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Διεξιχκθ εξ αποςτάςεωσ
Θμερομθνία Διεξαγωγισ: 1 - 4 Οκτωβρίου 2020
Website: https://conf.pdekritis.gr/
e-mail: 3rd.conference.pdekritis@gmail.com

Το Συνζδριο οργάνωςε και πραγματοποίθςε θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
Συνδιοργάνωςθ:

Ρεριφζρεια Κριτθσ
Υποςτιριξθ:

Διμοσ Θρακλείου
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Απαγορεφεται αυςτθρά θ αναδθμοςίευςθ, μζρουσ ι όλου, των πρακτικϊν του Συνεδρίου
για περιουςιακό όφελοσ χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του δθμιουργοφ ςφμφωνα με τον Ν.
2121/1993 όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ του με τον Ν. 4112/2013.
Θ ζντυπθ ι θλεκτρονικι αναπαραγωγι των ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν του Συνεδρίου
επιτρζπεται μόνο για εκπαιδευτικι ι ερευνθτικι χριςθ.
Θ χριςθ των τυχόν αποςπαςμάτων-αντιγράφων κα πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνουν
τθν αρχικι ςελίδα κακϊσ και τθν παροφςα επιςιμανςθ περί πνευματικϊν δικαιωμάτων.
Θ τελικι ευκφνθ των περιεχομζνων των εργαςιϊν που δθμοςιεφονται ανικει ςτουσ
ςυγγραφείσ τουσ.
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ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ
ΡΟΕΔΕΙΟ:
Καρτςωνάκθσ Εμμανουιλ, Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Αρναουτάκθσ Σταφροσ, Ρεριφερειάρχθσ Κριτθσ
Λαμπρινόσ Βαςίλθσ, Διμαρχοσ Θρακλείου
ΜΕΛΘ:
Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Ατςαλάκθ Ξανκοφλα, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Βιδάκθ Ειρινθ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου -Οργανωτικι Συντονίςτρια του ΡΕ.Κ.Ε.Σ.
Κριτθσ
Βρετουδάκθ Ελζνθ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Γαηανόσ Ιωάννθσ, Διευκυντισ Δ/κμιασΕκπ/ςθσ εκφμνου
Γεωργιακάκθ Κυριακι, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Γρθγοράκθσ Ιωάννθσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Δροςουλάκθσ Κωνςταντίνοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Ηαμπετάκθ Λιδα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Ηανζκα Στεργιανι, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Θεολογίτθσ Πμθροσ-Αλζξανδροσ, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Ιωάννου Άγγελοσ, Εκπαιδευτικόσ Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Καλοκφρθ Βαςιλεία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Καλυκάκθσ Δθμιτρθσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Κανζλλοσ Ιωάννθσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, Αναπλ. Οργανωτικόσ Συντονιςτισ
του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Καραγιαννίδθσ Ιωάννθσ, Διευκυντισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου
Καρατάςοσ Νικόλαοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Καρβοφνθσ Λάμπροσ, Διευκυντισ Ρ/κμιασ Εκπ/ςθσ εκφμνου
Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Διευκυντισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Λαςικίου
Κολοκοτρϊνθσ Φϊτιοσ, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Κουκάκθσ Γιϊργοσ, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Λαγόσ Σταφροσ, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Μακράκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου
Μαρτίνου Σωτθρία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Μιχαθλίδθ Αφροδίτθ, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Μπαδιεριτάκθ Μαρία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Μπελαδάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Ρ/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου
Μπομπολάκθσ Χαρίτων, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Νικιτα Ιωάννα, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Ντοφλια Ακθνά, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Ορφανάκθσ Βαςίλειοσ, Υπεφκυνοσ ΡΛΘΝΕΤ Λαςικίου
Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Ρρατςίνθ Μαρία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
αμουτςάκθ Ιωάννα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
ονιϊτθσ Αλζξανδροσ, Εκπαιδευτικόσ Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
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Στριλιγκάσ Γεϊργιοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Συλιγάρδου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Τηανάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Χανίων
Τρικάλθσ Κϊςτασ, Εκπαιδευτικόσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Φιλιππάκθ Αμαλία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Χάιτα Σοφία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 1ουΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου & ΡΕ.Κ.Ε.Σ.
Κριτθσ
Ψαρουδάκθ Ρόπθ, Διευκφντρια Ρ/κμιασ Εκπ/ςθσ, Χανίων

ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ
ΡΟΕΔΟΣ:
Καρτςωνάκθσ Εμμανουιλ, Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
ΜΕΛΘ:
Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Βιδάκθ Ειρινθ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου - Οργανωτικι Συντονίςτρια του
ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Βρετουδάκθ Ελζνθ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Γρθγοράκθσ Ιωάνθσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Δροςουλάκθσ Κωνςταντίνοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Ηανζκα Στεργιανι, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Καδιανάκθ Μαρία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Καλοκφρθ Βαςιλεία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Καλυκάκθσ Δθμιτρθσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Κανζλλοσ Ιωάννθσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, Αναπλ. Οργανωτικόσ Συντονιςτισ
του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Καρατάςοσ Νικόλαοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Μαρτίνου Σωτθρία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Ντοφλια Ακθνά, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
αμουτςάκθ Ιωάννα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Σιμιτηι-Δζλλα Ελευκερία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Στριλιγκάσ Γεϊργιοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Φιλιππάκθ Αμαλία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ

Συντονιςμόσ Επιτροπισ Κριτϊν
Κανζλλοσ Ιωάννθσ, Αν. Οργανωτικόσ Συντονιςτισ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Τρικάλθσ Κϊςτασ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
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Επιτροπι Κριτϊν
Αντωνοποφλου Σοφία
Βζρρα Μαριλίνα
Γίδαρθ Στυλιανι
Γρθγοράκθσ Ιωάννθσ
Δθμακοποφλου Φωτεινι
Εμμανουθλίδθσ Δανιιλ
Ηανζκα Στεργιανι
Ηζηου Αναςταςία
Θλιάδθσ Θεόδωροσ
Θεμελισ Γιάννθσ
Ιωαννίδου Γεωργία
Καλζμθσ Κωνςταντίνοσ
Καλογιαννάκθσ Μιχαιλ
Καλοκφρθ Βαςιλεία
Καλυκάκθσ Δθμιτριοσ
Καραμπάτοσ Θρακλισ
Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ Ρόπθ
Κατςζασ Βάιοσ
Καψάςκθ Αγγελικι
Κεςανλισ Θλίασ
Κόκκορθ Ακθνά
Κορωνάκθσ Αριςτόβουλοσ
Κουηινόβςκα Χριςτίνα
Κοφκθσ Νικόλαοσ
Κουλοχζρθ Φωτεινι-Βαςιλικι
Λάςκαρθσ Σταφροσ
Λεβεντάκθσ Χαράλαμποσ
Λευκαδίτθ Ελζνθ
Μακράκθ Ανδρονίκθ-Μαρία
Μαρκαντζσ Ιωάννθσ
Μαυρίδου Αλεξάνδρα
Μπατηζλθ Άννα
Μπζςθ Μαρίνα
Μπομπολάκθ Κατερίνα
Νικολοφλθ Σοφία
Ντοφλια Ακθνά
Ξανκίδου Ρθνελόπθ
Ραπαγεωργίου Σοφία
Ραπαγιαννίδου Χριςτίνα
Ραπαδθμθτρίου Σουλτάνα
Ρζκθσ Αναςτάςιοσ
Ρερβολαράκθ Γεωργία
Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ
Ρετρακάκθ Κατερίνα
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Ροιμενίδθσ Δθμιτριοσ
Ρολφηοσ Νικόλαοσ
Σκόδρα Ελζνθ
Σταβάρα Χαρίκλεια
Στάμοσ Θεόδωροσ
Σταυρινοφδθσ Σταφροσ
Στριλιγκάσ Γεϊργιοσ
Τηιουβάρα Μαρία αφαζλα
Τιμπλαλζξθ Χαρίκλεια
Τραμπίδου Γεωργία
Τςουρισ Νικόλαοσ
Φουκαράκθ Χρυςι
Φουντουλάκθσ Αντϊνιοσ
Φουςζκα Μαρία
Χριςτάκου Μαρία
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ΧΑΙΕΤΙΣΜΟΙ ............................................................................................................... 15
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Ρροζδρου τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ, κ. Καρτςωνάκθ Εμμανουιλ ............................. 16
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ΚΕΝΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ .................................................................................................... 19
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Αναςταςιάδθσ Ραναγιϊτθσ, Βιδάκθ Ειρινθ ..................................................................... 35
Ειρινθ Βιδάκθ ................................................................................................................... 36
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Εμμανουιλ, Γαηανόσ Λωάννθσ, Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ ................................................ 44
Βοφτςινοσ Γεϊργιοσ .......................................................................................................... 45
Καρτςωνάκθσ Εμμανουιλ................................................................................................. 49
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Ο φιλόςοφοσ Θράκλειτοσ θ εποχι του: ο πολιτικόσ άνδρασ, θ πόλισ και ο πόλεμοσ.
Λςτορικι προςζγγιςθ και διδακτικι πρόταςθ ςτο πανεπιςτιμιο., Αλζξανδροσ-Νεκτάριοσ
Λω. Βαςιλείου-Δαμβζργθσ ................................................................................................. 73
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Μια εφαρμοςμζνθ διδακτικι πρόταςθ διαφοροποιθμζνθσ προςζγγιςθσ τθσ
κατανόθςθσ κειμζνων ςτο νθπιαγωγείο, Γωνιωτάκθ Αικατερίνθ, ΚαςςωτάκθΨαρουδάκθ Ρόπθ ............................................................................................................. 90
Θ κρυφι γοθτεία ενόσ πλθκτικοφ μακιματοσ ι μποροφν τα Μακθματικά να είναι
ελκυςτικά ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ;, Κανζλλοσ Λωάννθσ .................................................. 100
Θ μουςουλμάνα γυναίκα ςτο Λςλάμ και ςτθν κοινωνία τθσ χριςτιανικισ Ελλάδασ και
Ευρϊπθσ.
Μια διδακτικι παρζμβαςθ με τθν αξιοποίθςθ τθσ ςυγκλίνουςασ και αποκλίνουςασ
ςκζψθσ, Κομνθνοφ Λωάννα, Σπαλιϊρασ Κωνςταντίνοσ, Φίςκυλθ Οδυςςεία ................. 110
Θ ανάγνωςθ και επεξεργαςία ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν τάξθ και θ ςχζςθ
τθσ με τθν ανανζωςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για το μάκθμα, Μαλζρου
Μαρία ............................................................................................................................. 120
Θ Ραιδαγωγικι Freinet και το ςυνεργατικό ςχολείο, ωσ εναλλακτικι προοπτικι
εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ., Μαρκαντζσ Λωάννθσ ....................................................... 130
Οργάνωςθ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, Μαρτίνου Σωτθρία, Φζρρο Ραυλίνα
......................................................................................................................................... 137
Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ: επιταγι τθσ ςφγχρονθσ μακθςιακισ
πραγματικότθτασ, Ντοφλια Ακθνά ................................................................................. 146
Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ρθτοφ ςτθν Εϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου: Το νζο
εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία των κλαςματικϊν αρικμϊν και θ κριτικι
αποτίμθςι του από τουσ εκπαιδευτικοφσ., Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ ........................... 154
Αξιοποίθςθ δικτφου κειμζνων από τον νζο φάκελο υλικοφ για τθ νεοελλθνικι γλϊςςα
Γϋ Λυκείου «Εμείσ και οι άλλοι» για τθ διδακτικι προςζγγιςθ του Ολοκαυτϊματοσ,
Σφακιωτάκθσ Σταφροσ, .................................................................................................. 164
Ρροφορικι Τοπικι Λςτορία και Δθμιουργικι Γραφι, Τςάτςου-Νικολοφλθ Σοφία ........ 171
Θ Ρίπθ Φακιδομφτθ και τα Κλάςματα, Χαβάκθ Ελευκερία ........................................... 179
Θεματικι Ενότθτα: Ενταξιακι Εκπαίδευςθ .................................................................189
Διαχείριςθ Συναιςκθμάτων ςτθν Ρροςχολικι τάξθ μζςα από ζνα Ρρόγραμμα
Ραρζμβαςθσ., Αυγουςτάκθ Αικατερίνθ, Μπαδιεριτάκθ Μαρία .................................... 189
Θ Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ Ατόμων με Αναπθρία: Βαδίηοντασ από τθν
Ενςωμάτωςθ ςτθ Συμπερίλθψθ, Γιγουρτάκθ Μαρία .................................................... 198
Ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ για τθ διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ μακθτι με ΔΕΡΥ
και ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ: Μία μελζτθ περίπτωςθσ, Κοκολάκθ Ειρινθ, Καλζργθ
Φωτεινι .......................................................................................................................... 203
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περίπτωςθ του Δθμοτικοφ Σχολείου Κρθςτϊνθσ, Κουηινόβςκα Χριςτίνα ..................... 212
Θ ςχζςθ τθσ λεξιλογικισ επίγνωςθσ με τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ ςε παιδιά με
Αναπτυξιακι Δυςλεξία/ Αναγνωςτικζσ Δυςκολίεσ, Μθλακιανάκθ Γιαςεμι, Arantzazu
Lopez de la Serna, Xabier Basogain Olabe ...................................................................... 222
Αξιολόγθςθ τθσ ορκογραφικισ δεξιότθτασ παιδιοφ με Βαριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ:
Μια Μελζτθ Ρερίπτωςθσ, Μθλακιανάκθ Γιαςεμι, Φοδελιανάκθσ Αντϊνιοσ, Arantzazu
Lopez de la Serna ............................................................................................................ 230
Αλλθλοεπικάλυψθ, διακριτζσ διαγνωςτικζσ οριοκετιςεισ και θ υπόκεςθ του κλινικοφ
ςυνεχοφσ: ο ρόλοσ των γενετικϊν και ςυμπεριφορικϊν χαρακτθριςτικϊν,
Φοδελιανάκθσ Αντϊνιοσ, Romero Andonegui Ainara, Basogain Olabe Xabier.............. 241
Θεματικι ενότθτα: Εκπαίδευςθ για τθν αειφορία, καινοτόμα προγράμματα, ςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ .........................................................................................................250
Διδάςκοντασ τα παιδιά να ςζβονται το περιβάλλον μζςα από τθν ανακφκλωςθ,
Βογιατηάκθ Ειρινθ, Αγγελάκθ Ανκι ............................................................................... 250
Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων για υποςτιριξθ του Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ρρόταςθ για εφαρμογι
διεπιςτθμονικοφ-εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, Καλοκφρθ Βαςιλεία (Λιάνα)............ 257
Ραραγωγι ταινίασ: «Αν όχι τϊρα… πότε;» Ζνα πολφτιμο εκπαιδευτικό υλικό και
εργαλείο για τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, Καλουδιϊτθ Μαρία, Ραπαδοποφλου
Ευαγγελία-Μυρτϊ .......................................................................................................... 268
Άγκυρεσ Καριζρασ και Επιλογι Επαγγζλματοσ, Μαρκάκθ Στυλιανι, Αντωνίου
Κεόδωροσ, Νικθφόρου Ραραςκευι ............................................................................... 275
Το Μινωικό Μονοπάτι ςτθ μεκοδολογία CARE. Ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν
για τθν εκπαίδευςθ για τθ βιωςιμότθτα, τθν τοπικι ιςτορία και τον οικο-πολιτιςτικό
τουριςμό, Μπουργουτηιάνθσ Μάριοσ, Μακράκθσ Βαςίλειοσ ........................................ 285
«Τίποτε δεν πάει χαμζνο», Μυρωνάκθ Άννα, Σκανδαλάκθ Μαρία, Λουλάκθ Μαρία .. 295
Καινοτόμοσ δράςθ: Δθμιουργία ταινίασ μικροφ μικουσ «Φελίτςια ζνα δρακάκι κάπωσ
διαφορετικό». Αποτελζςματα ζρευνασ ςε φοιτιτριεσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ.,
Ρεράκθ Μακρι Μαρία.................................................................................................... 305
Ο εκελοντιςμόσ ςτο δθμοτικό ςχολείο: Το πρόγραμμα «Νοιάηομαι και Δρω», Ρρατςίνθ
Μαρία ............................................................................................................................. 324
«Από τθν Ρροικόννθςο ςτθν Ερζτρια», Φραγκομανϊλθ Σταυροφλα ............................ 334
Θ μάκθςθ ωσ απάντθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυγχρόνων προκλιςεων: θ πρόταςθ
του «Ρακζτου Μάκθςθσ και Συν-δθμιουργικότθτασ», Χαρίτωνοσ Μαρίνα, Γρθγορίου
Μαριάννα, Γαβριιλ Ζφθ ................................................................................................. 341

11

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Θεματικι ενότθτα: Σχολείο και κοινωνία ...................................................................351
Διαχείριςθ περιςτατικϊν βίασ ςε δθμόςια ςχολεία Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, Αρβανιτάκθσ
Λωάννθσ ........................................................................................................................... 351
Εκιςμόσ των νζων 15-30 χρονϊν ςε θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και τυχερά παιγνίδια· δυο
ςφγχρονεσ μάςτιγεσ, Γλαμπεδάκθσ Αντϊνθσ, Κοφηιλοσ Γιϊργοσ, Γλαμπεδάκθσ Μιχάλθσ
......................................................................................................................................... 360
Το Μουςικό Σχολείο Λαςικίου ωσ πυλϊνασ ανάπτυξθσ, πολιτειότθτασ και πολιτιςτικισ
διπλωματίασ, Δροςουλάκθσ Κωνςταντίνοσ .................................................................... 372
Θ Δθμόςια Δωρεάν Εκπαίδευςθ τον καιρό τθσ κρίςθσ: Μια προςπάκεια ςκιαγράφθςθσ
των ρευμάτων που διεκδικοφν τθ διαμόρφωςθ του μζλλοντόσ τθσ, Λωάννθσ Κανζλλοσ
......................................................................................................................................... 381
Εκιςμόσ των νζων 15-30 χρονϊν ςε αλκοόλ και καπνικά προϊόντα·δυο φπουλοι
κίνδυνοι, Κοφηιλοσ Γιϊργοσ, Γλαμπεδάκθσ Αντϊνθσ, Γλαμπεδάκθσ Μιχάλθσ ............... 390
Σειςμικόσ κίνδυνοσ και ςχολικι κοινότθτα – Δθμιουργϊντασ ζνα αςφαλζσ ςχολείο, Λίβα
Άννα, Βογιατηάκθ Ειρινθ ................................................................................................ 404
Ο ρόλοσ του ςχολείου ςτθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ των προςφφγων μακθτϊν:
Εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ, Νικθφόρου Ραραςκευι,
Μαρκάκθ Στυλιανι, Αντωνίου Κεόδωροσ ...................................................................... 414
«Μουςείο, Σχολείο, Εκπαίδευςθ»: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μινωίτεσ ςτο
ςχολείο» για μακθτζσ προςχολικισ και πρωτοςχολικισ θλικίασ., Ρλατάκθ Διμθτρα.. 424
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ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΙΟΥ
Σκοπόσ του Συνεδρίου είναι να προςφζρει ζνα δθμόςιο βιμα δθμιουργικοφ διαλόγου,
προκειμζνου να διατυπωκοφν και να αποτυπωκοφν με ςυςτθματικό τρόπο ιδζεσ,
προβλθματιςμοί και προτάςεισ κακϊσ και να γίνει ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν ςε
ηθτιματα που απαςχολοφν τθν εκπαίδευςθ ςτθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ ςφγχρονθ
πραγματικότθτα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ
1)

Θεωρία και πράξθ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ
(παιδαγωγικι κεωρία, διδακτικι μεκοδολογία, διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, διδακτικζσ
προτάςεισ, γενικι και ειδικι διδακτικι, διακεματικότθτα, μεταςχθματίηουςα μάκθςθ κ.ά.)

2) Ενταξιακι εκπαίδευςθ
(ειδικι αγωγι, ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ, διαπολιτιςμικότθτα, εκπαίδευςθ προςφφγων,
εκπαίδευςθ για τθν ετερότθτα κ.ά.)

3) Εκπαίδευςθ για τθν αειφορία, καινοτόμα προγράμματα, ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ
(προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, ςχολικόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ,
ευρωπαϊκά προγράμματα, ςχολικζσ δράςεισ κ.ά.)

4) Σχολείο και κοινωνία
(ςχολικι ηωι, ςχολικό κλίμα, ςχολικό περιβάλλον, μακθτικι διαρροι, εκπαιδευτικι
κινθτικότθτα, διαςφνδεςθ ςχολείου και κοινωνίασ, κατάρτιςθ και αγορά εργαςίασ κ.ά.)

5) Δομζσ και κεςμοί εκπαίδευςθσ
(εκπαίδευςθ ενθλίκων, εκπαιδευτικι θγεςία, υποςτθρικτικζσ δομζσ, οργάνωςθ και
προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου, τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ, δια βίου μάκθςθ
κ.ά.)

6) Ρολιτικζσ για τθν εκπαίδευςθ, προγράμματα ςπουδϊν
(ιςτορία και φιλοςοφία τθσ εκπαίδευςθσ, κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοί
προςανατολιςμοί, προγράμματα ςπουδϊν, ςφγχρονα διδακτικά μζςα και υλικά, αξιολογικζσ
προςεγγίςεισ κ.ά.)

7) Τζχνθ, πολιτιςμόσ και εκπαίδευςθ
(δομζσ πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθ, ςχζςεισ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ, μουςειακι αγωγι,
αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτο διδακτικό ζργο κ.ά.)

8) ΤΡΕ και εκπαιδευτικι διαδικαςία
(ψθφιακά εκπαιδευτικά δίκτυα, αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτο εκπαιδευτικό ζργο, ψθφιακά
υποςτθρικτικά περιβάλλοντα κ.ά.)

9) Εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ
(ζρευνεσ για τθν εκπαίδευςθ, διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ, ςχζδια δράςθσ κ.ά.)

10) Ζτοσ Ερωτόκριτου
(ςχολικζσ δράςεισ, διδακτικζσ προτάςεισ, ερευνθτικζσ εργαςίεσ κ.ά., με αναφορά ςτο
επετειακό κζμα του Ερωτόκριτου)

13

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Με επιτυχία ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ του 3ου Ρανελλθνίου Επιςτθμονικοφ
Συνεδρίου τθσ Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ, με κζμα «Ερευνϊ, Διδάςκω, Μακαίνω: Αναηθτϊντασ τον μίτο
ςτον λαβφρινκο τθσ ςφγχρονθσ Εκπαίδευςθσ». Το Συνζδριο πραγματοποιικθκε
διαδικτυακά, από 1 ζωσ 4 Οκτωβρίου 2020.
Το Συνζδριο οργάνωςε και πραγματοποίθςε θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, ςε ςυνδιοργάνωςθ με τθν
Ρεριφζρεια Κριτθσ, με τθν υποςτιριξθ του Διμου Θρακλείου και υπό τθν αιγίδα του
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων.
Στθν ζναρξθ του ςυνεδρίου χαιρετιςμό απθφκυναν θ κ. Γκίκα Αναςταςία, Γενικι
Γραμματζασ Ρ/κμιασ, Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ του Υ.ΡΑΛ.Κ., ο κ.
Καρτςωνάκθσ Εμμανουιλ, Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρ/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ο κ.
Αρναουτάκθσ Σταφροσ, Ρεριφερειάρχθσ Κριτθσ, ο κ. Λαμπρινόσ Βαςίλθσ, Διμαρχοσ
Θρακλείου και θ κ. Μπορμπουδάκθ Λζνα, Διοικιτρια 7θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Κριτθσ.
Μθνφματα χαιρετιςμοφ απζςτειλαν: ο κ. Θγουμενίδθσ Νίκοσ, Βουλευτισ Θρακλείου, ο
κ. Κραψανιϊτθσ Μανόλθσ, Βουλευτισ Λαςικίου, ο κ. Μαμουλάκθσ Χάρθσ, Βουλευτισ
Θρακλείου, o κ. Σενετάκθσ Μάξιμοσ, Βουλευτισ Θρακλείου, o κ. Γιαννόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, Ρεριφερειακόσ Δ/ντθσ Εκπ/ςθσ Δ. Ελλάδασ και o κ. Αγγελόπουλοσ Ρζτροσ,
Ρεριφερειακόσ Δ/ντθσ Εκπ/ςθσ Λονίων Νιςων.
Το ςυνζδριο τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ωσ κεντρικοί ομιλθτζσ ο κ. Ερατοςκζνθσ
Καψωμζνοσ, Ομότιμοσ κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων και θ κ. Ελζνθ Κατςαροφ,
Αναπλ. Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ των
ςτρογγυλϊν τραπεηιϊν οι κ.κ. Στζλιοσ Ρερράκθσ, Κοςμιτορασ Νομικισ Σχολισ Ράφου πρϊθν M.A. Ελλάδασ ςτο ΣοΕ, Μαρία - Ντανιζλλα Μαροφδα, Ρρόεδροσ Eυρωπαϊκισ
Επιτροπισ κατά του ατςιςμοφ και τθσ Μιςαλλοδοξίασ του ΣοΕ (ECRI) - Κακθγιτρια
Διεκνοφσ Δικαίου - Ράντειο Ραν/μιο, Αγγελικι Αρϊνθ, Υπουργείο Μετανάςτευςθσ &
Αςφλου, Ειδικι Γραμματεία Ρροςταςίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων, Αρετι Βουράκθ, Υπ.
Ρροϊκθςθσ και διαχείριςθσ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ΡΔΕ Κριτθσ, Γκίκα Αναςταςία,
Γενικι Γραμματζασ Ρ/κμιασ, Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ, Αναςταςιάδθσ
Ραναγιϊτθσ, Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Βιδάκθ Ειρινθ, Οργανωτικι Συντονίςτρια
ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, Βοφτςινοσ Γεϊργιοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ,
Κατάρτιςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ, Υ.ΡΑΛ.Κ., Καρτςωνάκθσ Εμμανουιλ, Ρεριφερειακόσ
Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, Γιανναδάκθ Μαρία,
Υπεφκυνθ Ομάδασ Υποςτιριξθσ Μακθτείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ
Κριτθσ, Καραγιαννίδθσ Λωάννθσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου,
Τηανάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων, Γαηανόσ Λωάννθσ,
Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εκφμνθσ, Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Διευκυντισ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου και με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον ςυντονιςμό τθσ
ψθφιακισ εικαςτικισ ζκκεςθσ με μακθτικζσ δθμιουργίεσ θ κ. Χάιτα Σοφία, Συντονίςτρια
Εκπ/κοφ Ζργου του 1ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου & του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ ςε ςυνεργαςία με τον κ.
Ηζρβα Κωνςταντίνο, Συντονιςτι Εκπ/κοφ Ζργου ΡΕ86 του 1ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου.
Τζλοσ, ευχαριςτοφμε κερμά όλουσ και όλεσ τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτο
Συνζδριο, οι οποίοι/εσ ανεξάρτθτα από τον ρόλο που είχαν ςε αυτό, ςυνετζλεςαν ςτθν
επιτυχι διοργάνωςι του και διεξαγωγι του.
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ΧΑΙΕΤΙΣΜΟΙ
Χαιρετιςμόσ του Ρεριφερειάρχθ Κριτθσ
κ. Αρναουτάκθ Σταφρου
Σε μια περίοδο κατά τθν οποία παραδοςιακζσ αξίεσ μεταβάλλονται και παγιωμζνα
πρότυπα αμφιςβθτοφνται, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτο ςφγχρονο ςχολείο, προχποκζτει
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ και νζεσ δεξιότθτεσ.
Σιμερα, μζςα ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ ο δάςκαλοσ, ο κακθγθτισ καλείται να
προςαρμοςτεί και να υπθρετιςει το λειτοφργθμά του, αξιοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ,
δοκιμάηοντασ νζεσ μορφζσ διδαςκαλίασ ανταποκρινόμενοσ ςτθν ανάγκθ για τθν όςο το
δυνατόν περιςςότερθ προςαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε ζνα ευρωπαϊκό και
πλζον ςε ζνα παγκόςμιο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Ο αναβακμιςμζνοσ και ςίγουρα πιο απαιτθτικόσ ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν
ςυνεπάγεται τθν ταυτόχρονθ ςφνδεςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τθν οικονομία τθσ
γνϊςθσ, τθ ςυνεχι κατάρτιςθ και τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν.
Πλθ αυτι θ διαδικαςία αναμφιςβιτθτα επιφορτίηει το ρόλο ςασ, με πρόςκετεσ και
αντικειμενικζσ δυςκολίεσ, που ταυτόχρονα, όμωσ, αποτελοφν και ζνα κίνθτρο για τθν
αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ.
Λδιαίτερα ςιμερα, μζςα ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνει θ εξζλιξθ μιασ
πανδθμίασ ςε όλο τον πλανιτθ, ο λαβφρινκοσ τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ επεκτείνεται ςε
νζα «αχαρτογράφθτα φδατα».
Με αυτό το δεδομζνο, θ διοργάνωςθ ενόσ Ρανελλινιου Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου
από τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, με τθ ςυγκεκριμζνθ κεματολόγια
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Με τθν ευκαιρία αυτισ τθσ διοργάνωςθσ επιςθμαίνουμε για
μια ακόμα φορά πωσ για τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ, οι φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ, όλων των
βακμίδων δεν είναι ζνασ ξεχωριςτόσ δθμόςιοσ φορζασ, αποκομμζνοσ από τθν τοπικι
κοινωνία.
Για το λόγο αυτό δεν περιοριηόμαςτε μόνο ςτθν τυπικι διαςφνδεςθ με τθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα, όπωσ αυτι ορίηεται ςφιχτά από το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο.
Για εμάσ, από τα Νθπιαγωγεία μζχρι τα Ακαδθμαϊκά και Ερευνθτικά Λδρφματα,
διεξάγεται μια τεράςτια προςπάκεια από τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, μια
προςπάκεια που οφείλουμε να τθ ςτθρίηουμε και το πράττουμε ςε κακθμερινι βάςθ.
Καλι επιτυχία ςτθ διοργάνωςθ, κερμά ςυγχαρθτιρια ςτουσ διοργανωτζσ και όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ.
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ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Χαιρετιςμόσ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Ρ/κμιασ & Δ/κμιασ
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και Ρροζδρου τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ,
κ. Καρτςωνάκθ Εμμανουιλ
Αγαπθτι κ. Γενικι Γραμματζα Ρ/κμιασ, Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ του
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων,
αγαπθτζ κ. Ρεριφερειάρχθ Κριτθσ,
αγαπθτζ κ. Διμαρχε Θρακλείου,
αγαπθτοί/ζσ ςφνεδροι, ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί, φίλεσ και φίλοι
Ζχω τθν τιμι και τθ χαρά να ςασ καλωςορίηω ςτο 3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό
Συνζδριο που διοργανϊνει θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ. Σκοπόσ του Συνεδρίου είναι να προςφζρει ζνα δθμόςιο βιμα
δθμιουργικοφ διαλόγου, προκειμζνου να διατυπωκοφν και να αποτυπωκοφν με
ςυςτθματικό τρόπο ιδζεσ, προβλθματιςμοί και προτάςεισ κακϊσ και να γίνει ανταλλαγι
απόψεων και εμπειριϊν ςε ηθτιματα που απαςχολοφν τθν εκπαίδευςθ ςτθ διαρκϊσ
μεταβαλλόμενθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Αποτιμϊντασ τα νζα δεδομζνα που ζφερε θ
υγειονομικι κρίςθ του COVID-19 και τθρϊντασ τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οδθγίεσ θ
ΡΔΕ αποφάςιςε τθ διεξαγωγι και μετάδοςθ του Συνεδρίου, αποκλειςτικά μζςω του
διαδικτφου.
Θ ικανοποίθςι μου που βριςκόμαςτε ςιμερα εδϊ, ς’ αυτόν τον ψθφιακό χϊρο, είναι
ακόμα μεγαλφτερθ, κακϊσ οι οργανωτζσ και ςυν-διοργανωτζσ του Συνεδρίου απζδειξαν ότι
ζχουμε τα αντανακλαςτικά να αντεπεξζλκουμε ςτθν πρόκλθςθ αυτι, δθλαδι, να
διεκπεραιϊςουμε τισ εργαςίεσ του Συνεδρίου, που είχε προγραμματιςτεί να διεξαχκεί δια
ηϊςθσ, εξολοκλιρου διαδικτυακά, ξεπερνϊντασ τισ δυςκολίεσ. Θ επικοινωνία και θ
ανταλλαγι απόψεων που ςυνιςτοφν μία επιςτθμονικι ςυνάντθςθ επιτυγχάνονται ζτςι με
τον καλφτερο δυνατό τρόπο και υποςτθρίηονται τεχνικά, ενϊ παράλλθλα τθροφνται όλεσ οι
ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ και ακολουκείται θ επιςτθμονικι δεοντολογία.
Ο τίτλοσ του Συνεδρίου : «Ερευνϊ, διδάςκω, μακαίνω: Αναηθτϊντασ τον μίτο ςτον
λαβφρινκο τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ» αποδεικνφεται προφθτικόσ. Σε πρωτόγνωρεσ για
όλουσ ςυνκικεσ, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν τον δρόμο εφαρμόηοντασ καινοτόμεσ τεχνικζσ
και προςεγγίηοντασ τθ γνϊςθ μζςω τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Αναδεικνφονται ςε
επαγγελματίεσ με διευρυμζνεσ δεξιότθτεσ. Τιμϊντασ τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και
ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων, μελϊν Δ.Ε.Ρ. Ρανεπιςτθμίων,
επιςτθμόνων, ερευνθτϊν και εκπαιδευτϊν ενθλίκων, θ οργάνωςθ του Συνεδρίου δε κα
μποροφςε παρά να προςαρμοςτεί ςτα νζα δεδομζνα, δίνοντασ βιμα ςτουσ ειςθγθτζσ, αλλά
και εξαςφαλίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςε όλουσ, με τρόπο δθμοκρατικό.
Το Συνζδριο ςυμπεριλαμβάνει δφο κεντρικζσ ομιλίεσ πάνω από εκατό προφορικζσ
ανακοινϊςεισ, επτά εργαςτιρια και τρία ςτρογγυλά τραπζηια, κακϊσ και ζξι αναρτϊμενεσ
ανακοινϊςεισ (posters), ενϊ παράλλθλα διεξάγεται ψθφιακι εικαςτικι ζκκεςθ με
μακθτικζσ δθμιουργίεσ, ςτθν οποία μποροφν να περιθγθκοφν ψθφιακά οι επιςκζπτεσ. Για
τθν διεξαγωγι και προετοιμαςία του Συνεδρίου, ςυνζβαλαν φορείσ και εργάςτθκαν με
ευςυνειδθςία πολλοί άνκρωποι, ςτουσ οποίουσ οφείλουμε να αποδϊςουμε τα εφςθμα.
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ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Θ ςυμβολι τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ και προςωπικά του Ρεριφερειάρχθ, κυρίου Στ.
Αρναουτάκθ ιταν κακοριςτικι για τθν πραγματοποίθςθ του Συνεδρίου και θ ςτιριξθ του
κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ διοργάνωςθσ ιταν πολφτιμθ. Ακόμα, θ
Οργανωτικι Επιτροπι του Συνεδρίου μασ εργάςτθκε ακατάπαυςτα αυτοφσ τουσ μινεσ,
μεταβαίνοντασ μάλιςτα, ςτθν πορεία, ςτθν οργάνωςθ ενόσ Συνεδρίου με ψθφιακό
χαρακτιρα. Ευχαριςτϊ κερμά τα μζλθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ που κοπίαςαν γι αυτιν
τθ διοργάνωςθ και νομίηω ότι πρζπει να νιϊκουν υπεριφανοι για το υψθλοφ επιπζδου
αποτζλεςμα. Ζνα διαδικτυακό Συνζδριο, βζβαια, δεν κα ιταν εφικτό χωρίσ τθν υποςτιριξθ
μίασ εξαιρετικισ Τεχνικισ Ομάδασ. Το ζργο αυτό ανζλαβε θ Τεχνικι Ομάδα του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και
τουσ ευχαριςτϊ πολφ, όπωσ και τουσ κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ που ςυμβάλλουν ςτθν διεξαγωγι του Συνεδρίου. Τζλοσ, κζλω ιδιαίτερα να
ευχαριςτιςω για τθ ςυμμετοχι τουσ τουσ ομιλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο Συνζδριο, είτε με
κφριεσ ομιλίεσ είτε με ειςθγιςεισ. Μασ τιμά θ επιλογι ςασ να παρουςιάςετε το ζργο ςασ
από αυτό εδϊ το βιμα, εξ αποςτάςεωσ, αλλά ςε ζνα τόςο ευρφ κοινό.
Απευκυνόμενοσ ςτο κοινό που αποτελείται από ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ, κατά
κφριο λόγο, αλλά και επιςτιμονεσ και γονείσ και μακθτζσ, ςασ καλϊ να παρακολουκιςετε
τισ εργαςίεσ του Συνεδρίου και υπόςχομαι ότι κα κρατιςει αμείωτο το ενδιαφζρον ςασ κακ’
όλθ τθ διάρκειά του.
Σασ ευχαριςτϊ.
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Χαιρετιςμόσ του Δθμάρχου Θρακλείου
κ. Λαμπρινοφ Βαςίλειου
Το 3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ
Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, αποτελεί γεγονόσ ιδιαίτερθσ
ςθμαςίασ για τον τόπο μασ. Θ ςυνάντθςθ των εκπαιδευτικϊν φορζων ςτο Συνζδριο αυτό, οι
ερευνθτικζσ και κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ των ομιλθτϊν, κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ
γόνιμου διαλόγου για το παρόν και το μζλλον τθσ Ραιδείασ. Σε μια εποχι κρίςιμθ, ςτθν
οποία, θ εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ, δεν άφθςε ανεπθρζαςτο κανζνα τομζα τθσ ηωισ,
δθμιουργϊντασ δυςμενείσ ςυνκικεσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ Εκπαίδευςθσ.
Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, θ διαρκισ ανάπτυξθ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνολογίασ,
από κοινοφ με τισ οικονομικζσ ανακατατάξεισ, και τθν πολυπλοκότθτα των ςυςχετιςμϊν
ςτον ςθμερινό κόςμο, προςζκεςαν –και ςυνεχίηουν να προςκζτουν– νζεσ αναγκαιότθτεσ
και ςτον χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ.
Οι δθμοκρατικζσ χϊρεσ, διζπονται πια από τθν αντίλθψθ: ότι θ Εκπαίδευςθ πρζπει να
ακολουκεί και να αφομοιϊνει τουσ νζουσ προςανατολιςμοφσ που παρουςιάηονται ςε όλουσ
τουσ επιςτθμονικοφσ και κοινωνικοφσ τομείσ, και ςυνάμα να αποτελεί δικαίωμα όλων των
πολιτϊν. Ζτςι, κακϊσ διευρφνονται διαρκϊσ οι μορφωτικζσ ανάγκεσ, αναηθτοφνται οι
προςφορότερεσ μζκοδοι, θ αξιοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων, αλλά και θ άμβλυνςθ
των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων.
Ο χϊροσ τθσ Ραιδείασ ςτθρίηεται πάντα ςε ςυλλογζσ προςπάκειεσ, ςτθν αξιοποίθςθ
όλων των δυνατοτιτων μιασ κοινωνίασ, ςτισ επαρκείσ γνϊςεισ και ςτθν αξιοςφνθ των
εκπαιδευτικϊν. Το μεγάλο αυτό αγακό πρζπει να παραμείνει ςτο κζντρο τθσ ιςτορικισ και
πολιτιςμικισ μασ πορείασ.
Καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ του Συνεδρίου.
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ΚΕΝΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
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O Ερωτόκριτοσ και το Νεοελλθνικό πολιτιςμικό πρότυπο
Ερατοςκζνθσ Γ. Καψωμζνοσ
Ομότιμοσ κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων
Από τθν πλοφςια και περιςποφδαςτθ βιβλιογραφία περί Ερωτοκρίτου λείπει ζνα
ςθμαντικό κεφάλαιο, για το οποίο ο ανφποπτοσ αναγνϊςτθσ κα ςχθματίςει – υποκζτομε –
τθν εντφπωςθ, ότι δεν υπάρχει λόγοσ ν’ ανοίξει, γιατί τα ςχετικά ερευνθτικά ερωτιματα
ζχουν απαντθκεί. Μιλοφμε για το πολιτιςμικό πρότυπο ςτο οποίο εντάςςεται το ζργο και το
οποίο αντανακλά. Και δεν εννοοφμε ότι οι ζρευνεσ ζχουν μονομερι προςανατολιςμό αλλά
ότι θ οπτικι και οι εξειδικευμζνοι ςτόχοι τουσ δεν προςφζρονται, από επιςτθμολογικι
άποψθ, για μια αυτόματθ ι εξόφκαλμθ αναγωγι των ποριςμάτων τουσ ςτθν τυπολογία των
πολιτιςμικϊν ςυςτθμάτων. Κα πρζπει ωςτόςο να αναγνωρίςομε ότι αν θ προβλθματικι για
το πολιτιςμικό πρότυπο του Ερωτόκριτου δεν μπαίνει από τθν κφρια είςοδο με όλο το
κεωρθτικό και μεκοδολογικό εξοπλιςμό τθσ, μπαίνει από το παράκυρο των ερευνθτικϊν
αιτθμάτων, τα οποία όλο και πιο ςυχνά διατυπϊνονται ςε απλουςτευτικζσ αντικζςεισ, που
κζτουν ζμμεςα το πρόβλθμα του πολιτιςμικοφ προςανατολιςμοφ:
− Θ ποιθτικι του Ερωτόκριτου είναι γζννθμα τθσ αςτικισ ι τθσ αγροτικισ κουλτοφρασ; του
λόγιου ι του λαϊκοφ πολιτιςμοφ; − Ο δθμιουργόσ του είναι Βενετόσ άρχοντασ ι Ζλλθνασ
χωρικόσ; − Θ ποιθτικι του ζργου ςυνδζει τον Ερωτόκριτο με τθ λόγια – ιταλικι – παιδεία
του δθμιουργοφ ι με τθν προφορικι ποιθτικι παράδοςθ τθσ Κριτθσ; − Ροιοσ επθρζαςε
ποιόν, ο Ερωτόκριτοσ τθ μαντινάδα ι θ μαντινάδα τον Ερωτόκριτο; 1
Είναι φανερό ότι τζτοια ερωτιματα διλθμματικοφ χαρακτιρα υποδθλϊνουν
ενδεχομζνωσ τισ ιδεολογικζσ αφετθρίεσ των μελετθτϊν ι τισ μείηονεσ ιδεολογικζσ
διαιρζςεισ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςε ηθτιματα πολιτιςμικοφ προςανατολιςμοφ, αλλά δεν
ευνοοφν μια αντικειμενικι προςζγγιςθ των προβλθμάτων. Εμείσ εδϊ προτείνω να
ξεκινιςομε αντίςτροφα· να κζςομε πρϊτα, τα τυπολογικά κριτιρια που υπαγορεφει θ
κεωρία του πολιτιςμοφ και ςτθ ςυνζχεια να επιχειριςομε να δϊςομε τισ απαντιςεισ2.
Α. Ανιμιςτικι εικονοπλαςία vs μυςτικιςτικι εικονοπλαςία
Ζνα ζγκυρο κριτιριο για τθν τυπολόγθςθ των πολιτιςμικϊν ςυςτθμάτων είναι ο
τρόποσ που βιϊνεται από τον ςυλλογικό φορζα θ ςχζςθ του πολιτιςμοφ με τθ φφςθ. Θ
διεκνισ ερευνθτικι εμπειρία ζχει αποδείξει ότι το κριτιριο αυτό είναι πρόςφορο και
ιδιαίτερα λειτουργικό για να ανιχνεφςομε τθν «πολιτιςμικι ταυτότθτα» ενόσ λαοφ μζςα
από τθν ανάλυςθ τθσ εκιμικισ ηωισ και των πνευματικϊν του δθμιουργθμάτων3.

