.Τ=3,43) και των
εκπαιδευτικών (Μ.Τ=3,58). Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στο ότι ο
διευθυντής/τρια-ηγέτης της συνεργατικής κουλτούρας μπορεί να αυτοπεριορίζει την
εξουσία του διότι αντιλαμβάνεται, ότι όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού
θεωρούνται ικανά να ηγηθούν, να διαδραματίσουν διαφορετικούς επίσημους ρόλους
αλλά και απαραίτητα σε κάθε προσπάθεια αλλαγής και βελτίωσης της σχολικής μονάδας,
όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές.54
Αντίθετα, παρατηρήθηκε υψηλότερη στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση
των απόψεων των εκπαιδευτικών και μεγαλύτερη σύγκλιση τους προς τις διαστάσεις
της επαγγελματικής ανάπτυξης (Μ.Τ=3,58), της ενότητας στόχου (Μ.Τ=3,78), της
συλλογικής υποστήριξης (Μ.Τ=3,77) και της εκπαιδευτικής σύμπραξης (Μ.Τ=3,76),
έναντι των απόψεων των διευθυντών/τριών και των υποδιευθυντών/τριών για τις
αντίστοιχες διαστάσεις της συνεργατικής κουλτούρας. Η ερμηνεία αυτών των ευρημάτων
μπορεί να αποδοθεί στις αυξημένη ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στο ζήτημα
της επαγγελματικής τους επάρκειας και στην αναζήτηση τρόπων της επαγγελματικής
τους εξέλιξης και αναβάθμισης αξιοποιώντας κυρίως με δική τους πρωτοβουλία τα
προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται
και από τα αποτελέσματα προηγούμενων σχετικών ερευνών.55,56 Επίσης, οι διδάσκοντες
στα σχολεία έχουν να επιτελέσουν ένα πολυδιάστατο έργο συνήθως χωρίς σημαντική
εμπειρία, επαγγελματισμό, έλλειψη χρόνου ακόμη και δυσκολίες προσαρμοστικότητας,
γι’ αυτό απαιτείται η στόχο-προσήλωση τους στο καθαρισμός πιο σαφών στόχων για
51 Strahan, D. (2003). Promoting a collaborative professional culture in three elementary schools that have
beaten the odds. The Elementary School Journal, 104(2), 127-146.
52 Pedder, D., James, M., MacBeath, J. (2005). How teachers value and practice professional
learning. Research Papers in Education, 29(3), 209-243.
53 Davis, J.R. (2003). Change: Moving forward gracefully. In J.R. Davis, Learning to lead: A handbook
for postsecondary administrators (pp. 152-174), Westport, CT: American Council on Education and Praeger
Publishers.
54 Reeves, D.B. (2006). The learning leader: How to focus school improvement for better results. Alexandria,
VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
55 Ρες, Γ. (2006). Σκέψεις και Προσδοκίες εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση τους. Νέα
Παιδεία, 118, 116-130.
56 Δάρρα, Μ, & Σαίτης, Χ. (2010). Η επιμόρφωση ως βασικός παράγοντας Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ερευνητικές διαπιστώσεις. Διοικητική Ενημέρωση 52, 83-111.