1

Βλ. Ε.Γ. Καψωμζνοσ, «Θ ποιθτικι του Ερωτόκριτου. Τυπολογικά γνωρίςματα», Διεκνζσ Επιςτθμονικό
Συνζδριο ‘Ερωτόκριτοσ: αιςκθτικι, ιςτορία, κριτικι’ ,ζκυμνο, 21-23.06. 19- <ςτα υπό ζκδοςθ Ρρακτικά>.
2
Οι απόψεισ που κα εκκζςομε εδϊ είναι το απόςταγμα πολυετϊν ερευνϊν και κατά ζνα ςθμαντικό μζροσ
αντιςτοιχοφν ςε δθμοςιευμζνα κείμενα. Γι’ αυτό και για λόγουσ οικονομίασ χρόνου, οι αναφορζσ μασ κα είναι
ςυνοπτικζσ, με παραπομπι ςτισ επιμζρουσ αναλυτικζσ μελζτεσ μασ.
3
Βλ. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973: 374-375. – E.G.Kapsomenos, "La
relation entre nature et culture comme critère typologique des systèmes culturels", Actes du Vlème Congrès
International de l'Association Internationale de Sémiotique:«La semiotique: Carrefour de la Nature et de la
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Ρροκειμζνου για τισ λογοτεχνικζσ και καλλιτεχνικζσ εκφράςεισ, το εικονοπλαςτικό και
μεταφορικό ςφςτθμα αντιπροςωπεφει μια ουςιϊδθ πλευρά τθσ ςχζςθσ φφςθ – πολιτιςμόσ.
Απ’ αυτι τθ ςκοπιά, θ τυπολογία Ανιμιςτικι εικονοπλαςία vs Μυςτικιςτικι εικονοπλαςία
προςφζρει ζνα κριτιριο διάκριςθσ ανάμεςα ςε δφο ςθμαςιακά ςφμπαντα αντίκετου
προςανατολιςμοφ. Θ ανιμιςτικι εικονοπλαςία εκφράηει τθν πίςτθ ςτθν αντικειμενικι
υπόςταςθ του ορατοφ κόςμου, όπου θ φφςθ και οι αξίεσ τθσ είναι το πρότυπο για τον
άνκρωπο και τισ κοινωνικζσ αξίεσ· το Σφμπαν είναι ενιαίο. Θ μυςτικιςτικι εικονοπλαςία,
από τθν άλλθ, παραπζμπει ςε ζνα δυιςτικό ςφμπαν, όπου το όντωσ ον είναι απρόςιτο ςτισ
αιςκιςεισ, άφκαρτο και αιϊνιο (μεταφυςικόσ κόςμοσ), ςε αντίκεςθ με το φκαρτό και
προςωρινό του φυςικοφ κόςμου. Θ εφαρμογι αυτισ τθσ τυπολογίασ ςτθν ανάλυςθ του
ζργου μάσ οδθγεί ςτισ ακόλουκεσ διαπιςτϊςεισ: Στον Ερωτόκριτο θ ιςτορία εξελίςςεται
κατά κφριο λόγο μζςα ςτο κοινωνικό όχι ςτο φυςικό περιβάλλον· ζχομε ζνα κοςμοείδωλο
ανκρωποκεντρικό, όπου θ φφςθ ςπάνια ςυναντάται ωσ ςτοιχείο οργανικό του μφκου. Το
ανάλογο ιςχφει ςτο δθμοτικό τραγοφδι, με τθ διαφορά ότι εκεί το άμεςο περιβάλλον του
ανκρϊπου είναι θ φφςθ, αλλά το επίκεντρο είναι ο άνκρωποσ4. Και όπωσ κι εκεί, το ζργο
κατακλφηεται από τθν άμεςθ αίςκθςθ τθσ φφςθσ, που εδϊ ειςορμά από το “παράκυρο” του
μεταφορικοφ λόγου, ςε μια πυκνι διαλεκτικι κυριολεξίασ – μεταφοράσ, που κρατά
ςυνεχϊσ ςτθν επιφάνεια τθ ςθμαίνουςα αναλογία ανκρϊπινου – φυςικοφ. Μζςα ς’ αυτό το
πλαίςιο, αναπτφςςεται, ςε πλιρθ αντιςτοιχία προσ τθν κρθτικι μαντινάδα, ζνα
πλουςιότατο και παραςτατικό ςφςτθμα εικονοπλαςίασ, που ζχει ωσ μζτρο ςφγκριςθσ τθ
φφςθ-πρότυπο, πθγι όλων των αξιϊν. Ο άνκρωποσ, οι ιδιότθτεσ, τα πάκθ, οι δοκιμαςίεσ
του παραβάλλονται, μζςω του ςχιματοσ τθσ παρομοίωςθσ και τθσ μεταφοράσ, με εμπειρίεσ
τθσ φυςικισ και πρακτικισ ηωισ ( – Ζνασ που τρζμει όντε ςε δει ωσ τρζμει το καλάμι *Α
1601] – Αυτόσ κε να ’ν’ απαρκινά ψθλοφ δεντροφ κλωνάρι *Α658+). Τυπικζσ εκφράςεισ τθσ
εικονοπλαςίασ του δθμοτικοφ τραγοφδιοφ, όπωσ θ ςυμπαράςταςθ τθσ ζμψυχθσ φφςθσ
ςτον άνκρωπο και θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν ανκρϊπινθ περιπζτεια, παρότι όχι τόςο ςυχνζσ,
δεν απουςιάηουν από τον Ερωτόκριτο:
Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει,
ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει.*…+
Χαμοπετϊντασ τα πουλιά εγλυκοκιλαδοφςα,
ςτά κλωναράκια τω δεντρϊ εςμίγα κι εφιλοφςα.
Δυο δυο εηευγαρϊναςι, ηεςτόσ καιρόσ εκίνα,
ζςμιξεσ, γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι εκείνα.
( Ε 769-82)

Culture»,Guadalajara, Mexico, Juillet 1997 (θλεκτρον. ζκδ.). – Ε.Γ.Καψωμζνοσ, «Θ αντίκεςθ φφςθσ-κουλτοφρασ
ςτο ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι»: «Σθμειωτικι και Κοινωνία». Διεκνζσ Συνζδριο Ελλθνικισ Σθμειωτικισ
Εταιρείασ, (Κεςςαλονίκθ 22-23 Λουνίου 1979), Ακινα εκδ. Οδυςςζασ, 1980: 227-232. – Του ίδιου, «Θ
διχοτομία φφςθ –πολιτιςμόσ ωσ κριτιριο οριοκζτθςθσ τθσ πρϊτθσ μεταπολεμικισ ποιθτικισ γενιάσ»,
Συμπόςιο για τθ Μεταπολεμικι Ροίθςθ, (Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, ζκυμνο, 29.10.–1.11.1983), περ. Σπείρα,
τεφχ. 2-3 (Φκιν.- Χειμ. 1984): 113-132. – Του ίδιου, «‘Αυτό το αςτζρι είναι για όλουσ μασ’. Ηωικζσ και
κοινωνικζσ αξίεσ ςτθν ποίθςθ του Τάςου Λειβαδίτθ», Αναηθτϊντασ το χαμζνο ευρωπαϊκό πολιτιςμό.
Νεοελλθνικι ποίθςθ και πολιτιςμικι παράδοςθ, Ακινα, Ρατάκθσ, 2002: 200-215.
4
Ε.Γ. Καψωμζνοσ, Δθμοτικό τραγοφδι. Μια διαφορετικι προςζγγιςθ, Ακινα, Ρατάκθσ, 1996: 53-55.
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Ακόμθ και ζννοιεσ αφθρθμζνεσ και φαινόμενα που επιδζχονται μυςτικιςτικζσ
προεκτάςεισ, παραβάλλονται με αιςκθτά πράγματα και εμπειρίεσ, και αποδίδονται με
ανιμιςτικζσ μεταφορζσ:
-Τα μάτια δεν καλοκωροφ ςτο μάκρεμα του
μα πλια μακρά και πλια καλά κωρεί θ καρδιά τ’ ακρϊπου.
–Χίλια μάτιά ϋχει ο λογιςμόσ, μεροφ νυκτοφ βιβλίηου,
χίλια θ καρδιά και πλιότερα, κι ουδζ ποτζ ςφαλίηου.
*Α1083-84]
Θ καρδιά, ο λογιςμόσ και θ δυνατότθτά τουσ να υπερβαίνουν τα όρια τθσ εμπειρικισ
αντίλθψθσ του κόςμου αποδίδονται απλά με τθν εμψφχωςθ και τθν ανάδειξι τουσ ςε
αυτόνομα προςωποποιθμζνα υποκείμενα με υπερφυςικζσ (όχι μεταφυςικζσ) ικανότθτεσ.
Οφτε μία φορά ς’ ολόκλθρο το ζργο – οφτε και ςτισ λόγιασ αφετθρίασ ομθρικζσ
παρομοιϊςεισ/παραβολζσ – ο ποιθτισ δεν διολιςκαίνει προσ μια οπτικι που να ειςάγει ςτο
μεταφορικό ςφςτθμα τθ μυςτικιςτικι αντίλθψθ του κόςμου. Θ περίτεχνθ μζςα ςτθν
απλότθτά τθσ ςφνκεςθ εμψφχωςθσ-μεταφοράσ-μετωνυμίασ είναι πολφ οικεία ςτον ακροατι
από τα δθμοτικά τραγοφδια, ιδιαίτερα τα θρωικά (ακριτικά, κλζφτικα) και τα κοινωνικά (τθσ
αγάπθσ, του γάμου, τςθ ξεφάντωςθσ, κ.λπ.)5. Και αποτελοφν άλλο ζνα τεκμιριο τθσ βακιάσ
και ουςιαςτικισ ςχζςθσ του Κορνάρου με τθ λαϊκι ποιθτικι παράδοςθ. Συμπεραςματικά, το
κοςμοείδωλο του Ερωτόκριτου είναι αμιγϊσ φυςιοκρατικό, ςε πλιρθ αντιςτοιχία με το
λαϊκό προφορικό πολιτιςμό6.
Β. Θ παράςταςθ του κείου και o Ζρωτασ ςτον Ερωτόκριτο
Μζςα ςτο φανταςτικό ςφμπαν τθσ λογοτεχνίασ, ο βαςικόσ παράγοντασ που ορίηει το
κοςμοείδωλο ενόσ ζργου είναι οι παραςτάςεισ του κείου, όπωσ υπαγορεφονται από τθν
αντίλθψθ του δθμιουργοφ για τθ ςχζςθ ανκρϊπου – κεοφ.
Στο φυςιοκρατικό ανιμιςτικό ςφμπαν δεν υπάρχει κεόσ δθμιουργόσ· το κείο είναι
πλθκυντικό και οι εκφράςεισ του αποτελοφν ενδοκοςμικζσ οντότθτεσ. Αντίκετα, ςτο
μυςτικιςτικό δυιςτικό ςφμπαν, που ορίηεται από τθ κεμελιϊδθ διάκριςθ υλικοφ –
πνευματικοφ, φυςικοφ – μεταφυςικοφ κόςμου, ο κεόσ δθμιουργόσ προχπάρχει του κόςμου,
είναι ζξω και πάνω από τα δθμιουργιματά του.
Σφμφωνα μ’ αυτά τα τυπολογικά κριτιρια, τα διακριτικά γνωρίςματα που ορίηουν το
κοςμοείδωλο του Ερωτόκριτου είναι ζνα ενιαίο και ςυνεπζσ ςφμπαν χωρίσ μεταφυςικι, ςε
ςτενι αναλογία και ςυγγζνεια προσ το φυςιοκρατικό ςφμπαν του δθμοτικοφ τραγουδιοφ.
Το κατεξοχιν γνϊριςμα αυτοφ του κοςμοειδϊλου είναι θ ςχζςθ αρμονίασ του πολιτιςμοφ

5

Βλ. Ε.Γ. Καψωμζνοσ, Δθμοτικό τραγοφδι. Μια διαφορετικι προςζγγιςθ, Ακινα, Ρατάκθσ, 1996: 53-56,80-83,
92-99 (Γενικά χαρακτθριςτικά- Τεχνοτροπία), 133-206 (κυρίωσ 135-141: ακριτικό τραγοφδι, 162-165: Του
Χάρου, 183-187: Κλζφτικο τραγοφδι). Του ίδιου, Αφθγθματολογία, Ακινα, Ρατάκθσ, 2003: 187-193 (Ακριτικό
τραγοφδι).
6
Εδϊ χρειάηεται μια διευκρίνιςθ. Θ ανιμιςτικι μεταφορά δεν αποτελεί κριτιριο διάκριςθσ μεταξφ λόγιασ και
λαϊκισ ποίθςθσ. Το ίδιο πρότυπο ακολουκεί και θ λόγια κλαςικιςτικι παράδοςθ, ςυνεπϊσ και θ
αναγεννθςιακι λογοτεχνία, τουλάχιςτον ςτθν αφετθρία τθσ.
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με τθ φφςθ, που βαςίηεται ςτθν αναλογία φυςικϊν και θκικϊν αξιϊν, μια ςχζςθ-κλειδί για
τθν τυπολόγθςθ των πολιτιςμικϊν ςυςτθμάτων. Οι εκφράςεισ του κείου, ςε αντιςτοιχία με
κεότθτεσ τθσ προχριςτιανικισ πολυκεΐασ (ο Ουρανόσ και τ’ Άςτρθ, ο Ιλιοσ κι θ Σελινθ, θ
Μοίρα και ο Άδθσ) είναι ςυςτατικά ςτοιχεία του ενδοκοςμικοφ ςφμπαντοσ. Ο Ζρωτασ,
εικονιςτικι παράςταςθ του αρχαίου κεοφ, είναι ανάμεςα ςτισ εκφράςεισ του κείου θ μόνθ
δρϊςα δφναμθ, που με τθν ενεργθτικι πανταχοφ παρουςία τθσ κακορίηει τισ εξελίξεισ.
Πμωσ, ποτζ δε βγαίνει ςτο προςκινιο ο ίδιοσ ο Ζρωτασ, αυτοπροςϊπωσ, όπωσ ςτθν αρχαία
μυκολογία και ςτισ κλαςικιςτικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ. Θ δράςθ του και οι ςυνζπειζσ τθσ
φανερϊνονται μζςα από τα λόγια και τισ αντιδράςεισ των ανκρϊπων. Και παρ’ ότι κεόσ
παντοδφναμοσ, ςτο επίπεδο τθσ εικονοπλαςίασ, εξομοιϊνεται με τα ςκανταλιάρικα ι/και
κακοποιά δαιμόνια τθσ λαϊκισ μυκολογίασ (ξωτικά, νεράιδεσ, κατςιμπουριδεσ,
καλικαντηαράκια, κλπ.) και διόλου με τα ςτερεότυπα τθσ λόγιασ «αρκαδικισ» ποίθςθσ.
Μιλεί ο Ροιθτισ-αφθγθτισ:
Ρολλά μεγάλθ δφναμθ, πολλά μεγάλθ χάρθ
ζχει τ’ ολόγδυμνο παιδί που παίηει το δοξάρι·
βαςτά κουρφά ψιλι μαγνιά, τα μάτια μασ κουκλϊνει,
και το κακό που μελετά δε μασ το φανερϊνει·
τθν ίςια ςτράτα δεν πατεί μα τθ ςτραβι γυρεφγει,
φαρμακεμζνεσ μαγεριζσ πάντα μασ μαγερεφγει.
*Α273-278]
Και παρ’ ότι ςτθν ακαταμάχθτθ δφναμθ του Ζρωτα οφείλεται θ αντοχι που επζδειξαν
οι δφο νζοι ςε όλθ τθ μακρά δοκιμαςία τουσ, που οδιγθςε ςτθν επικράτθςθ των ηωικϊν
αξιϊν ζναντι των κοινωνικϊν απαγορεφςεων και ςτθν τελικι ζνωςι τουσ, ωςτόςο θ
αντιμετϊπιςθ του Ζρωτα παραμζνει κατά κανόνα αρνθτικι. Με λίγεσ εξαιρζςεισ 7,
λογαριάηεται αδικθτισ, πλάνοσ, αντίμαχοσ, ανεξάρτθτα από κετικζσ ι αρνθτικζσ εξελίξεισ.
Μια εφλογθ εξιγθςθ κα ιταν ότι ο ποιθτισ χρθςιμοποιεί τα ςυνικθ ςτερεότυπα τθσ
παραδοςιακισ μαντινάδασ, όπου ο ερωτευμζνοσ διεκτραγωδεί τα βάςανά του τθ ςτιγμι
που τα βιϊνει· και ψζγει τον Ζρωτα, που τον πλάνεψε, τον ζκαμε ςκλάβο του, τον τυραννά
χωρίσ ζλεοσ:
Ζρωντα, τθ ςαΐτα ςου να τθ μαλαματϊςεισ
γιατί δεν άφθκεσ καρδιά να μθν τινε ματϊςεισ.
– Ζρωντα τριςκατάρατε, αδικθτι και πλάνε…
– Ζρωντα, και ποιοσ ςοφ ’μακε καρδιζσ να ςαϊτεφεισ…
– Ζρωντα, και τι ςοφ ’καμα και τά ’χεισ μετά μζνα…
*Βαβουλζσ, 1950: 24.5, 21.2, 21.4, 22.5+8

7

Α6 (του Ζρωτα θ μπόρεςθ και τθσ φιλιάσ θ χάρθ), Α543 (Γροικιςετε του Ζρωτα καμάςματα τα κάνει), Β 1372
(τον Ζρωταν ανζκραξε, ςτον πόκο επαραδόκθ), Γ 1124 (τον Ζρωτα ζχει δάςκαλο κι εκείνοσ τς’ αρμθνεφγει).
8
Βλ. επιπλζον, Βαβουλζσ 21.1-28.11 (47 μαντινάδεσ για τον Ζρωντα) και Λιουδάκθ, 1936: 44.10-11, 47.52-55,
48.56-58. Ρρβλ. ανάλογα παραδείγματα από το κείμενο του Ερωτόκριτου: Β569, Β198, Γ249, Α1201, Α280,
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Είναι ενδιαφζρον ότι ςτθν προφορικι παράδοςθ (όπωσ δείχνουν οι μαντινάδεσ που
παρακζτομε), ο Ζρωτασ εμφανίηεται προςωποποιθμζνοσ, με μια ςυνζπεια ανάλογθ προσ τθ
λόγια κλαςικιςτικι παράδοςθ. Ρροκειμζνου για ζνα κεματικό ςτοιχείο κοςμοκεωρθτικισ
τάξθσ, με διαχρονικι ςυνζχεια μζςα ςτθ λαϊκι προφορικι παράδοςθ, κα ιταν ςυηθτιςιμο
αν μπορεί να ερμθνευκεί ωσ δάνειο από το ζργο του Κορνάρου. Θ νεοελλθνικι αντίλθψθ
του ζρωτα εμφανίηεται ςυγκροτθμζνθ ςε μνθμεία του λόγου που χωρίσ αμφιβολία
προθγοφνται χρονικά από τθ ςφνκεςθ του Ερωτόκριτου9. Οριςμζνα ερωτικά κζματα
ςυνδζουν το δθμοτικό τραγοφδι με τθν αρχαία παράδοςθ των αρχιλόχιων ποιθμάτων. Θ
παρακάτω μαντινάδα, που καταγράψαμε ςτθν περιοχι του Ψθλορείτθ (Επαρχία
Μυλοποτάμου, 1997) κα μποροφςε να είναι ακριβισ μετάφραςθ ενόσ από τα διαςωκζντα
κείμενα του Αρχίλοχου:
Ράντα με φτάνει ο ζρωντασ, όςο πολφ κι αν τρζχω,
γιατί 'ναι κείνοσ φτερωτόσ, μα 'γϊ φτερά δεν ζχω.
Το ίδιο νόθμα το ςυναντοφμε και ςτον Ερωτόκριτο, όμωσ ςυμπυκνωμζνο ςε ζνα ςτίχο, με
υποκείμενο τον πόκο :
<Αυτόσ λαβϊνει από κοντά κι από μακρά ςκοτϊνει>
κι όςον κι α φεφγω κι α γλακϊ, με τα φτερά με ςϊνει.
Να υποκζςομε πωσ το δίςτιχο υπιρξε λόγιο δθμιοφργθμα που ζγινε λαϊκό; ι ότι το
δθμοφιλζσ κζμα τθσ παντοδυναμίασ του ζρωτα και τθσ αδυναμίασ (ι απροκυμίασ) του
ανκρϊπου ν' αντιςτακεί ς' αυτόν διαςϊκθκε – όπωσ ςυνζβθ με πλικοσ άλλα μυκολογικά
κζματα – μζςα ςτθ ςυλλογικι μνιμθ και τθ λαϊκι ποιθτικι παράδοςθ ωσ τισ μζρεσ μασ;
Κεωρθτικά θ πικανότερθ εκδοχι είναι θ ςφντομθ μορφι να αντλεί από τθν αναλυτικότερθ.
Στθν περίπτωςι μασ, μάλλον και οι δφο μεταχειρίηονται ζνα κοινόχρθςτο ςτθ λαϊκι
παράδοςθ υλικό.
Γ. Ο διαχρονικόσ κϊδικασ τθσ ταφτιςθσ του κάλλουσ και του αγακοφ
Λζγαμε νωρίτερα ότι το φυςιοκρατικό ανιμιςτικό ςφμπαν είναι ενιαίο, κι αυτό ιςχφει
και ςτο αξιακό επίπεδο, με βαςικό γνϊριςμα τθν αντιςτοιχία φυςικϊν και πνευματικϊν
αξιϊν. Αντίκετα, το μυςτικιςτικό δυιςτικό ςφμπαν ορίηεται από τθ κεμελιϊδθ διάκριςθ
υλικοφ – πνευματικοφ, φυςικοφ – μεταφυςικοφ κόςμου.
Με τα τυπολογικά αυτά κριτιρια ςυναρτάται θ ςχζςθ του κάλλουσ με το αγακό, μια
ςυνάρτθςθ κομβικισ ςθμαςίασ μζςα ςτο αξιακό ςφςτθμα του ζργου. Ροια είναι, λοιπόν, θ
κζςθ του Ερωτόκριτου ς’ αυτι τθν τυπολογία;
Μζςα ςτο ζργο το ανκρϊπινο ιδανικό ορίηεται από τθ ςφνκεςθ τθσ ομορφιάσ και τθσ
αρετισ. Ενςάρκωςθ αυτοφ του ιδεϊδουσ αποτελοφν οι δφο πρωταγωνιςτζσ, θ Αρετοφςα κι
ο Ερωτόκριτοσ:

Α2144, Α1667, Β1534, που δείχνουν τθ ςτενι ςυγγζνεια κεμάτων και εκφραςτικϊν τρόπων του Ερωτόκριτου
με αυτά τθσ μαντινάδασ.
9
Τα τραγοφδια τθσ αγάπθσ είναι από τισ αρχαιότερεσ κατθγορίεσ δθμοτικοφ τραγουδιοφ. Και παρότι θ χρονικι
αφετθρία κεμάτων τθσ προφορικισ παράδοςθσ δεν είναι - ελλείψει γραπτϊν ςχετικϊν μαρτυριϊν ευδιάγνωςτθ, θ προςωποποίθςθ του Ζρωτα ςτθ λαϊκι ποίθςθ φαίνεται να ζρχεται από πολφ μακριά. Βλ. Ε.Γ.
Καψωμζνοσ, «Θ παράδοςθ τθσ αρχαίασ λυρικισ ποίθςθσ και το δθμοτικό τραγοφδι», περ. Διαβάηω, τεφχ. 107
(5.12.1984): 40-44 και «Ο Ζρωτασ ςτο δθμοτικό τραγοφδι» περ. Αρχαιολογία και Τζχνεσ, τευχ. 111(2009): 3237.
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Και τ’ όνομά τηθ το γλυκφ το λζγαν Αετοφςα,
οι ομορφιζσ τα’ ιταν πολλζσ τα κάλλθ ςς’ ιταν πλοφςα· *…+
μ’ όλεσ τςι χάρεσ κι αρετζσ ιτονε ςτολιςμζνθ,
ευγενικι και τακτικι, πολλά χαριτωμζνθ.
(Α 61-62/65-66)
Και τ’ όνομα του νιοφτςικου ωτόκριτο το λζγα·
ιτονε τς' αρετισ πθγι και τς' αρχοντιάσ θ φλζγα
κι όλεσ τςι χάρεσ που ουρανόσ και τ’ άςτρθ εγεννιςα,
μ’ όλεσ τον εμοιράνανε, μ’ όλεσ τον εςτολίςα.
(Α81-84).
Αυτόσ είναι ο ςτερεότυποσ και χαρακτθριςτικόσ ςυνδυαςμόσ: θ ομορφιά με τθν αρετι πάνε
μαηί. Θ ομορφιά αντιςτοιχεί ςτισ φυςικζσ αξίεσ, θ αρετι ςτισ θκικζσ. Και με μια εφλογθ
αναγωγι, οι φυςικζσ αξίεσ ςυνοψίηονται ςτο κάλλοσ και οι θκικζσ ςτο αγακό. Και οι δφο
ςυνενϊνονται ςτον αμφίςθμο όρο (που μετζχει και ςτθ μια και ςτθν άλλθ ςθμαςία), τθ
χάρθ. Μ' αυτι τθ διπλι ςθμαςία, θ χάρθ γίνεται θ λζξθ-ςθμείο που δθλϊνει, ςτο επίπεδο
τθσ γλωςςικισ λειτουργίασ, τθν αλλθλοςυνάρτθςθ ανάμεςα ςτο κάλλοσ και το αγακό, τθν
οργανικι ςφνκεςθ φυςικϊν και θκικϊν αξιϊν· όπωσ δθλϊνεται και με το ςυντακτικό
ςυνδυαςμό ουςιαςτικοφ – ετερόπτωτου προςδιοριςμοφ: τθσ αντρειάσ τα κάλλθ (γενικι τθσ
ιδιότθτασ). Ππου υπάρχει το κάλλοσ υπάρχει και το αγακό· και αντίςτροφα. Αυτό ςθμαίνει
ότι το ωραίο είναι αςυμβίβαςτο προσ το κακό και το αγακό προσ το άςχθμο. Αντίκετα, ο
κακόσ είναι και άςχθμοσ, απεχκισ ςτθν όψθ.\Χαρακτθριςτικά παραδείγματα ο Καραμανίτθσ
*Β319-64+ και ο αφζντθσ τθσ Ράτρασ *Β453-94+. Το «κλειδί», λοιπόν, ς’ αυτό τον κϊδικα
είναι ότι θ ομορφιά με τθν αρετι πάνε μαηί. Κριτιριο του αγακοφ είναι το αιςκθτικό·
κριτιριο του ωραίου είναι το θκικό. Κι αυτό ςθμαίνει πολφ απλά ότι οι φυςικζσ αξίεσ και οι
θκικζσ αξίεσ αποτελοφν ςυςτατικά ςτοιχεία του ίδιου ςφμπαντοσ και όχι μετωνυμία τθσ
αντίκεςθσ φλθ vs πνεφμα, φυςικό vs μεταφυςικό, όπωσ ςτθν ιδεαλιςτικι κοςμολογία. Αυτι
θ αλλθλοςυνάρτθςθ κάλλουσ – αγακοφ είναι θ εμπράγματθ απόδειξθ τθσ ενότθτασ του
ςφμπαντοσ. Ρρόκειται για ζναν χαρακτθριςτικά νεοελλθνικό κϊδικα, ςτοιχείο πολιτιςμικισ
εντοπιότθτασ, που ζχει τθν αφετθρία του ςτο δθμοτικό τραγοφδι και που ςτθν προςωπικι
ποίθςθ εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςυγκροτθμζνοσ μζςα ςτουσ ςτίχουσ του
Ερωτόκριτου10.

10

Βλ. αναλυτικά Ε.Γ. Καψωμζνοσ, “Θ ταφτιςθ του κάλλουσ με το αγακό: ζνασ νεοελλθνικόσ αξιακόσ κϊδικασ
ςτθ μεταβυηαντινι λογοτεχνία”, Ρρϊιμθ νεοελλθνικι δθμϊδθσ γραμματεία. Γλϊςςα, παράδοςθ και ποιθτικι.
Ρρακτικά του 6ου Διεκνοφσ Συνεδρίου Νeograeca Medii Aevi, Επιμ. Γιάννθσ Κ. Μαυρομάτθσ – Νίκοσ Αγιϊτθσ,
Βικελαία Δθμόςια Βιβλιοκικθ, Θράκλειο, 2012: 87-102. Επίςθσ τθ γενικότερθ μελζτθ μασ, “Θ ταφτιςθ του
κάλλουσ με το αγακό ςτθν ελλθνικι λογοτεχνία. Ζνασ πολιτιςμικόσ κϊδικασ”, περ. Διάλογοι καταλλαγισ 58
(2000): 514-518 .[= Ρεριβάλλον και ανάπτυξθ. Διαλεκτικζσ ςχζςεισ και διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ,
Ειςαγωγι- επιμζλεια Δθμ. όκοσ, Ακινα, Εναλλακτικζσ Εκδόςεισ, 2005: 177-188.
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Δ. Θ αρχι τθσ ςυνφπαρξθσ των αντικζτων
Μζςα ςτθν τυπολογία των πολιτιςμικϊν ςυςτθμάτων, μυςτικιςμόσ και ορκολογιςμόσ
αντιπροςωπεφουν δφο αντίκετουσ και ςυμπλθρωματικοφσ τρόπουσ αντίλθψθσ και
κατανόθςθσ του κόςμου. Ο ζνασ δίνει προτεραιότθτα ςτθ μυςτικι εμπειρία, ο άλλοσ ςτον
ορκό λόγο. Ο μυςτικιςμόσ βαςίηεται ςτθν ενορατικι ςφλλθψθ και ςτθν πίςτθ για τθν
αλικεια του μυςτικοφ βιϊματοσ και δε χρειάηεται επαλικευςθ. Αντίκετα, ο ορκολογιςμόσ
βαςίηεται ςτθ κεμελιϊδθ αρχι τθσ τυπικισ λογικισ: ταυτόν vs ζτερον, αποκλείοντασ τθ
ςυνφπαρξθ και ςφηευξθ των αντικζτων, θ οποία, ςφμφωνα με τθν αρχι του αςυμβίβαςτου
ςυνιςτά λογικι αντίφαςθ. Μ’ αυτό τον οπλιςμό και εργαλεία τθ λογικι αποδειξιμότθτα και
τθν εμπειρικι επαλικευςθ, θ αναγεννθςιακι κουλτοφρα ζρχεται να αντιπαρατεκεί ςτο
μυςτικιςμό του Μεςαίωνα.
Μζςα από τθν προοπτικι αυτισ τθσ τυπολογικισ διάκριςθσ, αντιμετωπίςαμε άλλοτε
το πρόβλθμα των αρχϊν τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ· και υποςτθρίξαμε ότι θ μετάβαςθ
από τθ βυηαντινι ςτθ νεοελλθνικι πολιτιςμικι φάςθ ορίηεται από μια ςειρά
μεταςχθματιςμοφσ ανάμεςα ςτουσ οποίουσ είναι θ υπζρβαςθ τθσ αρχισ τθσ αντίφαςθσ και
θ δυνατότθτα ςφηευξθσ των αντικζτων, αρχι που εμφανίηεται ςυγκροτθμζνθ ςτα ζργα τθσ
κρθτικισ λογοτεχνίασ τθσ ακμισ και ςυνιςτά μια υπζρβαςθ τθσ διχοτομίασ μυςτικιςμόσ vs
ορκολογιςμόσ.11
Ζνα χαρακτθριςτικό κζμα ςε όλθ αυτι τθν παραγωγι (Κρθτικό κζατρο, Ερωτόκριτο,
Κυςία του Αβραάμ) είναι θ ςφγκρουςθ τθσ λογικισ και τθσ φρόνθςθσ με το ςυναίςκθμα,
που προςωποποιείται ςυχνά ςε ηεφγθ χαρακτιρων (Ερωτόκριτοσ – Ρολφδωροσ, Αρετοφςα –
Νζνα). Από τισ μακρζσ αντιπαρακζςεισ προκφπτει θ ςτακερι πίςτθ ςτθν ορκότθτα τθσ
λογικισ, που ςυναρτάται με τθ φρόνθςθ και ςυνκζτουν μαηί τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ
ιδζασ του ανκρϊπου:
ςτςθ γνϊςθσ το λογαριαςμό ςαν άνκρωποσ γιαγζρνει.
(Ερωτόκριτοσ, Β. ςτ.736)
Σ’ αυτό αναγνωρίηομε ζνα ιδεϊδεσ του αναγεννθςιακοφ ανκρωπιςμοφ. Από τθν άλλθ,
όμωσ, ςυναντοφμε ζνα πλικοσ περιπτϊςεισ όπου το μζτρο του ορκοφ λόγου διαψεφδεται.
Σ’ όλα τα ζργα, υποκζςεισ που είχαν τεκεί ωσ “αμιχανα” (αδφνατα) με το μζτρο του ορκοφ
λόγου, τελικά πραγματοποιοφνται:
τα δυνατά απαλφναςι τ’ ανιμπορα εμπορζςα
κι εχάςαν οι λογαριαςμοί, τα ςφάλματα εκερδζςα.
(Ερωτόκριτοσ, Γ, 1283 – 84)
Ρρόκειται για ζνα αντικετικό ςχιμα, που δθλϊνει τθ μεταβολι από τον ζνα πόλο τθσ
αντίκεςθσ ςτον άλλο, ςε τρόπο που να προκφπτει μια πλιρθσ αντιςτροφι μεταξφ
11

. Ε.Γ. Καψωμζνοσ, «Από τθ βυηαντινι ςτθ νεοελλθνικι πολιτιςμικι φάςθ. Αξιολογικά πρότυπα ςτα
λαϊκότροπα μεταβυηαντινά κείμενα», Αρχζσ τθσ Νεοελλθνικισ Αογοτεχνίασ. Ρρακτικά του Δευτζρου Διεκνοφσ
Συνεδρίου «Neogreca Medii Aevi», τόμ. Α', Βενετία 1993, 61-73. Του ίδιου, «Θ ρθτορικι τθσ αντίκεςθσ ςτθν
Κρθτικι λογοτεχνία τθσ Ακμισ», Ρεπραγμζνα τον Η' Διεκνοφσ Κρθτολογικοφ Συνεδρίου, τομ. Β1. Τμιμα
Βυηαντινϊν και Μζςων Χρόνων, ζκυμνο, εκδ. Νζα Χριςτιανικι Κριτθ, ζτθ ΣΤ'-Η', τεφχ. 11-14, 1995: 313-325.
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αλλθλοαναιροφμενων όρων και τθ κζςθ του αρχικοφ κακεςτϊτοσ να παίρνει το ευκζωσ
αντίκετο και αςφμβατο κακεςτϊσ:
κι ό,τι 'ναι ςιμερο πρικφ ταχιά 'ναι ςαν το μζλι
(Γϋ 1642 )
γυρίηει ο πόκοσ ς' όργθτα κι θ μάχθ εισ καλοςφνθ
(Γϋ 1298)
Με τον καιρό τα δφςκολα και τα βαρά αλαφραίνου,
οι ανάγκεσ, πάκθ κι αρρωςτιζσ γιατρεφγουνται και γιαίνου˙
με τον καιρό οι ανεμικζσ και οι ταραχζσ ςκολάηου
και τα ηεςτά κρυαίνουςι, τα μαργωμζνα βράηουν,
με τον καιρό οι ςυννεφιζσ παφγουςι κι οι αντάρεσ
κι ευκζσ μεγάλεσ γίνουνται με τον καιρό οι κατάρεσ.
(Ερωτόκριτοσ Γϋ, 1630-36)
Ζνα βιμα παραπζρα βρίςκεται θ πραγμάτωςθ των αδυνάτων (“αμθχάνων”). Το μζτρο του
ορκοφ λόγου λζει:
Άνκρωποσ ανθμπόρετο πράμα ποτζ δεν κάνει
(Ερωτόκριτοσ, Γϋ, 1222)
Κι ωςτόςο όχι μόνο βλζπουμε πρωταγωνιςτζσ να μπαίνουν ςτθ δοκιμαςία:
να κάμουν τ’ ανθμπόρετα ςιμερο μπορεμζνα
(Κυςία, 92),
αλλά ζχομε και ρθτζσ διαπιςτϊςεισ ότι κάτι τζτοιο γίνεται ςτθν πράξθ:
Γιαυτόσ περίςςια χαίρομαι, και μζςα ςτθ χαρά μου,
πρίκα μεγάλθ και καθμόσ φλογίηει τθν καρδιά μου,
και κλαίγω ομάδι και γελϊ, και καλοκαρδιςμζνου
τ’ οϊμζνα από τα χείλθ μου δε λείπει του καθμζνου.
(Κατηοφρμποσ Γϋ, 23-24, 27-34)
Θ περίςςεια αυτϊν των παραδειγμάτων παρζχει μια ςειρά εμπειρικζσ διαψεφςεισ τθσ
κεωρθτικισ ορκότθτασ του «λόγου». Απ’ όπου προκφπτει ωσ ςαφισ ςυνυποδιλωςθ, θ
δυνατότθτα τθσ ςφηευξθσ των αντικζτων, δθλ. θ υπζρβαςθ τθσ αρχισ τθσ αντίφαςθσ:
Μζςά ϋμαι ςτθν παράδειςο και βρίςκομαι ςτον Άδθ,
φωσ ζχουνε τα μάτια μου και ςκοτεινάγρα ομάδι
κι εκείνο ποφ ϋναι πλιότερο, μοίρα αςφςτατι μου,
το κάνατό μου πικυμϊ και κζλω τθ ηωι μου.
(Κατηοφρμποσ, Γϋ)
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Μια τζτοια ςυςςϊρευςθ από αντικετικοφσ και αντιφατικοφσ ςυνδυαςμοφσ,
ενορχθςτρωμζνουσ ςε φόρμεσ αυςτθρισ ςυμμετρίασ δθμιουργεί ιςχυρζσ εςτίεσ ζνταςθσ
και αιςκθτικζσ κορυφϊςεισ, που τεκμθριϊνουν τθν φπαρξθ μιασ ποιθτικισ παράδοςθσ με
ςυνζχεια. Μια τζτοια παράδοςθ αναγνωρίηομε ςτα “αδφνατα” ι “αμιχανα” του δθμοτικοφ
τραγουδιοφ, πάνω ςτθ φόρμα των οποίων θ κρθτικι μαντινάδα κάνει επίδειξθ αιςκθτικισ
εντζλειασ και πνευματικισ ευςτροφίασ:
- Αποφ τα λόγια ςου γρικά και τς' όρκουσ ςου πιςτεφγει
ςτθ κάλαςςα πιάνει λαγοφσ και ςτα βουνά ψαρεφγει.
- Μζςα ςτο χιόνι καίγομαι και ςτθ φωκιά μαργϊνω
και ςτον αζρα βρζχομαι και ςτθ βροχι ςτεγνϊνω.12
- Το δεν το κζλω κζλει με, το κζλω δε με κζλει
και κιντυνεφγω κι αρρωςτϊ και κλαίω ςαν κοπζλι.
Θ φανερι ςυγγζνεια, κεματικι και αιςκθτικι, ανάμεςα ς' αυτά και ςτα προθγοφμενα
παρακζματα αποτελεί επαρκι ζνδειξθ για το ποφ πρζπει να αναηθτιςομε το ποιθτικό
εργαςτιρι που ζκρεψε τα περίτεχνα αντικετικά και αντιφατικά ςχιματα των ζργων τθσ
Κρθτικισ λογοτεχνίασ.
Στο επίπεδο τθσ ςθμαςίασ, τα ςχιματα αυτά, με τθ ςυχνότθτα με τθν οποία
επανζρχονται, ςυνκζτουν μια δεςπόηουςα ιςοτοπία, που υποβάλλει τθν ιδζα ότι θ
ςυνφπαρξθ των αντικζτων, δθλ. θ αντιφατικότθτα, είναι ςυςτατικό τθσ δομισ του κόςμου.
Ζτςι θ ιςχφσ του ορκοφ λόγου αντιςτακμίηεται, ςτθ ςυνείδθςθ του δζκτθ, από τθ
δραςτικότθτα του ποιθτικοφ μθνφματοσ, που αντιπροςωπεφει, τρόπον τινά, τθ
ςυγκλονιςτικι εμπειρία των ενδοκειμενικϊν θρϊων, όπου επιβεβαιϊνεται επαναλθπτικά
ότι ακόμθ και τα πιο αςυμβίβαςτα μποροφν να ςυνυπάρχουν, το ζνα να βγαίνει από το
άλλο, το ζνα να προκαλεί το άλλο.
Τί μασ λζνε όλα αυτά; Είπαμε πωσ θ πίςτθ ςτον ορκό λόγο και ςτθ φρόνθςθ είναι
γνϊριςμα τθσ αναγεννθςιακισ κουλτοφρασ, που ζρχεται ν' αντιπαρατεκεί ςτο μυςτικιςμό
του Μεςαίωνα. Τα ζργα ωςτόςο τθσ κρθτικισ λογοτεχνίασ μετζχουν ςε ζνα ςφςτθμα
αντίλθψθσ και ςθμαςιοδότθςθσ του κόςμου πολφ πιο ςφνκετο απ' αυτό τθσ τυπικισ λογικισ
και του αυςτθροφ ραςιοναλιςμοφ· ζνα ςφςτθμα που περιλαμβάνει και τθ δυνατότθτα
ςφηευξθσ των αντικζτων, δθλ. τθν υπζρβαςθ τθσ αρχισ τθσ αντίφαςθσ. Θ υπζρβαςθ αυτι,
που κα καταςτεί ςτθ ςυνζχεια ζνα από τα διακριτικά γνωρίςματα του νεοελλθνικοφ
πολιτιςμικοφ ςυςτιματοσ13, βρίςκεται ιδθ ςυγκροτθμζνθ ςτα ζργα τθσ Κρθτικισ
λογοτεχνίασ.