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ένα αποτελεσματικό σχολείο, σύμφωνα με άλλες έρευνες.57,58 Επιπλέον, σεένα σχολείο
ο προσανατολισμός στον διάλογο και τον προβληματισμό μεταξύ του διδασκόντων
είναι πιο στενός, διότι μοιράζονται την ίδια τάξη και λογικό είναι να έχουν αναπτύξει
μια κουλτούρα συναδελφικής υποστήριξης, ενώνοντας όλοι μαζί τις δυνάμεις τους,
ώστε να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της σχολικής τους μονάδας.59,60 Ο αυξημένος
βαθμός συλλογικότητας που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί πολλαπλασιάζει, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο ερευνητής,61 τις ενέργειες τους και επιτρέπει την πληρέστερη
επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας, διότι εξαλείφονται επαναλήψεις καθώς οι
δραστηριότητες γίνονται συνεργατικά, οι ευθύνες κατανέμονται με συμπληρωματικό
τρόπο62 και επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των μέσων που διατίθενται.63
Τέλος η αυξημένη τιμή της παρατηρούμενης εκπαιδευτικής σύμπραξης
των εκπαιδευτικών, συνδέεται με την «κουλτούρα της διδασκαλίας» που αυτοί
αντιπροσωπεύουν, ενισχύει την μαθησιακή διαδικασία και ταυτίζεται με τις απόψεις
άλλων ερευνητών που υποστηρίζουν ότι η οργανωτική αλλαγή και μάθηση επιτυγχάνονται
καλύτερα με τη συνοχή όλων των κουλτούρων της σχολικής κοινότητας.64 Σχετικά με την
διάσταση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των υπηρετούντων στην σχολική μονάδα, γεγονός που
φανερώνει, ότι διευθυντές/τριες, υποδιευθυντές/τριες και εκπαιδευτικοί προκρίνουν την
συνεργασία παρά τις αδυναμίες που καταγράφηκαν ως κύρια φιλοσοφία τους για τη
σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα.
Σύνοψη - Προτάσεις
Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας κοινή διαπίστωση είναι ότι η
διαμόρφωση μιας υγιούς σχολικής συνεργατικής κουλτούρας ανάμεσα στο εκπαιδευτικό
προσωπικό είναι μια εφικτή και όχι ακατόρθωτη υπόθεση. Επειδή, αυτή ορίζεται από τις
αξίες και νόρμες των μελών της σχολικής μονάδας, πρόταση μας είναι να την εντάξουμε
και να την εξελίξουμε ως υποστηρικτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική μας προσπάθειας
αφού οι σχεδιάζοντες την εκπαιδευτική πολιτική μας συνδράμουν με την διάθεση
περισσότερου χώρο-χρόνου και ευκαιριών διότι αυτή συνιστά την ατμόσφαιρα του
57 Galton, M., Hargreaves L., Comber, C. (1998). Classroom Practice and the National curriculum in small
rural primary schools, British Educational Research Journal, 24(1), 43-61.
58 Hay, McBer. (2000). A Model of Teacher Effectiveness, report to the Department for Education and
Employment, London: DfEE.
59 Strahan, D. (2003). Promoting a collaborative professional culture in three elementary schools that have
beaten the odds. The Elementary School Journal, 104(2), 127-146.
60 Pedder, D., James, M., MacBeath, J. (2005). How teachers value and practice professional learning.
Research Papers in Education, 29(3), 209-243.
61 Waite, D. (2010). On the shortcomings of our organizational forms: with implications for educational change
and school improvement. School Leadership and Management, 30(3), 225-248.
62 Hargreaves, A. (1995). Beyond Collaboration: Critical Teacher Development in the Post modern Age. In J.
Smyth (ed.), Critical Discourses οn Teacher Development (pp. 149-179) London: Cassell.
63 Πασιαρδή, Γ. (2001). Το σχολικό κλίμα: Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση των βασικών
παραμέτρων του. Gutenberg -Τυπωθήτω, Αθήνα.
64 Davis, J.R. (2003). Change: Moving forward gracefully. In J.R. Davis, Learning to lead: A handbook
for postsecondary administrators (pp. 152-174), Westport, CT: American Council on Education and Praeger
Publishers.
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σχολικού κλίματος, επηρεάζοντας καθοριστικά την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων, την
επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων, σχετίζεται με την διαμόρφωση των ηγετικών
τους χαρακτηριστικών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σχολική βελτίωση.
Αναγκαία, επίσης η συνεργατική κουλτούρα ως υποκουλτούρα εργασίας-διδασκαλίας,
όπουoι εκπαιδευτικοί είναι πολλαπλών καθηκόντων και καλούνται να ανταποκριθούν με
τον καλύτερο τρόπο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κοινωνίας.
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