12

Ε.Γ.Καψωμζνοσ, “Θ κρθτικι μαντινάδα. Θ δομι, θ αιςκθτικι και θ κεματολογία τθσ”, Ρεπραγμζνα Συνεδρίου
“Θ κρθτικι μαντινάδα”, Διμοσ Ακρωτθρίου, 2002: 41-75:49-55. Βλ. το ίδιο ςχιμα ςτα: Κατηοφρμποσ Α 219-20,
Γ 139, Δ 243-45, Ε 87-88, Ερωτόκριτοσ Γϋ1399, 1445-46, 1479 κ.ά.
13
Ε.Γ.Καψωμζνοσ, Αναηθτϊντασ το χαμζνο ευρωπαϊκό πολιτιςμό, Ρατάκθσ, 2002: 17, 22-23, 32, 38, 87-92,120128, 158-170,κ.α. – Ε.Γ. Καψωμζνοσ,, «Θ αρχι τθσ ςυνφπαρξθσ των αντικζτων. Ζνασ αιςκθτικόσ και
ο
πολιτιςμικόσ κϊδικασ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία (από το 17 ςτον 20όν αιϊνα)», Ρρακτικά του Γϋ
Ευρωπαϊκοφ Συνεδρίου Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν “Ο ελλθνικόσ κόςμοσ ανάμεςα ςτθν εποχι του Διαφωτιςμοφ
και ςτον εικοςτό αιϊνα” (Βουκουρζςτι, 2-4.06. 2006), Επιμ. Κ.Α.Δθμάδθσ, Ακινα, Ελλθνικά Γράμματα, τ. Βϋ,
2007: 23-36.
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Ε. Ρολιτιςμόσ τθσ εντοπιότθτασ
Ζνα ζγκυρο τυπολογικό κριτιριο για τθν ανίχνευςθ του πολιτιςμικοφ ςυςτιματοσ που
αντιςτοιχεί ςτον Ερωτόκριτο είναι θ αντίλθψθ για το χϊρο και το χρόνο και τθ μεταξφ τουσ
ςχζςθ. Σφμφωνα μ’ αυτό το κριτιριο, διακρίνουμε πολιτιςμοφσ του χϊρου και πολιτιςμοφσ
του χρόνου, που αντιπροςωπεφουν δυο υπαρκτά και αντίπαλα πολιτιςμικά πρότυπα. 14 Οι
πολιτιςμοί του χϊρου δίνουν τθν προτεραιότθτα ςτον τόπο και τθ ςχζςθ με τθ γθ,
υποβακμίηοντασ τον παράγοντα του χρόνου. Οι πολιτιςμοί του χρόνου, αντίςτροφα, δίνουν
τθν προτεραιότθτα ςτθν κίνθςθ του χρόνου, ςτθ ςυνεχι μετακίνθςθ και μεταβολι, ςτθν
αποδθμία, μθδενίηοντασ τθ ςχζςθ με τον πάτριο χϊρο. Ανάμεςα ς' αυτά τα δφο πρότυπα
υπάρχει μια τρίτθ εκδοχι εξιςορρόπθςθσ και ςφνκεςθσ των βιωμάτων του χϊρου και του
χρόνου, ςε μια ενιαία αντίλθψθ του χωρο-χρόνου. Το πρότυπο αυτό ορίηεται από κάποια
διακριτικά χαρακτθριςτικά που το αντιδιαςτζλλουν τόςο από τον ζνα όςο και από τον άλλο
ακραίο πόλο. Θ ςχζςθ με τον τόπο και τθ φφςθ δεν είναι οφτε ςχζςθ αντιπαλότθτασ οφτε
ςχζςθ υπαγωγισ, αλλά ςχζςθ οικειότθτασ και αρμονίασ. Από τθ ςχζςθ αυτι ςυγκροτείται θ
ταυτότθτα και αυτοςυνειδθςία του ανκρϊπου. Θ κοινι τοπικι καταγωγι είναι ο κυριότεροσ
παράγοντασ που ςυγκροτεί τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ και τθ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ. Για να
διακρίνομε αυτι τθν εκδοχι από τθν πρωτογενι κουλτοφρα του χϊρου, τθν ονομάςαμε
“κουλτοφρα τθσ εντοπιότθτασ”.
Σε ςχζςθ μ’ αυτι τθν τυπολογία, το πολιτιςμικό πρότυπο του Ερωτόκριτου
ςυγκεντρϊνει όλα τα χαρακτθριςτικά των πολιτιςμϊν τθσ εντοπιότθτασ: α) Θ ςυνείδθςθ
ταυτότθτασ των δρϊντων προςϊπων διαμορφϊνεται ςε ςυνάρτθςθ με τθ γενζκλια γθ και
τθν τοπικι κοινωνία· β) ο χρόνοσ ςυγχωνεφεται μζςα ςτο χϊρο, ςε μια ενιαία αντίλθψθ του
χωροχρόνου· γ) ςε ςυμφωνία με τθν αρχι του ενιαίου χωροχρόνου είναι θ αντίλθψθ για
τθν κυκλικι πορεία τθσ ιςτορίασ και τθν περιοδικι επαναφορά των ιςτορικϊν φαινομζνων
(αντιςτοιχία των εποχϊν). Ππωσ ζχομε εξθγιςει αλλοφ αναλυτικά, θ κυκλικι αντίλθψθ του
χρόνου αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο του τοπικοφ παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ· και δεν είναι
τυχαία θ επιλογι του Κορνάρου ν’ αρχίςει μ’ ζνα κζμα οικείο ςτο λαϊκό ακροατιριο, ικανό
να κερδίςει εξ αρχισ τθν προςοχι του: Του κφκλου τα γυρίςματα π’ ανεβοκατεβαίνου / και
του τροχοφ π’ ϊρεσ ψθλά κι ϊρεσ ςτα βάκθ πθαίνου…*Α1-6]15.
Σε ςχζςθ με τθν αντίλθψθ τθσ εντοπιότθτασ, ζνα επιπλζον τεκμιριο προςφζρει ο
τρόποσ με τον οποίο δθλϊνεται θ ταυτότθτα των προςϊπων μζςα ςτο ζργο. Οι ιρωεσ που
ζρχονται να πάρουν μζροσ ςτο κονταροχτφπθμα "ςυςτινονται» από τον Ροιθτι-αφθγθτι

14

Ερατοςκζνθσ Γ. Καψωμζνοσ, “Ρολιτιςμοί του χϊρου και πολιτιςμοί του χρόνου”, Ρεπραγμζνα Λϋ Διεκνοφσ
Κρθτολογικοφ Συνεδρίου, Επιμ. Ερατ. Γ. Καψωμζνοσ, Χανιά, Φιλολογικόσ Σφλλογοσ Χανίων “Ο Χρυςόςτομοσ”,
τόμοσ Α, 2011: 33-66 . Βλ. και επόμενθ ςθμείωςθ.
15
Ερωτόκριτοσ Α1-6. Βλ. Ε.Γ. Καψωμζνοσ, «Ρολιτιςμικοί κϊδικεσ ςτον Ερωτόκριτο», Ρρακτικά Διεκνοφσ
Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου “Ο κόςμοσ του Ερωτόκριτου και ο Ερωτόκριτοσ ςτον κόςμο” (Σθτεία, 31.7. - 2.8.
2009), Επιμ. Τ.Μ. Μαρκομιχελάκθ, Ζκδοςθ Διμου Σθτείασ, Θράκλειο, 2012: 63-76: 70-72, ςε ςυςχετιςμό με το:
Ε.Γ. Καψωμζνοσ, “Ρολιτιςμοί του χϊρου και πολιτιςμοί του χρόνου”, Ρεπραγμζνα Λϋ Διεκνοφσ Κρθτολογικοφ
Συνεδρίου, Χανιά, Φιλολογ. Σφλλογοσ “Ο Χρυςόςτομοσ”, τόμοσ Α, 2011: 33-66, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν
ανακοίνωςι μασ ςτο ΛΑϋ Διεκνζσ Κρθτολογικό Συνζδριο (ζκυμνο, 2011) : «Θ Κριτθ και το Μεςογειακό
πολιτιςμικό πρότυπο». Ρρβλ. “Θ νεοελλθνικι κουλτοφρα και το μεςογειακό πολιτιςμικό πρότυπο”, περ. Νζοσ
Ερμισ ο Λόγιοσ, τεφχ. 1 (Λαν.- Απρ. 2011): 47-70.
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με βάςθ τθ χϊρα προζλευςθσ. Θ τοπικι τουσ καταγωγι, θ εντοπιότθτα είναι το πρϊτο
ςυςτατικό τθσ ταυτότθτάσ τουσ: «τ' αφεντόπουλο από τθ Μυτιλινθ» (Β144), «ο αφζντθσ τθσ
Μακεδονιάσ» (Β216), «τςθ Κριτθσ το λιοντάρι» (Β 764), «τθσ Ράτρασ το λιοντάρι» (Β 1515),
«το ρθγόπουλο τθσ Κφπροσ», «τςθ Κφπροσ ο πετρίτθσ» (Β 496), δίνοντασ ζτςι μεγαλφτερθ
ζμφαςθ ςτθν ταυτοτικι αξία του τόπου καταγωγισ, ςε ςχζςθ με το όνομά τουσ ι
οποιονδιποτε άλλο προςδιοριςμό16.
Ο κϊδικασ τθσ εντοπιότθτασ εκφράηεται ςε διάφορα επίπεδα με πολλοφσ
εναλλακτικοφσ αλλά ταυτόςθμουσ τρόπουσ. Σε ςχζςθ με τα πρόςωπα, λ.χ., θ απομάκρυνςθ
του Ερωτόκριτου από το γενζκλιο χϊρο αποτελεί τιμωρία και βιϊνεται ωσ εξορία, που
τροφοδοτεί όχι τθν οριςτικι ριξθ μα αντίκετα τθ βοφλθςθ του ιρωα να επιτφχει με κάκε
κυςία τθν επιςτροφι και τθν επανζνταξι του ςτθν κοινωνία όπου ανικει και θ οποία
παραμζνει ο μοναδικόσ χϊροσ όπου τοποκετεί τθν προοπτικι τθσ ολοκλιρωςθσ και
ευδαιμονίασ του. Το ανάλογο ιςχφει για τθν Αρετοφςα, που, παρ’ όλα τα βάςανα και τθν
ταπείνωςθ από τθν αςφμμετρα ςκλθρι τιμωρία, αρνείται να παντρευτεί και να ηιςει
μακριά από τον τόπο τθσ και τουσ δικοφσ τθσ, ζςτω κι αν θ άρνθςι τθσ, για τθν οικονομία
τθσ αφιγθςθσ, εμφανίηεται προςχθματικι̇˙ – αυτό δείχνει, ίςα ίςα, ότι για τα πολιτιςμικά
πρότυπα αυτισ τθσ κοινωνίασ θ δικαιολογία κακεαυτι είναι ςοβαρι και ζγκυρθ17.
Ακόμθ, δεν πρζπει να μασ διαφφγει ότι τίποτε ςθμαντικό δε γίνεται ςε άλλο τόπο και
χρόνο. Πλα τα ςπουδαία και ςυνταρακτικά ςυμβαίνουν εκεί, ςε μια Ακινα αρχαία κατ’
όνομα αλλά ςτθν ουςία «υπερχρονικι»18, που ςυναιρεί ςε μια ταυτοχρονία χαρακτθριςτικά
διαφορετικϊν ιςτορικϊν εποχϊν. Με τθν προοπτικι των κωδίκων που εξετάηομε, δφο
πράγματα αξίηει να κρατιςομε. Το ζνα είναι ότι το ποιθτικό ςφμπαν δε ςυνδζεται με
ςυγκεκριμζνο ιςτορικό χρόνο, δεν «ζχει ανάγκθ» από μια τζτοια ςυνάρτθςθ. Αυτι θ
ιςτορικι «αχρονία» δζνει πολφ καλά με τθν παραδοςιακι πίςτθ του λαοφ ςτθν
αντικειμενικι υπόςταςθ και το ακατάλυτο του αιςκθτοφ Κόςμου, που τροφοδοτεί τθν
προςιλωςι του ςτο αγακό τθσ ηωισ19.

16

οφτε «ο εικοςιενάχρονοσ» οφτε «ο ςαρανταεννιάχρονοσ», όπωσ ςτον κακόηθλο και ανελλινιςτο κϊδικα των
πολιτιςμϊν του χρόνου, που με κρθςκευτικι ευλάβεια προπαγανδίηουνε τα ςθμερινά ΜΜΕ. Είναι
αξιοςθμείωτο ότι ςτον Ερωτόκριτο το (βαφτιςτικό) όνομα του ιρωα ακολουκεί, κατά κανόνα (85%), τθν
τοπικι καταγωγι αρκετοφσ ςτίχουσ παρακάτω (από 4 ζωσ 21 – το ρθγόπουλο του Βυηάντιου 43 ςτίχουσ *Β368
– Β411: «Ριςτόφοροσ»+, ο αφζντθσ τθσ Γορτφνθσ 81 ςτίχουσ *Κρθτικόσ, Β588 – Χαρίδθμοσ, Β669+),
επαλθκεφοντασ τον ελλθνικό κϊδικα τθσ εντοπιότθτασ.
17
Τον ίδιο κϊδικα, με ςαφινεια διατυπωμζνο, κα βροφμε ςτο δθμοτικό τραγοφδι «Του Νεκροφ αδελφοφ»,
από τισ αρχαιότερεσ παραλογζσ που ςϊηει θ προφορικι παράδοςθ: Και προξενειά τςθ μπζψανε από το
Σαλονίκι. / οι οχτϊ αδερφοί δε κζλανε κι ο Κωςταντίνοσ κζλει. /«Δϊς’ τθνε, μάνα, δϊς’ τθνε τθν Αρετι ςτα
ξζνα…» / – «Δεν τινε δοφδω, Κωςταντι, τθν Αρετι ςτα ξζνα, / κι αν τφχει ο χρόνοσ βίςεχτοσ, ποιοσ πά’ να τινε
φζρει;» (Κρθτικι παραλλ., Α.Α., 1962: 315.Βϋ). Βλ. και Στιλπ. Κυριακίδθσ, Αι ιςτορικαί αρχαί τθσ δθμϊδουσ
νεοελλθνικισ ποιιςεωσ, Κεςςαλονίκθ, 1954: 16 κ.ε.
18
Βλ. Στυλ. Αλεξίου, Βιτςζντηοσ, Κορνάροσ, Ερωτόκριτοσ, Εκδ. Ερμισ, 1985, Ειςαγωγι, κβϋ.
19
Σε ευκεία αντιδιαςτολι προσ τισ δυιςτικζσ κοςμολογίεσ, που μετακζτουν το κζντρο βάρουσ ςτθ
μετακανάτια ηωι, το ίδιο βίωμα εκδθλϊνεται με περίςςεια μζςα ςτα δθμοτικά τραγοφδια,
αποκρυςταλλωμζνο ςε διάφορεσ ιςοδφναμεσ φόρμουλεσ και λογότυπουσ, όπωσ, λ.χ., τα ςτερεότυπα
ερωτιματα των νεκρϊν του Κάτω Κόςμου αν ςυνεχίηει «να ςτζκει» ο Απάνω Κόςμοσ, αυτό το κακολικό και
ακατάλυτο αγακό: «Ραιδιά, και να κρατεί ουρανόσ, να ςτζκει ο Απάνω κόςμοσ;» *Αντ. Γιάνναρθσ, Kretas
Volkslieder, Leipzig, 1878:144.145. Τισ ίδιεσ φόρμουλεσ κα ςυναντιςομε και ςτον Απόκοπο, ςτ. 115-134. Βλ.
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Το άλλο που πρζπει να κρατιςομε είναι ότι ο κόςμοσ αυτόσ δεν ζχει μεταφυςικι
διάςταςθ· το ςφμπαν είναι ενιαίο και εμπεριζχει όλεσ τισ αξίεσ. Ο Άδθσ του Κορνάρου – ςε
πλιρθ αντιςτοιχία με τον Κάτω κόςμο του δθμοτικοφ τραγουδιοφ – ανικει ςτο ενδοκοςμικό
ςφμπαν, ωσ το αρνθτικό του Απάνω κόςμου. Είναι ενδιαφζρον ότι όλοι οι αγϊνεσ, οι
δοκιμαςίεσ και τα κατορκϊματα του Ερωτόκριτου γίνονται ςτθ χϊρα του· όχι μόνο θ
προκαταρκτικι “δοκιμαςία χαρακτθριςμοφ” (το κονταροχτφπθμα), όπου αναγνωρίηεται
δθμόςια και επίςθμα (με το βραβείο που παίρνει, μάλιςτα από τα χζρια τθσ Αρετισ) θ
θρωικι του ιδιότθτα, αλλά και θ κφρια δοκιμαςία, που αντιςτοιχεί ςτον πόλεμο με τουσ
Βλάχουσ και ςτθ κανάςιμθ μονομαχία με τον Άριςτο, όπου ςϊηει τθ ηωι του βαςιλιά και τθν
ίδια του τθ χϊρα, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τισ προχποκζςεισ για τθν τελικι του δικαίωςθ. Και ς'
αυτό το τελευταίο διαφζρει ριηικά από το γαλλικό πρότυπο και τισ ιταλικζσ μεταφράςεισ
του, όπου θ κφρια δοκιμαςία του αντίςτοιχου ιρωα (του Paris), που καταλιγει ςτθν
απελευκζρωςθ του πατζρα αγαπθμζνθσ του ιρωα, τθσ Vienne, διεξάγεται μακριά από τθν
πατρίδα, ςτθ μακρινι Ανατολι. Αντίκετα, για τθ ηωι (και τισ περιπζτειεσ) του Ερωτόκριτου
ςτα χρόνια του ξενιτεμοφ του - πζρα από κάποιεσ ςυνοπτικζσ αναφορζσ για τισ ανάγκεσ τθσ
αφιγθςθσ - δε γίνεται λόγοσ· ό,τι τυχόν ςυμβαίνει ζξω από τα όρια του χϊρου που είναι το
κφριο πεδίο ανάπτυξθσ τθσ δράςθσ παίρνει μια κζςθ περικωριακι μζςα ςτθν αφιγθςθ.
Αυτό δεν είναι χωρίσ ςθμαςία. Στουσ πολιτιςμοφσ τθσ εντοπιότθτασ, ο τόποσ αναγνωρίηεται
ωσ το κατ’ εξοχιν πεδίο ενεργοποίθςθσ, δθμιουργίασ και ολοκλιρωςθσ του ατόμου. Οι
αφθγθματικζσ επιλογζσ του Κορνάρου είναι λοιπόν ςε πλιρθ ςυνζπεια προσ το πνεφμα
αυτισ τθσ κουλτοφρασ.
Τθν ερμθνευτικι αυτι προοπτικι ενιςχφει κι ζνα ακόμθ ςθμαίνον ςτοιχείο· οι
πολιτιςμοί τθσ εντοπιότθτασ, χάρθ ςτον ιςχυρό δεςμό τουσ με τον τόπο, είναι κατά βάςθ
ειρθνικοί πολιτιςμοί, δεν εμφανίηουν επεκτατικζσ τάςεισ. Ο άνκρωποσ χαρακτθρίηεται από
ζνα αίςκθμα αυτάρκειασ· ςυμπεριφζρεται ωσ αυτοδίκαιοσ κάτοχοσ και νομζασ των αξιϊν,
τισ οποίεσ υπεραςπίηεται ενάντια ςε κάκε απειλι. Συνεπϊσ, θ αντίςτοιχθ κουλτοφρα
ςυνδζεται μ' ζνα μοντζλο δράςθσ αμυντικό. Αντίκετα, οι πολιτιςμοί του χρόνου,
προςανατολιςμζνοι ςτθν ιδζα τθσ ςυνεχοφσ μετακίνθςθσ, είναι πολιτιςμοί επεκτατικοί και
χαρακτθρίηονται από ζνα επικετικό μοντζλο δράςθσ. Σε ςχζςθ μ' αυτι τθν τυπολογία,
διαπιςτϊνομε ότι ο πόλεμοσ ςτον οποίο εμπλζκεται ο βαςιλιάσ Θράκλθσ και θ χϊρα τθσ
Ακινασ από τθν επικετικι πρωτοβουλία των Βλάχων, είναι πόλεμοσ αμυντικόσ. Στο γαλλικό
πρότυπο ωςτόςο, ο θγεμόνασ τθσ Βιζννασ και πατζρασ τθσ Vienne, αναπτφςςει επικετικζσ
πρωτοβουλίεσ, μεταβαίνοντασ ςτθν Ραλαιςτίνθ, για να προετοιμάςει ςταυροφορία, δθλ.
κατακτθτικό πόλεμο, για λογαριαςμό του Ράπα. Αυτό το αλλότριο ςτοιχείο δεν υιοκετείται
από τον Κρθτικό ποιθτι.
Καταλιγοντασ, κα υπογραμμίςομε ότι θ αφετθριακι αντιπαράκεςθ που ορίηει τθν
εξζλιξθ του μφκου είναι θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτισ φυςικζσ αξίεσ (ερωτικό ζνςτικτο –
ζνςτικτο εξατομίκευςθσ) και ςτισ κοινωνικζσ αξίεσ (κοινωνικό δίκαιο – απαγορευτικζσ
ςυμβάςεισ). Πμωσ δεν είναι αυτι θ ςχζςθ που καταφάςκεται μζςα ςτο ζργο. Ο άξονασ τθσ
δράςθσ ορίηει μια πορεία από τθν αντίκεςθ (ςφγκρουςθ με το κατεςτθμζνο αξιακό
ςφςτθμα: Αρνθτικό) ςτθν εναρμόνιςθ των αντικζτων (Κετικό). Μζςα από μια μακρά
διαλεκτικι, οι φυςικζσ αξίεσ (άτομο = φφςθ) επιβάλλονται ςτο τζλοσ ωσ αξίεσ κοινωνικζσ·
τα παρακζματα και το ςχετικό ςχολιαςμό μασ ςτο Ε.Γ. Καψωμζνοσ, Αναηθτϊντασ το χαμζνο ευρωπαϊκό
πολιτιςμό. Νεοελλθνικι ποίθςθ και πολιτιςμικι παράδοςθ, Ακινα, Ρατάκθσ, 2002: 62-63.
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αλλά δεν ανατρζπεται το κοινωνικό πρότυπο, για να δικαιωκεί το φυςικό πρότυπο. Ο
ζρωτασ αναδείχνεται δυνατότεροσ από τθν κοινωνικι απαγόρευςθ, από τισ ςκλθρζσ
δοκιμαςίεσ κι από τον ίδιο το κάνατο κι ζτςι δικαιϊνεται θκικά. Πμωσ, κα φτάςει ςτθν
ολοκλιρωςι του μόνο όταν υπερκεραςτεί θ αντίκεςι του προσ το κοινωνικό πρότυπο. Θ
αρμονικι ςχζςθ των δφο πρωταγωνιςτϊν με το ιγα και το κοινωνικό ςϊμα αποκακίςταται
μζςω ενόσ ςυμβιβαςμοφ που ικανοποιεί και τισ δφο πλευρζσ και οδθγεί ςτθ ςυμφιλίωςθ
και τθ νομιμοποίθςθ μζςω του γάμου. Οι δυο νζοι κα εκτίςουν τθν ποινι που τουσ
επιβλικθκε για τθν παραβίαςθ των κοινωνικϊν κωδίκων (εξορία – φυλάκιςθ) και κα
«εξαγοράςουν» το «αδίκθμά» τουσ, ο Ερωτόκριτοσ με τθν θρωικι δράςθ, που κα ςϊςει το
κρόνο και τθ χϊρα·20 θ Αρετι με τθν (παραπλανθτικι) υποταγι τθσ ςτθ νζα εντολι του
βαςιλιά-πατζρα, να παντρευτεί τον – άγνωςτο ςτουσ άλλουσ αλλά γνωςτό πια ς’ εκείνθ –
ςωτιρα τθσ χϊρασ. Ο ριγασ, από τθ μεριά του, κα ζχει τθ γενναιότθτα να αναγνωρίςει ότι
οι προςωπικζσ αρετζσ του Ερωτόκριτου είναι ιςάξιεσ τθσ βαςιλικισ καταγωγισ και να
αποδεχτεί τθν ζνωςθ των δφο νζων, καταργϊντασ ςτθν πράξθ τον ανυπζρβλθτο κοινωνικό
φραγμό που χϊριηε το βαςιλικό γζνοσ από τουσ κοινοφσ κνθτοφσ και τον αντίςτοιχο
απαγορευτικό κϊδικα (γιατί ς’ ακρϊπουσ χαμθλοφσ χάρεσ δεν κατοικοφνε. / Ράντα ςτςι
μεγαλφτερουσ γυρεφγουνε να μποφνε»). Ζτςι, οι φυςικζσ αξίεσ, ο ζρωτασ, θ ελευκερία και
τα δίκαια του ατόμου, ενςωματϊνονται ςτο ςφςτθμα χωρίσ να το ανατρζπουν. Στθν εξζλιξθ
αυτι αναγνωρίηομε ζνα μοντζλο ρεφορμιςτικό, όχι ανατρεπτικό, όπου ςυναντϊνται το
πνεφμα τθσ Αναγζννθςθσ, με τθν επιςτροφι ςτισ φυςικζσ αξίεσ, και ο νεοελλθνικόσ λαϊκόσ
ανκρωπιςμόσ, ηωντανι ςυνζχεια μιασ διαχρονικισ πολιτιςμικισ παράδοςθσ, από τθν πθγι
τθσ οποίασ αντλεί τισ αξίεσ τθσ και θ Αναγζννθςθ.
Συνοψίηομε:
O Ερωτόκριτοσ του Βιτςζντηου Κορνάρου ςθμαδεφει ζνα μεγάλο ςτακμό ςτθ
διαμόρφωςθ του Νεοελλθνικοφ πολιτιςμικοφ προτφπου. Είναι το πρϊτο ζργο ςτθν ιςτορία
τθσ λογοτεχνίασ μασ όπου ςυναντοφμε ςυγκροτθμζνα ςε ενιαίο και εςωτερικά ςυνεπζσ
ςφςτθμα τα αξιακά πρότυπα που ςταδιακά κα εδραιωκοφν και κ’ αποτελζςουν τα
ςυςτατικά ςτοιχεία του νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Και είναι θ πρϊτθ φορά που υλοποιείται
μια οργανικι ςφνκεςθ τθσ λόγιασ και τθσ λαϊκισ παράδοςθσ, με αποφαςιςτικι παράμετρο
τθν υιοκζτθςθ του τοπικοφ γλωςςικοφ ιδιϊματοσ, προχπόκεςθ για να ενςωματωκεί θ
ποιθτικι των δθμοτικϊν τραγουδιϊν και τθσ μαντινάδασ ςτθν προςωπικι ποίθςθ κι ζτςι να
προκφψει το ποιθτικό κατόρκωμα του Ερωτόκριτου. Και δεν ζχουν πια καμιά ςθμαςία
ερωτιματα του τφπου: ποιοσ πιρε από ποιον, ο Ερωτόκριτοσ από τθ μαντινάδα ι θ
μαντινάδα από τον Ερωτόκριτο, γιατί αυτονόθτα ιςχφουν και τα δφο. Τι άλλο είναι θ λαϊκι
παράδοςθ αν όχι θ διαλεκτικι ανάμεςα ςτθν ατομικι δθμιουργικότθτα και τθ ςυλλογικι
επεξεργαςία τθσ; Π,τι ςυμβαίνει με το ζργο κάκε λαϊκοφ ποιθτι που εκφράηει τθν κοινι
ςυνείδθςθ και τθν κοινι αιςκθτικι, ζγινε και με το ζργο του Κορνάρου. Πμωσ, αυτό δε κα
ιταν δυνατό να ςυμβεί, εάν θ γλϊςςα, θ αιςκθτικι και το αξιακό ςφςτθμα του ζργου
φάνταηαν «αλλότρια» ςτο γλωςςικό και ποιθτικό αίςκθμα του λαοφ τθσ υπαίκρου.
Συνεπϊσ, το ςθμαντικό και αξιοκαφμαςτο είναι το φαινόμενο αυτό κακαυτό: θ αφομοίωςθ
ενόσ λόγιασ αφετθρίασ ζμμετρου ερωτικοφ μυκιςτοριματοσ μζςα ςτθ ηϊςα παράδοςθ τθσ
λαϊκισ προφορικισ ποίθςθσ και θ ςφνκεςθ λόγιασ και λαϊκισ παράδοςθσ που υλοποιείται
20

Ο Ερωτόκριτοσ λειτουργεί όπωσ ο παραδοςιακόσ Ιρωασ-Ρρόμαχοσ του δθμοτικοφ τραγουδιοφ· επιδιϊκει
τθν αναγνϊριςθ και κακιζρωςι του ευεργετϊντασ τθν κοινότθτα και όχι αςκϊντασ βία εισ βάροσ τθσ.
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και ςτα δυο επίπεδα: του προςωπικοφ δθμιουργοφ με τθ ςφνκεςθ ενόσ ζργου που δεν
ξεχωρίηει από τθν ποιθτικι και το κοςμοείδωλο τθσ λαϊκισ προφορικισ ποίθςθσ· και του
ςυλλογικοφ φορζα, με τθ μακρά διαλεκτικι που ακολοφκθςε ανάμεςα ςτο ατομικό
δθμιοφργθμα και ςτθ ςυλλογικι προφορικι παράδοςθ. Κι ασ μθν ξεχνοφμε και τοφτο: για
να υπάρξει μια γόνιμθ διαλεκτικι ανάμεςα ςε δφο πολιτιςμοφσ, αναγκαία προχπόκεςθ
είναι να υπάρχει ςυγγζνεια, ι τουλάχιςτον μια οριςμζνθ ςφγκλιςθ ςε επίπεδο αξιϊν,
αλλιϊσ είναι πικανό να μθν μπορεί ο ζνασ να αντιλθφκεί ωσ ςτοιχεία πολιτιςμοφ τισ αξίεσ
του άλλου. Ϊςτε, θ ςυνάντθςθ και ςφηευξθ του πολιτιςμοφ τθσ Δυτικισ Αναγζννθςθσ με τθ
λαϊκι ποιθτικι και πολιτιςμικι παράδοςθ τθσ Κριτθσ, αποδεικνφει ςε επίπεδο αξιϊν μια
ομολογία, που φανερϊνει ότι οι αξίεσ του ελλθνικοφ λαϊκοφ πολιτιςμοφ ιταν ςτθν
πρωτοπορία τθσ εποχισ.
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ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΓΓΥΛΩΝ ΤΑΡΕΗΙΩΝ
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Σχολικι εξΑ εκπαίδευςθ: ζνασ άλλοσ τρόποσ εκπαίδευςθσ
Γκίκα Αναςταςία, Γενικι Γραμματζασ Ρ/κμιασ, Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ
Αναςταςιάδθσ Ραναγιϊτθσ, Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Βιδάκθ Ειρινθ, Οργανωτικι Συντονίςτρια ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
Θ ανάδυςθ τθσ εξΑ εκπαίδευςθσ, ωσ εναλλακτικοφ ι/και ςυμπλθρωματικοφ
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτθν εποχι τθσ υγειονομικισ κρίςθσ, λόγω τθσ πανδθμίασ
covid-19, που διανφουμε, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ χϊρεσ του κόςμου, ζφερε ςτο
προςκινιο τθσ ακαδθμαϊκισ ςυηιτθςθσ τα οφζλθ, τισ δυςκολίεσ, τισ ςυμβατότθτεσ και τισ
αςυμβατότθτεσ του εγχειριματοσ.
Στο ςυγκεκριμζνο ςτρογγυλό τραπζηι του Συνεδρίου, ςυναντιοφνται τρεισ όψεισ, τρεισ
οπτικζσ γωνίεσ ςχετικά με τισ νοθματοδοτιςεισ τθσ ςχολικισ εξΑΕ: θ ακαδθμαϊκι οπτικι,
με τθ ςυμμετοχι του Παναγιώτθ Αναςταςιάδθ, κακθγθτι Δια Βίου και εξΑ Εκπαίδευςθσ με
τθν χριςθ των Τ.Ρ.Ε., που κεραπεφει το αντικείμενο ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ και εκπαιδεφει υποψιφιουσ και εν ενεργεία
εκπαιδευτικοφσ, ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ςτθν εφαρμογι τθσ
εξΑΕκπαίδευςθσ ςε τυπικά και άτυπα μακθςιακά περιβάλλοντα, θ κυβερνθτικι οπτικι, με
τθ ςυμμετοχι τθσ Αναςταςίασ Γκίκα, Γενικισ Γραμματζωσ του Υπουργείου Ραιδείασ και
Κρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ του Υπουργείου, με όχθμα το
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ αςφγχρονθσ και ςφγχρονθσ εξΑΕ ςε ςχολικά περιβάλλοντα
εν μζςω υγειονομικισ κρίςθσ και θ ςχολικι οπτικι, με τθ ςυμμετοχι τθσ Ειρινθσ Βιδάκθ,
Οργανωτικισ Συντονίςτριασ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, ςτο πλαίςιο τθσ καταγραφισ εμπειριϊν
από τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ εξΑΕ ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ και τον αντίκτυπο ςε ςτελζχθ
τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ.
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Ειρινθ Βιδάκθ, ΡΕ 70, Med, Phd
Σ.Ε.Ε. ΡΕ70 του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, Οργανωτικι Συντονίςτρια του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ
evidaki8@gmail.com
Αναπτφχκθκε ιδθ θ κυβερνθτικι οπτικι, με τθν τοποκζτθςθ τθσ κ. Αναςταςίασ Γκίκα,
Γενικισ Γραμματζωσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, για το ςχεδιαςμό και τθν
εφαρμογι τθσ αςφγχρονθσ και ςφγχρονθσ εξΑΕ ςε ςχολικά περιβάλλοντα εν μζςω
υγειονομικισ κρίςθσ.
Κακϊσ και θ ακαδθμαϊκι οπτικι, από τον κ. Ραναγιϊτθ Αναςταςιάδθ, αν. κακθγθτι
ςτο Ραιδ. Τμιμα Δθμ. Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ με αντικείμενο τθν
εφαρμογι τθσ εξΑ ςτο ελλθνικό ςχολείο.
Εμείσ τϊρα κα τοποκετθκοφμε ωσ προσ τθ ςχολικι οπτικι, ςτο πλαίςιο τθσ
καταγραφισ εμπειριών από τθν πρώτθ εφαρμογι τθσ εξΑΕ ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και τον αντίκτυπό τθσ ςε όλουσ μασ: ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ,
γονείσ και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ.

1. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί, μετά το κλείςιμο των ςχολείων ςτισ 11 Μαρτίου του 2020,
βρζκθκαν μπροςτά ςε ζνα πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο περιβάλλον που τουσ δθμιοφργθςε
ζντονο άγχοσ, διότι δεν είχαν προθγοφμενθ εμπειρία και επιμόρφωςθ πζρα από ζναν
περιοριςμζνο αρικμό εκπαιδευτικϊν πανελλαδικά, που είχαν λάβει τθν επιμόρφωςθ Βϋ
επιπζδου, χωρίσ όμωσ να είναι πολλοί , οφτε από όλεσ τισ ειδικότθτεσ. Αλλά ακόμα και
αυτοί οι εκπαιδευτικοί, είχαν επιμορφωκεί ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των Ν.Τ. και όχι
τθσ εξΑΕ.
Οι μόνοι που κα μποροφςαν να ανταπεξζλκουν και να είναι υποψιαςμζνοι, είναι
κάποιοι που είχαν παρακολουκιςει ςχετικό ΜΡΣ ι τα 2 προγράμματα του ΛΕΡ (από το ΕΑΡ
& το Ρανεπ. Αιγαίου), τα οποία όμωσ (αν και είναι επιτυχθμζνα) ξεκίνθςαν τον Λοφνιο 2020
(μετά τθν περίοδο τθσ ΕΞΑΕ) και είναι ςε προαιρετικι βάςθ.
Με επιβαρυντικοφσ λοιπόν, παράγοντεσ το άγχοσ, τθ δυςκολία προςαρμογισ ςτα Εξ
ΑΕ περιβάλλοντα, και τθν ζλλειψθ εργαλείων-εξοπλιςμοφ, προςτζκθκε και ζνα επιπλζον
πρόβλθμα αυτό των ανεπαρκϊν υποδομϊν δικτφωςθσ του Ρ.Σ.Δ., που δεν ιταν ικανό να
υποςτθρίξει τον μεγάλο όγκο των χρθςτϊν που το χρθςιμοποιοφςαν. Ζτςι, πολλοί από
τουσ εκπαιδευτικοφσ αναγκάηονταν να το χρθςιμοποιοφν εκτόσ ωρϊν αιχμισ (ςυνικωσ
μεταμεςονφχτιεσ ϊρεσ), με ότι ςυνζπεια είχε αυτό, ςτθν προςωπικι τουσ ηωι. Ρολλζσ
φορζσ οι εργαςίεσ τουσ δεν ολοκλθρϊνονταν ακόμα και τότε, ενϊ υπιρχε μια ακόμα
δυςκολία, αυτι τθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ ι και τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ.
Σφγχυςθ επίςθσ προκάλεςαν οι αςαφείσ οδθγίεσ, ςτισ οποίεσ αρχικά γινόταν
αναφορά μόνο ςε επανάλθψθ τθσ διδαχκείςασ φλθσ, ενϊ αργότερα (Φ8/44778/Δ4/ 09-042020, «Υλοποίθςθ προγραμμ. ΕξΑΕ και Κζματα Διδαςκαλίασ) προςτζκθκε θ οδθγία
«δφνανται …… να καλφψουν και κζματα πζραν των επαναλιψεων….., αλλά δεν αποτελοφν
διδακτζα φλθ παρά μόνο εφόςον αυτά παραδοκοφν και με δια ηϊςθσ διδαςκαλία ςτθν τάξθ
μετά τθν επαναλειτουργία των ςχολείων». Οι εκπαιδευτικοί ζδωςαν διαφορετικζσ
ερμθνείεσ και κάποιοι το εξζλαβαν ωσ «προχωρϊ παρακάτω τθν φλθ», όμωσ πολλοί,
μακθτζσ τθσ τάξθσ δεν ςυμμετείχαν (αφοφ ιταν προαιρετικό).
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Το πρόβλθμα λοιπόν που προζκυψε είναι θ άνιςθ αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν και θ
ανιςότθτα ευκαιριϊν ςτθ μάκθςθ, είτε λόγω αδυναμίασ ι επιλογισ μθ ςυμμετοχισ τουσ
είτε λόγω διαφορετικϊν ερμθνειϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Δυςκολίεσ και ενδοιαςμοί υπιρχαν επίςθσ, κυρίωσ ςτθ ςφγχρονθ ΕξΑΕ, εκ μζρουσ
των εκπαιδευτικϊν, καταρχάσ ςε ςχζςθ με τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των
δικϊν τουσ και των μακθτϊν. Υπιρχε ακόμα, θ αναςφάλεια τθσ ζκκεςθσ ςτο οικογενειακό
περιβάλλον του μακθτι και τθσ καταγραφισ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ κριτικισ.
Πλα αυτά ςε μια αιφνίδια ζκτακτθ ανάγκθ αξιοποίθςθσ τθσ ΕξΑΕ, κα μποροφςε
κανείσ να πει ότι ιταν αρκετά δικαιολογθμζνα και αναμενόμενα.
Ραρόλεσ όμωσ, τισ ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό και γνϊςεισ, όλοι/όλεσ ςχεδόν
ανταποκρίκθκαν,
 άλλοι δανείςτθκαν εξοπλιςμό από το ςχολείο,
 άλλοι πιγαιναν ςτο ςχολείο και χρθςιμοποιοφςαν τον εκεί εξοπλιςμό,
 άλλοι αναρτοφςαν υλικό ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου με τθ βοικεια του
διευκυντι ι του/τθσ πλθροφορικοφ,
 άλλοι ζςτελναν sms από το κινθτό τουσ,
 άλλοι χρθςιμοποιοφςαν πιο απλζσ εφαρμογζσ όπωσ το Viber & e- mail.
Πλοι και όλεσ βρικαν τρόπουσ να επικοινωνιςουν με τα παιδιά τουσ και τισ
οικογζνειζσ τουσ με ςτόχο να μείνει ηωντανι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και ο κοινωνικόσ
ρόλοσ του ςχολείου και να υποςτθρίξουν με κάκε τρόπο τουσ μακθτζσ τουσ αλλά και τισ
οικογζνειζσ τουσ.
Ζδειξαν επίςθσ μεγάλθ επιμονι, μπαίνοντασ, όπωσ είπαμε και πριν, αργά το βράδυ
για να ανεβάςουν το υλικό τουσ ι να δουν τισ δουλειζσ των παιδιϊν.
Είναι ςθμαντικό να ποφμε ότι όςοι επιχείρθςαν τθ ςφγχρονθ και αςφγχρονθ ΕξΑΕ,
μετζφεραν κετικι εμπειρία, πζρα από τισ τεχνικζσ δυςκολίεσ, αυτό-επιμορφϊκθκαν ι
ςυμμετείχαν ςε επιμορφϊςεισ που οργάνωςαν οι ΣΕΕ ι άλλοι φορείσ ςτα εργαλεία
αςφγχρονθσ και ζτςι ςιγά-ςιγά εξοικειϊκθκαν.
Ακόμα αξίηει να ςθμειϊςουμε τθν άμεςθ δθμιουργία κοινοτιτων μάκθςθσ με
πολυάρικμα δίκτυα εκπαιδευτικϊν (δίκτυο με 15.000 μζλθ τισ 2 πρϊτεσ εβδομάδεσ και
τϊρα πια με 30.237 εκπ.), που εκφράηει τθν ανάγκθ τουσ για επικοινωνία και υποςτιριξθ,
δθλϊνει διάκεςθ αλλθλοβοικειασ και υπογραμμίηει τθν ανάγκθ για επιμόρφωςθ των
εκπαιδευτικϊν. Μζςα από αυτζσ τισ κοινότθτεσ μάκθςθσ και τα κοινωνικά δίκτυα, ζδιωχναν
το άγχοσ τουσ και αντάλλαςςαν ιδζεσ και δθμιουργίεσ που ζκαναν με τθ χριςθ πολλϊν
Web2 εργαλείων. Υπιρχε ζνα απλόχερο-πρωτόγνωρο μοίραςμα ςε ιδζεσ και εργαςίεσ.
Επιπλζον οι εκπαιδευτικοί αφιζρωςαν κόπο και χρόνο, δοφλεψαν χωρίσ ωράρια,
κάκε μζρα όλθ μζρα, για κάκε παιδί.
Ζμπαιναν οποιαδιποτε ϊρα και μζρα ςτισ επιμορφϊςεισ των ΣΕΕ με ακρόα
ςυμμετοχι από κάκε ειδικότθτα ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ.
 Ενδεικτικι είναι θ ςυμμετοχι 1.500 και πλζον εκπαιδευτικϊν κάκε φορά, ςτα
διαδικτυακά ςεμινάρια του ΡΕΚΕΣ Κριτθσ
 Κακϊσ και θ ςυμμετοχι 33.997 ςυμμετεχόντων ςτθν επιςτθμονικι τθλε-διθμερίδα,
με κζμα “Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ και Σχολικι Ρραγματικότθτα” που ςυνδιοργανϊκθκε από δεκαοκτϊ (18) ΡΕ.Κ.Ε.Σ τθσ χϊρασ ςτισ 25-26/04/2020, μεταξφ
των οποίων πρωταγωνιςτικό ρόλο είχε το ΡΕΚΕΣ Κριτθσ, όπου οι εκπ/κοί τθσ
Ρεριφζρειασ Κριτθσ είχαν τθν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι .
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Ιδιαίτερθ αναφορά κζλω να κάνω ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα. Στθ ςυμβολι των
εκπαιδευτικϊν Ρλθροφορικισ κάκε ςχολείου, οι οποίοι λειτοφργθςαν με αμζριςτθ
ςυναδελφικότθτα και επαγγελματιςμό ςτο πλευρό των ςυναδζλφων τουσ. Είχαν αυξθμζνο
ρόλο και ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτθ ςτελζχωςθ των ομάδων τεχνικισ υποςτιριξθσ των
ςχολείων, των ομάδων τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε κάκε Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςε όλθ τθν Κριτθ,
αλλά και ςτθν εξοικείωςθ και υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν κάκε ςχολείου ςτα νζα
εργαλεία και ςτισ πρϊτεσ του επικοινωνίεσ με τουσ μακθτζσ του. Τουσ ευχαριςτοφμε όλοι.

2. ΜΑΘΘΤΕΣ/ΜΑΘΘΤΙΕΣ
Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτθν ΕξΑΕ ιταν προαιρετικι, με αποτζλεςμα να μθν
ςυμμετζχουν και να μθν ωφελθκοφν όλοι ιςότιμα.
Οι μακθτζσ επιπλζον, είχαν διαφορετικά επίπεδα ενδιαφζροντοσ και γνϊςεων ςτισ
Ν.Τ. ανάλογα με τθ βακμίδα. Διαπιςτϊκθκε επίςθσ, διαφοροποίθςθ ανάλογα με τθν
τυπολογία και τθν κουλτοφρα κάκε περιοχισ (αςτικζσ, θμιαςτικζσ, αγροτικζσ), αλλά και
ανάλογα με τθν εργαςία των γονιϊν. Σε πολλζσ δθλ., περιοχζσ τα παιδιά δεν ςυμμετείχαν
ςτθν ΕξΑΕ, αλλά τα πρωινά ακολουκοφςαν τουσ γονείσ ςτισ εργαςίεσ τουσ.
Επίςθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μακθτζσ δεν ςυμμετείχαν κακόλου λόγω ζλλειψθσ
βαςικοφ εξοπλιςμοφ ι ςτισ μικρότερεσ βακμίδεσ ζλλειψθ γνϊςεων των γονζων για να
βοθκιςουν τα παιδιά.
Σε άλλεσ περιπτϊςεισ θ οικογζνεια διζκετε 1 μόνο Θ/Υ για να εργαςτοφν με τθλεεργαςία οι γονείσ και να κάνουν εξ Αποςτάςεωσ τθλεδιαςκζψεισ όλα τουσ τα παιδιά.
Ακόμα πιο δφςκολα, ιταν τα πράγματα για οικογζνειεσ που διζκεταν 1 μόνο κινθτό
τθλζφωνο και κανζνα άλλο εξοπλιςμό, με αποτζλεςμα θ επικοινωνία του μακθτι με τον
εκπαιδευτικό να είναι ζωσ αδφνατθ.
Διαπιςτϊκθκε ακόμα ότι, οι μακθτζσ παρουςίαςαν κόπωςθ από τθν όλθ διαδικαςία,
μετά τισ διακοπζσ του Ράςχα και απείχαν ςε μεγάλο ποςοςτό, από τισ δράςεισ τθσ τάξθσ.
Ειδικότερα, ςτα νιπια διαπιςτϊκθκε μια επιπλζον δυςκολία, αυτι ςτθ διαδικαςία τθσ
μετάβαςισ τουσ ςτθν επόμενθ βακμίδα. Ξεκίνθςαν να ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία πολφ αργά, με ςφγχρονθ εκπαίδευςθ και δράςεισ (ςε μορφι «αποςτολϊν» με
διακεματικό χαρακτιρα) και ςτόχο να επικοινωνιςουν μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοί
και να κρατιςουν ηωντανό το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Ζχαςαν όμωσ απϋ το Μάρτιο και
μετά ζνα ςθμαντικό ςτάδιο προετοιμαςίασ τθσ μετάβαςθσ ςτο νζο πλαίςιο, ςτο δθμοτικό.
Γι’ αυτό τϊρα με τθ νζα ςχολικι χρονιά, οι εκπαιδευτικοί τθσ Αϋτάξθσ και οι γονείσ
οφείλουν να τα βοθκιςουν ϊςτε να μεταβοφν ομαλά και χωρίσ βιαςφνεσ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ φλθσ.
Θετικά αξιολογείται το ότι οι μακθτζσ διατιρθςαν τθν επαφι με τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία και ζδειξαν να χαίρονται με τθν εφαρμογι τθσ ςφγχρονθσ ΕξΑ διότι είδαν τουσ
φίλουσ τουσ, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ, κράτθςαν τθν επαφι,
ςυνομίλθςαν, αντάλλαξαν εμπειρίεσ και ςε πολλοφσ ζφυγε το άγχοσ και ο φόβοσ από τον
πρωτόγνωρο εγκλειςμό.
Ωφελικθκαν από τθν επαφι και ςτον ψυχοςυναιςκθματικό τομζα. Ρολλοί μακθτζσ
μοιράςτθκαν ςυναιςκιματα και εμπειρίεσ, είδαν ότι και άλλοι είναι ςτθν ίδια κατάςταςθ,
αφοφ πολλοί είχαν γονείσ με αναςτολι εργαςίασ, ςυγγενείσ ςε αςκζνεια και παπποφδεσγιαγιάδεσ που δεν ζβλεπαν γιατί ζπρεπε να τουσ προφυλάξουν.
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Επιπλζον οι ζφθβοι ανακάλυψαν και μια «άλλθ» χριςθ και χρθςιμότθτα του Θ/Υ,
αυτι για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ με εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ, που
ςίγουρα κα τθν αξιοποιιςουν και ςτο μζλλον ωσ ενιλικεσ.

3. ΓΟΝΕΙΣ
Για τουσ γονείσ ιταν -και γιϋ αυτοφσ- μια ιδιαίτερθ εμπειρία, δφςκολθ αρχικά, αφοφ
αρκετοί βρζκθκαν με αναςτολι εργαςίασ ι με τθλε-εργαςία, ςτο ςπίτι, με παιδιά, χωρίσ
βοικεια από παπποφδεσ/γιαγιάδεσ, χωρίσ ςχολείο, χωρίσ κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ &
επαφζσ για τουσ ίδιουσ και για τα παιδιά και με ρόλουσ που είχαν «ξεχάςει».
Βίωςαν λοιπόν υπερβολικό άγχοσ, για διαφορετικοφσ λόγουσ ο κακζνασ (ανεργία,
αςκζνεια, υπεριλικεσ ςυγγενείσ, απομόνωςθ, μοναξιά και επιπλζον εξΑΕ)
Ρολλζσ φορζσ μετατράπθκαν ςε δαςκάλουσ των παιδιϊν ςτο ςπίτι, είχαν
απαςχόλθςθ με τα παιδιά «πλιρουσ ωραρίου» κακθμερινά, χωρίσ κενά και ζνιωκαν
απροετοίμαςτοι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ.
Υπιρξε ςφγκρουςθ ρόλων γονζασ-γονζασ, γονζασ-εκπαιδευτικόσ, και όξυνςθ ςτθ
ςχζςθ με τα παιδιά.
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι γονείσ αγχϊκθκαν ότι δεν κα καλυφκεί θ φλθ και με τθ
ςειρά τουσ πίεηαν τουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ αυτό (τθν κάλυψθ τθσ φλθσ).
Εκπαιδεφτθκαν όμωσ και αυτοί ςτισ Ν.Τ. και απζκτθςαν δεξιότθτεσ που δεν είχαν.
Επιπλζον ςτα κετικά τθσ ΕξΑΕ, καταγράφεται θ επαναςφνδεςθ τθσ οικογζνειασ και ο
ποιοτικόσ χρόνοσ με τα παιδιά, για παιχνίδι και κοινζσ αςχολίεσ.
Εμείσ από τθν πλευρά μασ, ωσ ΡΕΚΕΣ Κριτθσ, προχωριςαμε ςε ςτοχευμζνεσ δράςεισ
προκειμζνου να ςτθρίξουμε με κάκε τρόπο μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ,
 Ρροτείναμε άξονεσ ςυνεργαςίασ γονζων και ειδικϊν, με τθ ςυμβολι των
ψυχολόγων και Κοινωνικϊν Λειτουργϊν των ΕΔΕΑΥ των ςχολείων και των
παιδαγωγικϊν ομάδων των ΚΕΣΥ κάκε νομοφ, τθλεφωνικϊν γραμμϊν υποςτιριξθσ
 διοργανϊςαμε ενθμερωτικζσ δράςεισ για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, με τθ βοικεια
ειδικϊν ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργϊν, από δομζσ όπωσ το
ΚΕΣΑΝ, Νοςοκομεία, και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων και τθσ Ρεριφζρειασ
Κριτθσ.

4. ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ασ δοφμε πϊσ βίωςαν τθν ΕξΑΕ και τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ
a. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Οι Διευκυντζσ/ντριεσ ςχολείων με τθ ςειρά τουσ, ιρκαν αντιμζτωποι με μια
πρωτοφανι κατάςταςθ. Αρχικά κατακλφςτθκαν από υπερβολικό άγχοσ, αφοφ όλα είχαν
πζςει πάνω τουσ.
Ενιργθςαν όμωσ γριγορα, άμεςα και αποτελεςματικά ςτο να δθμιουργιςουν e-mail
για όλουσ τουσ μακθτζσ και να τουσ εγγράψουν ςτο Ρ.Σ.Δ. για να μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςτθν ΕξΑΕ.
Επιπρόςκετα για να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτα νζα δεδομζνα και να
καλυφκοφν οι ανάγκεσ ςε εξοπλιςμό, απευκφνκθκαν ςτουσ Διμουσ (για Θ/Υ & tablets).
Αξιοποίθςαν επίςθσ τθν πλατφόρμα τθλεδιαςκζψεων WEBEX ςε τακτικι βάςθ, για
επικοινωνία με γονείσ, επικοινωνία και τθλε-ςυναντιςεισ με ΣΕΕ και για ςυνεδριάςεισ των
Συλλόγων Διδαςκόντων.
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Συμμετείχαν δε όλεσ και όλοι οι διευκυντζσ/ντριεσ ςτισ ομάδεσ υποςτιριξθσ των
ςχολείων και ςτιριξαν τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ.
Αντιμετϊπιςαν όμωσ δυςκολία ςτο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ των εκπαιδευτικϊν για τθ
δθμιουργία Ε.Ω.Ρ. και ςτο ςυνδυαςμό Σφγχρονθσ και Αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ.
Αυτό ςυνζβθ επειδι ζλειπαν και λείπουν οδθγίεσ & κατευκφνςεισ (από Λ.Ε.Ρ. και το
Υ.ΡΑΛ.Κ.) για ζνα ενδεικτικό τρόπο δθμιουργίασ Ε.Ω.Ρ, δθλ.:
 πόςεσ ϊρεσ κα κάκεται ςτον Θ/Υ, το παιδί (ςχολείο και ςπίτι)
 πόςεσ ϊρεσ κα κάνει μάκθμα ΕξΑΕ, κάκε μζρα
 ποια μακιματα κα διδάςκεται, ΕξΑΕ
 πόςεσ ϊρεσ τθν εβδομάδα, κα διδάςκεται κάκε μάκθμα
 και από αυτζσ πόςεσ ϊρεσ προτείνεται ςφγχρονθ και πόςεσ αςφγχρονθ εκπαίδευςθ
για κάκε μάκθμα
Άλλο πρόβλθμα που αντιμετϊπιςαν οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων ιταν οι
διαφωνίεσ και διαφορετικζσ προςεγγίςεισ από τουσ εκπ/κοφσ ςτουσ ςυλλόγουσ
διδαςκόντων.
Δεν υπιρχε δθλ., ομοφωνία και κοινι ςτάςθ ςχολείου για τον τρόπο υλοποίθςθσ
τθσ ΕξΑΕ (ςφγχρονθ-αςφγχρονθ),
 διότι κάποιοι φοβικθκαν τθν ζκκεςθ ςτθ ςφγχρονθ και δεν τθν χρθςιμοποίθςαν
 άλλοι δεν αξιοποίθςαν τθν αςφγχρονθ ι δθμιοφργθςαν ψθφιακζσ τάξεισ που δεν τισ
λειτοφργθςαν
 άλλοι απλά ζςτελναν mail
 ςε άλλεσ περιπτϊςεισ διαφϊνθςαν οι ςυνάδελφοι που είχαν ίδια τάξθ/άλλο τμιμα
γιατί είχαν διαφορετικι προςζγγιςθ και δεν ικελαν να φανεί ότι διαφζρει το ζνα
τμιμα από το άλλο
 άλλοι (όςοι δεν ιταν εξοικειωμζνοι με τισ Ν.Τ.), ζνιωκαν «αδφναμοι, ανιμποροι»
και «λίγοι» για να ςτακοφν με τα νζα τεχνολ. Μζςα, μπροςτά ςτα παιδιά ///
ζνιωκαν επίςθσ ότι θ κακθμερινότθτα τουσ ξεπερνά.
Αυτά λοιπόν μασ οδθγοφν ςτθ διαπίςτωςθ ότι: δεν αρκοφςε, απλϊσ, θ διάκεςθ
αικουςϊν τθλεδιάςκεψθσ και θ προτροπι για δθμιουργία ψθφιακϊν τάξεων e-me & eclass από κάκε εκπαιδευτικό,
 χωρίσ ξεκάκαρο πλαίςιο από τθν αρχι,
 χωρίσ ςαφείσ οδθγίεσ και με ζλλειψθ κατευκυντιριων γραμμϊν ζςτω και
αδρομερϊν από το Υπουργείο για τθ ςφνταξθ Ε.Ω.Ρ,
 χωρίσ εξοπλιςμό για όλουσ (μακθτζσ & εκπαιδευτικοφσ)
 χωρίσ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν κεντρικά ςχεδιαςμζνθ:
o ςτθ μεκοδολογία τθσ εξΑΕ,
o ςτο διδακτικό ςχεδιαςμό τθσ εξΑΕ ςε ςχολικό περιβάλλον
o και ςτθν εφαρμογι τθσ ςτθ ςχολικι τάξθ
Ραρόλα αυτά οι Διευκυντζσ ςτάκθκαν επάξια ςτο φψοσ των περιςτάςεων.
b. ΡΕ.ΚΕ.Σ. ΚΘΤΘΣ
Ασ δοφμε τϊρα και τθ ςυνειςφορά του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, ωσ υποςτθρικτικοφ κεςμοφ,
αυτι τθν περίοδο. Οι Συντονιςτζσ και οι Συντονίςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου (Σ.Ε.Ε.) του
ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, άμεςα αφουγκράςτθκαν τισ νζεσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν και
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τροποποίθςαν τουσ προγραμματιςμοφσ τουσ, ζτςι ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ δεδομζνεσ
ςυνκικεσ.
Λειτουργοφςαν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ καραντίνασ
 με τθλε-ςυνεργαςίεσ, ςε ολομζλεια ι ςε ομάδεσ ανά βακμίδα
 είχαν ςυνεχείσ τθλε-ςυναντιςεισ με διευκυντζσ/ντριεσ ςχολείων και με
εκπαιδευτικοφσ, με ςτόχο το ςυντονιςμό και τθν επίλυςθ προβλθμάτων
Χωρίσ καμία κεντρικι επιμόρφωςθ ωσ προσ τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ τθσ ΕξΑΕ,
υποςτιριξαν τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων παιδαγωγικισ και επιςτθμονικισ τουσ
ευκφνθσ επιλζγοντασ:
1. Συνεργαςίεσ με άλλουσ ΣΕΕ που είχαν ςχετικζσ γνϊςεισ και άλλα ΡΕΚΕΣ (όπωσ θ
διθμερίδα 18 ΡΕΚΕΣ για τθν ΕξαΕ)
2. Συνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ αυξθμζνων προςόντων και με εξειδίκευςθ ςτθν
ΕξΑΕ για ενδοςχολικζσ διαδικτυακζσ επιμορφϊςεισ
3. Συνεργαςίεσ με ακαδθμαϊκοφσ και πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ, για
επιμορφϊςεισ τόςο ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ τθσ Κριτθσ όςο και ςε εκπαιδευτικοφσ
4. Συνεργαςίεσ (για υποςτιριξθ ςχολείων, εκπαιδευτικϊν και γονιϊν) με φορείσ
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, όπωσ τα ΚΕΣΥ Κριτθσ με τισ παιδαγωγικζσ τουσ
ομάδεσ, το ΚΕΣΑΝ, θ 7θ ΥΡΕ Κριτθσ και οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων και
τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ
5. Ατομικζσ πρωτοβουλίεσ από κάκε ΣΕΕ, για επιμορφωτικζσ-ενθμερωτικζσ δράςεισ
ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα των ςχολείων ευκφνθσ του
6. 7 (επτά) ωσ τϊρα, κεντρικζσ επιμορφωτικζσ δράςεισ με τθ μορφι webinars για
όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Κριτθσ, ςχετικζσ με
o «Τα πνευματικά δικαιϊματα ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ», και
ειςθγιτρια τθν κα Ευανκία Μουςτάκα, Νομικό του Οργανιςμοφ Ρνευματικισ
Λδιοκτθςίασ (Ο.Ρ.Λ.)
o «Ρροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων ςτθν εποχι του κορωνοϊοφ και τί
πρζπει να προςζχουμε κατά τθ διαδικαςία τθσ τθλεκπαίδευςθσ»,
με ειςθγιτριεσ τισ κ.κ. Μελτίνθ Χριςτοδουλάκθ, Νομικό, Υπεφκυνθ
επικοινωνίασ τθσ Γραμμισ SafeLine και Αικατερίνθ Ψαρουδάκθ,
Δθμοςιογράφο, Υπεφκυνθ επικοινωνίασ του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ
Διαδικτφου
o «Ψυχικι ανκεκτικότθτα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα», με ειςθγιτριεσ τισ
Ψυχολόγουσ ςτο Γ.Ν.Θ. Βενιηζλειο, κ.κ. Χαρίκλεια Πετράκθ και Κλαίρθ
Ανδρουλάκθ. Στθ ςυηιτθςθ κα ςυμμετζχει και θ Διευκφντρια του Τμιματοσ
Ψυχικισ Υγείασ του Βενιηζλειου, κ. Ευγενία Χουρδάκθ
o «Βοθκϊντασ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να επαναςυνδεκοφν με το ςχολείο»
με ειςθγιτρια τθν Ψυχολόγο των 20ου & 56ου Δθμ. Σχ. Θρακλείου, κ.
Νικθφόρου Ραραςκευι, ΜSc Κλινικισ Ψυχολογίασ, ΜA Βιοθκικισ, PhD(c)
Σχολικισ Ψυχολογίασ.
o «Θ ψυχολογία τθσ μετάβαςθσ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο ςε ςυνκικεσ
κρίςθσ: ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ» με ειςθγιτρια τθν ψυχολόγο του 3 ου,
5ου, 11ου, 14ου & 17ου Δθμ. Σχ. Χανίων, κ. Μαρία Ρολάκθ (ΜSc Σχολικισ
Ψυχολογίασ)
o «Υπεραςπίηοντασ το δϊρο τθσ ηωισ ςε ςυνκικεσ επιβίωςθσ: Θ ψυχικι
ανκεκτικότθτα ςτο ςχολικό πλαίςιο» και ειςθγθτι τον κ. Δθμιτρθ
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Καραγιάννθ, MD, PhD, Ραιδοψυχίατρο, Υπαρξιακό
Συςτθμικό
Ψυχοκεραπευτι ηευγαριϊν, ομάδασ και οικογζνειασ
o «Στρεσ: Θ Διαχείριςι του ςε ενιλικεσ και παιδιά», και ειςθγιτρια τθν κ.
Νάντια Κουρμοφςθ, MD, PhD, μζλοσ Ε.ΔΛ.Ρ. του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ τθσ
Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε.
o Για τα κζματα με τθ «μάςκα» «Οδθγίεσ και αναγκαία μζτρα για τον
περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Συχνά
ερωτιματα και ανθςυχίεσ.», και ειςθγθτι τον κ. Εμμανουιλ Ραραςκάκθ,
Ραιδίατρο, Ραιδοπνευμονολόγο, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Ραιδιατρικισ ςτο
Λατρικό Τμιμα του Δθμοκριτείου Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ, Αντιπρόεδρο τθσ
Ελλθνικισ Ραιδοπνευμονολογικισ Εταιρείασ.
o «Χριςιμεσ ςυμβουλζσ υγιεινισ για τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων ςτο
ςχολικό περιβάλλον - Οδθγίεσ για τον κακαριςμό και απολφμανςθ
ςχολικϊν κτιρίων», και ειςθγθτι τον κ. Αντϊνιο Ραπαδάκθ, Υγειονολόγο,
M.Sc., M.Sc., Ph.D Aναπλθρωτι Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Δθμόςιασ
Υγιεινισ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, Αντιπρόεδρο τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ
Εποπτϊν Υγείασ.

5. ΑΝΤΙ ΕΡΙΛΟΓΟΥ
Κλείνοντασ κα ικελα να τονίςω ότι θ εμπειρία από τθν πρϊτθ -1θ εφαρμογι τθσ εξΑΕ
και ο αντίκτυποσ που είχε ςε ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ,
μασ οδθγεί ςε κάποια ςυμπεράςματα, που κεωρϊ χριςιμα να αναφερκοφν, ζτςι ϊςτε να
αξιοποιθκοφν ςε μία επόμενθ φάςθ .
(α) Είναι προφανζσ ότι θ εξομοίωςθ των ςυνκθκϊν, των ςκοπϊν, των μεκόδων και
των μζςων τθσ εξΑΕ με αυτά τθσ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθσ, είναι λανκαςμζνθ προςζγγιςθ,
γιατί προκαλεί ςφγχυςθ παιδαγωγικι-εκπαιδευτικι-διδακτικι-επιςτθμονικι.
Επομζνωσ χρειάηονται για τθν ΕξΑΕ
 ξεκάκαρο πλαίςιο από τθν αρχι,
 ςαφείσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ από το Υπουργείο και το Λ.Ε.Ρ. για τθν εξΑΕ
και
 εξοπλιςμόσ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
(β) Με το άνοιγμα των ςχολείων το Σεπτζμβριο ιταν προφανισ θ επιλογι τθσ διαηϊςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε ςχζςθ με τθν ΕξΑΕ, εξαιτίασ των αδιαμφιςβιτθτων
ωφελειϊν που ζχει για τουσ μακθτζσ, αλλά αυτό κα πρζπει να γίνεται με ςυγκεκριμζνεσ
προχποκζςεισ όπωσ τισ κζτει πλζον, τόςο ο εκπαιδευτικόσ κλάδοσ όςο και το μακθτικό
κίνθμα,
Δθλαδι,
 πρζπει να μειωκεί ο αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα, ϊςτε να μποροφν να τθροφνται
οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ
 να καλυφκοφν πάγιεσ και ζκτακτεσ ελλείψεισ ςε εκπαιδευτικό προςωπικό με
μόνιμουσ διοριςμοφσ
 να καλυφκοφν οι ανάγκεσ ςε προςωπικό κακαριότθτασ, ανάλογα με τα
απαραίτθτα μζτρα.
 Να ςυςτακεί ςχολιατρικι υπθρεςία που κα ζχει τθν ΕΥΘΥΝΘ για τον ζλεγχο
λειτουργίασ των ςχολείων αλλά και τθ διαχείριςθ των κρουςμάτων
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 Τζλοσ να γίνονται δωρεάν τεςτ ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ
Σε αυτι λοιπόν, τθ δφςκολθ ςυνκικθ που βιϊνουμε όλοι, το τελευταίο που
χρειάηεται είναι αυςτθρά ι/και απειλθτικά μζτρα, που τιμωροφν τουσ διαφωνοφντεσ
μακθτζσ και μακιτριεσ με αποβολι, απουςία από τθν ψθφιακι τάξθ και χαρακτθριςμό τθσ
φοίτθςισ τουσ, μζτρα που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και τα
οποία βάηουν τον εκπαιδευτικό απζναντι από το μακθτι του, δίνοντάσ του ζνα ρόλο που
δεν του ανικει.
Θ εκπαίδευςθ χρθςιμοποιεί πάντα, παιδαγωγικοφσ και όχι ςωφρονιςτικοφσ ι
καταςταλτικοφσ τρόπουσ και μεκόδουσ για να διαλζγεται με τουσ μακθτζσ.
Επομζνωσ ασ προςπακιςουμε όλοι να ςτακοφμε ςτο φψοσ των περιςτάςεων, να
βάλουμε ςτο επίκεντρο τθσ ςκζψθσ μασ το μακθτι, το ςυμφζρον του, τθν αςφάλειά του
και τισ ανάγκεσ του και να ςτθρίξουμε το δθμόςιο ςχολείο και τθ δθμόςια εκπαίδευςθ
που παςχίηει, ακόμα και ςε περιόδουσ κρίςθσ να φζρει ςυνκικεσ δθμοκρατίασ ςτο
ςχολείο, παρζχοντασ ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ, δίκαιθ μεταχείριςθ, ςεβαςμό ςτθ
διαφορετικι άποψθ, καλλιεργϊντασ τθν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ.
Οι εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων τθσ Κριτθσ και τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ,
υποςτθρίξαμε τθν ΕξΑΕ, ςτθρίξαμε και ςτθρίηουμε τουσ ςυναδζλφουσ μασ εκπαιδευτικοφσ,
τουσ μακθτζσ μασ, και τουσ γονείσ τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ υγειονομικισ κρίςθσ,
κατακζτοντασ όλθ μασ τθν ψυχι, ωσ παιδαγωγοί και ωσ δάςκαλοι .
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Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ: νζεσ προκλιςεισ και προοπτικζσ
Βοφτςινοσ Γεϊργιοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και
Δια Βίου Μάκθςθσ, Υ.ΡΑΙ.Θ.
Καρτςωνάκθσ Εμμανουιλ, Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Γιανναδάκθ Μαρία, Υπεφκυνθ Ομάδασ Υποςτιριξθσ Μακθτείασ Ρεριφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Καραγιαννίδθσ Ιωάννθσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου
Τηανάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων
Γαηανόσ Ιωάννθσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εκφμνθσ
Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου
Το ςτρογγυλό τραπζηι περιλαμβάνει ςφντομεσ ειςθγιςεισ, παρεμβάςεισ και ςυηιτθςθ
ςχετικά με το παρόν και το μζλλον τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και δια
βίου μάκθςθσ. Βαςικόσ ςκοπόσ του τραπεηιοφ είναι θ παρουςίαςθ εμπειριϊν,
προβλθματιςμϊν και προτάςεων ςχετικά με τουσ προςανατολιςμοφσ και τθ λειτουργία τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Στο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ βρίςκονται οι αλλαγζσ που
ζχουν γίνει και οι μεταρρυκμίςεισ που πρόκειται να γίνουν, κακϊσ επίςθσ οι ευκαιρίεσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτθν περιφζρεια Κριτθσ και θ ςχζςθ τουσ με τθν τοπικι
αγορά εργαςίασ.
Οι ειδικότεροι ςτόχοι του τραπεηιοφ αφοροφν ςτθν προςζγγιςθ ερωτθμάτων γφρω από
τουσ ςκοποφσ, τθ δομι, το περιεχόμενο, τισ μορφζσ, τισ τάςεισ και τισ κατευκφνςεισ τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, ςε ςχζςθ με τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ, όπωσ:











Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ για τθ δόμθςθ και τθ λειτουργία τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και οι ςτόχοι τθσ ςχετικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ;
Ροιεσ είναι οι ςφγχρονεσ τάςεισ και ανάγκεσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ;
Ροιεσ είναι οι δυνατότθτεσ (και οι αδυναμίεσ) τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ;
Ροιεσ είναι οι προοπτικζσ του κεςμοφ τθσ Μακθτείασ;
Ροια είναι θ ςχζςθ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και γενικισ παιδείασ;
Είναι επαρκζσ το ιςχφον πλαίςιο επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ;
Ροια ηθτιματα προκφπτουν από το υφιςτάμενο πρόγραμμα ςπουδϊν, τισ
κατευκφνςεισ ειδίκευςθσ και τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν των ΕΡΑ.Λ. ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ;
Ροια ηθτιματα τίκενται από το ιςχφον πλαίςιο πιςτοποίθςθσ και αναγνϊριςθσ των
επαγγελματικϊν προςόντων που παρζχει θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ;
Ροιεσ επιπτϊςεισ και ποιουσ προβλθματιςμοφσ ζφερε θ οικονομικι κρίςθ;
Ροια είναι θ ςχζςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ; κ.ά.
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Βοφτςινοσ Γεϊργιοσ
Γενικόσ Γραμματζασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ,
Υ.ΡΑΙ.Θ.
Καταρχιν ςασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ για τθν πρόςκλθςθ. Ρροςκλιςεισ ςαν και αυτι
κα ζλεγα ότι δεν ζχουν κακόλου τυπικό χαρακτιρα, ότι είναι ουςιαςτικζσ και μασ δίνουν
τθν ευκαιρία, όχι απλϊσ να ποφμε τισ κζςεισ μασ, αλλά να ακοφςουμε τισ δικζσ ςασ κζςεισ.
Αρχικά κα ικελα να ευχαριςτιςω επίςθσ για τθ ςθμερινι παρουςία, τον Ρεριφερειακό
Διευκυντι, τουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, όλουσ τουσ Οργανωτζσ και όςουσ μασ
ακοφνε ςιμερα. Κα ικελα να ςασ ςυγχαρϊ γιατί οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ, εκτόσ από
χριςιμεσ, δεν είναι και πολφ ςυχνζσ. Μακάρι να γινόταν προ κορωνοϊοφ ι χωρίσ αυτόν
μάλλον, για να είμαςτε από κοντά, διότι αλλιϊσ είναι μια δια ηϊςθσ ςυηιτθςθ από ότι είναι
θ τθλεδιάςκεψθ. Νομίηω ότι ςασ αξίηουν ςυγχαρθτιρια για αυτι τθν πρωτοβουλία.
Ρράγματι το ςθμερινό ςτρογγυλό τραπζηι εκτόσ από ςπουδαίο ωσ προσ τον τομζα με τον
οποίο αςχολείται, είναι και πολφ επίκαιρο. Ππωσ κα ζχετε πλθροφορθκεί και όπωσ κα ζχετε
διαβάςει και ακοφςει, ζνα νομοςχζδιο το οποίο ζχει ετοιμαςτεί και ετοιμάηεται εδϊ και
πολφ καιρό, βρίςκεται ςτισ ράγεσ πια, ζτςι ϊςτε να ακολουκιςει το δρόμο για να ζρκει ςτθ
Βουλι. Το νομοςχζδιο για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθ διαβίου
μάκθςθ.
Γιατί επιχειροφμε αυτι τθ νομοκετικι παρζμβαςθ για τθν οποία κα ςασ πω εν ολίγοισ
τουσ κφριουσ άξονεσ, τα κφρια ςθμεία τθσ και θ οποία ζχει ζναν ολιςτικό χαρακτιρα; Είναι
μία ςυνολικι μεταρρφκμιςθ και τομι ςτα πράγματα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ. Για ποιο λόγο κακίςταται αναγκαία; Ζχει αναγγελκεί και
από τον ίδιο τον πρωκυπουργό, ότι είναι ζνα απαραίτθτο εργαλείο για να μπορζςουμε να
προχωριςουμε ςε ζνα τομζα ο οποίοσ αναμφιςβιτθτα όλοι γνωρίηουν ότι ζχει άμεςθ
ςχζςθ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και που όλοι επίςθσ γνωρίηουν και πολφ
περιςςότερο εμείσ εδϊ και εςείσ βζβαια που είςτε μάχιμοι και μζςα ςε αυτι τθν
εκπαίδευςθ είναι ζνασ τομζασ ςτον οποίο δεν ζχει δοκεί πολφ μεγάλθ προςοχι διαχρονικά.
Ράντα βρίςκεται ςε μία δεφτερθ προτεραιότθτα, πάντα βρίςκεται ςε μία κζςθ, θ
οποία κα μποροφςε να τον χαρακτθρίςει αποπαίδι τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά θ ςθμαςία του
είναι ιδιαίτερθ και ζχει να κάνει ακριβϊσ με τθν οικονομία τθσ χϊρασ, με τθν ανάπτυξι τθσ,
με τισ δυνάμεισ οι οποίεσ λειτουργοφν κακθμερινά ςτθν ελλθνικι κοινωνία και περιμζνουμε
από αυτόν κάτι παραπάνω.
Σιμερα, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ μετά το γυμνάςιο ακολουκεί ζνα ποςοςτό
28% περίπου. Τι είναι αυτό το ποςοςτό ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ; Είναι μία κζςθ πριν από τθν τελευταία. Ρερίπου ο μζςοσ όροσ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ είναι γφρω ςτο 50%, υπάρχουν χϊρεσ οι οποίεσ φτάνουν ςτο 70% ωσ προσ αυτοφσ οι
οποίοι ακολουκοφν αυτό το κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ.
Δεν είναι τυχαίο. Είναι προςπάκεια που κάνουν όλεσ οι χϊρεσ, ζτςι ϊςτε να
εφοδιάςουν τθν οικονομία με ςτελζχθ τα οποία κα μπορζςουν να τουσ δϊςουν ϊκθςθ. Σε
μασ, ζνα πρόβλθμα αποτελεί θ νοοτροπία τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, θ οποία κζλει τα παιδιά
τθσ να πθγαίνουν ςτα πανεπιςτιμια, γεγονόσ που δεν είναι απαραίτθτα κακό, αλλά όταν
είναι μονόδρομοσ, τότε δθμιουργοφνται ςτρεβλϊςεισ, οι οποίεσ ζχουν επιπτϊςεισ ςε όλθ
τθν ελλθνικι κοινωνία και τθν οικονομία.
Ζνα ςτοιχείο λοιπόν, είναι ότι ζχουμε πολφ χαμθλι ελκυςτικότθτα ςτθν
επαγγελματικι εκπαίδευςθ, αποδεικνφεται και από τα νοφμερα που ςασ ανζφερα, γιατί
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ποτζ δεν είχε τθν κοινωνικι καταξίωςθ που τθσ αρμόηει. Ζνα δεφτερο ςθμαντικό ςτοιχείο,
ζνασ δείκτθσ εξαιρετικά ςθμαντικόσ είναι θ αποτελεςματικότθτά τθσ. Είναι και αυτι ςτισ
τρεισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Πταν λζμε αποτελεςματικότθτα δεν είναι
άλλθ από το πόςοι από τουσ αποφοίτουσ τθσ βρίςκουν δουλειά ςτθν αγορά εργαςίασ. Για
όλεσ τισ βακμίδεσ και τουσ τφπουσ εκπαίδευςθσ υπάρχει πάντα και ζνα ρομαντικό ςτοιχείο,
εκείνο τθσ μόρφωςθσ. Θ εκπαίδευςθ δεν είναι μόνο επάγγελμα, δεν είναι μόνο ζνασ δρόμοσ
που κα οδθγιςει ςτθν απαςχόλθςθ, αλλά είναι και αυτό που λζμε ότι κζλει κάποιοσ να
μορφωκεί. Κα ςυμφωνιςω απόλυτα, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ κανζνασ δεν
πθγαίνει οφτε για χόμπι, οφτε για αυτι τθν ανάγκθ. Στθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, το
λζει και θ λζξθ και ο όροσ, πθγαίνει αποκλειςτικά για να βρει τον δρόμο ςτθν αγορά
εργαςίασ. Ζχουμε λοιπόν χαμθλοφσ δείκτεσ ςτθν ελκυςτικότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα. Κάτι πρζπει να κάνουμε!
Αυτι είναι θ εικόνα που παρουςιάηεται ςιμερα ςτθν Ελλάδα. Ροιεσ είναι οι διεκνείσ
προοπτικζσ; Ροιεσ είναι οι Ευρωπαϊκζσ προοπτικζσ; Ραρόλο ότι υπάρχουν μεταξφ των
χωρϊν διαφορετικζσ εικόνεσ ςε διαφορετικά τοπία και επιχειρθματικά και εκπαιδευτικά,
εντοφτοισ οι τάςεισ, ζχει αποδειχκεί ότι είναι ςχεδόν ίδιεσ. Το Cedefop, ο ςπουδαιότεροσ
και αποκλειςτικότεροσ κα ζλεγα οργανιςμόσ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ζχει κάνει κάποιεσ ζρευνεσ, οι οποίεσ φτάνουν μζχρι το
2030. Τι μασ λζνε οι ζρευνεσ αυτζσ; Ππωσ τισ ζχει διατυπϊςει το Cedefop, το 2030 τα
επίπεδα των προςόντων τα οποία κα απαιτοφνται για τα δφο τρίτα των διακζςιμων κζςεων
εργαςίασ κα είναι προςόντα χαμθλοφ και μεςαίου επιπζδου.
Δθλαδι, κα απαιτοφν προςόντα, τα οποία κα βρίςκονται αποκλειςτικά ςτο χϊρο για
τον οποίο ςυηθτάμε, για τα επίπεδα τα οποία κακορίηονται από το ευρωπαϊκό πλαίςιο
προςόντων, το τρία, το τζςςερα και το πζντε. Τα δφο τρίτα δθλαδι κα απαιτοφν αυτοφ του
είδουσ τα προςόντα. Τι πρζπει να κάνουμε εμείσ; Το αντιλαμβάνονται όλοι, πρζπει τθν
εικόνα τθσ μθ ελκυςτικότθτασ και τθσ μθ αποτελεςματικότθτασ να τθν ανατρζψουμε άρδθν.
Αυτι είναι θ φιλοδοξία του νομοςχεδίου για να προχωριςουμε ςτθ ςυνζχεια και ςτουσ
άξονεσ που κα περιλαμβάνει περίπου. Το ςχζδιο νόμου ζχει εντοπίςει ςτθν ουςία δφο απλά
χαρακτθριςτικά τα οποία πρζπει να κεραπεφςει. Το πρϊτο είναι ότι δεν υπάρχει μζχρι
ςιμερα ζνασ κοινόσ ςχεδιαςμόσ. Γνωρίηετε όλοι, πολφ καλφτερα και από μζνα, ότι είτε
είςαι ςτο ΕΡΑΛ, είτε είςαι ςτο ΛΕΚ, τα προγράμματα είναι περίπου τα ίδια, οι ειδικότθτεσ
είναι περίπου ίδιεσ, ακόμα και ςτα ΤΕΛ πριν ανωτατοποιθκοφν μποροφςε να βρει κάποιοσ
όμοια προγράμματα και προγράμματα ίδια και ςτισ τρεισ βακμίδεσ. Επομζνωσ το ζνα
χαρακτθριςτικό ςτο οποίο κα κινθκεί ο νόμοσ, είναι ο κοινόσ ςχεδιαςμόσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ζτςι ϊςτε να πάψουν να υπάρχουν αυτζσ οι επικαλφψεισ, να
πάψει να υπάρχει αυτό το κολό τοπίο, το οποίο υπάρχει ςιμερα. Το δεφτερο και κφριο
χαρακτθριςτικό είναι θ ουςιαςτικι ςυμμετοχι και ςτον ςχεδιαςμό των κοινωνικϊν εταίρων.
Δθλαδι το μοντζλο το οποίο κα εφαρμοςτεί είναι ζνα μοντζλο το οποίο χαρακτθρίηεται
διεκνϊσ ωσ τριμεριςμόσ και αφορά τα τρία μζρθ, το κράτοσ, τουσ εργαηόμενουσ και τουσ
εργοδότεσ. Αυτά λοιπόν είναι τα δφο βαςικά χαρακτθριςτικά τα οποία υπάρχουν ςτο
νομοςχζδιο και αυτά κα κακορίςουν από κει και πζρα τθ διακυβζρνθςθ του ςυςτιματοσ
και τισ δομζσ.
Σιμερα όπωσ ξζρετε καταρχιν το επίπεδο 3 δεν υπάρχει ςτθν Ελλάδα. Ραρατθροφμε
κάτι πρωτόγνωρο ότι οι απόφοιτοι Γυμναςίου, εάν κάποιοι δεν κζλουν να ςυνεχίςουν ι δε
μποροφν να ςυνεχίςουν, αν κάποιεσ ευάλωτεσ ομάδεσ οι οποίεσ από μακθτικι διαρροι
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ζχουν μεγαλϊςει, δεν ζχουν βρει το δρόμο τουσ και κζλουν να μάκουν μία τζχνθ, τζχνθ
επιπζδου 3, δεν υπάρχει ςιμερα ςτθν Ελλάδα.
Επομζνωσ, ζνα από τα κζματα τα οποία το νομοςχζδιο κα παρζμβει, είναι ότι
κακορίηεται και δθμιουργείται το επίπεδο 3 με επαγγελματικζσ ςχολζσ κατάρτιςθσ. Στο ίδιο
επίπεδο εντάςςονται και οι ςχολζσ μακθτείασ του ΟΑΕΔ. Γιατί όπωσ ξζρετε οι ςχολζσ
μακθτείασ του ΟΑΕΔ με τθν μεγάλθ παράδοςι τουσ, με τθ διαρκι εκπαίδευςθ που ζχουν,
εντοφτοισ ζχουν ταλαιπωρθκεί, με τθν ζννοια ότι ποτζ δεν αποςαφθνίςτθκε τα τελευταία
χρόνια ςε ποιο επίπεδο είναι, υπιρχε ζνα αςανςζρ, ανζβαιναν-κατζβαιναν από το 3 ςτο 4,
3 δεν υπιρχε. Ο νόμοσ ο οποίοσ ιςχφει αυτι τθ ςτιγμι- για αυτζσ τισ ςχολζσ τθσ μακθτείασ
του ΟΑΕΔ λζει ότι είναι θ τελευταία χρονιά που λειτουργοφν, επομζνωσ το νομοςχζδιο κα
δϊςει λφςθ και ςε αυτό το κζμα.
Το επίπεδο 4 κα είναι αποκλειςτικά το επαγγελματικό δίπλωμα. Στα ΕΡΑΛ, πρόκειται
να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία και ενίςχυςθ. Κα είναι το αποκλειςτικό επίπεδο 4 τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Στο επίπεδο 5 κα υπάρχουν τα ινςτιτοφτα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και το
μεταλυκειακό ζτοσ μακθτείασ των ΕΡΑΛ. Είναι οι 2 πάροχοι του επιπζδου πζντε, που ςτθν
ουςία ςιμερα, μετά τθν ακρόα ανωτατοποίθςθ των ΤΕΛ, καλοφνται να καλφψουν το χϊρο
ανάμεςα ςτο λφκειο και ςτο πανεπιςτιμιο. Επομζνωσ εκεί κα πρζπει να περιμζνουμε μία
αναβάκμιςθ ςε όλα τα επίπεδα και ςε επίπεδα περιεχομζνου και ειςροϊν αλλά βεβαίωσ να
ζχουμε και μία αναβάκμιςθ και ςτισ εκροζσ, ζτςι ϊςτε να αγγίηουν τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ.
Πλο αυτό ξεκίνθςε από τισ δομζσ, είναι ζνα εκνικό ςφςτθμα επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ το οποίο κακιερϊνεται με το ςχζδιο νόμου, με τον νόμο που
κα ψθφιςτεί και κα ζχει αυτά τα τρία επίπεδα ςτο ςφςτθμα όλο, όπου κα είναι κατά
αντιςτοιχία του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προςόντων. Ροια κα είναι θ διακυβζρνθςθ του
ςυςτιματοσ; Κα ζχει τρία επίπεδα: το κεντρικό, το εκνικό και το περιφερειακό. Το κεντρικό
επίπεδο βεβαίωσ κα είναι ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, ςτθ Γενικι Γραμματεία Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ Κατάρτιςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ. Αυτι είναι μία νζα Γενικι Γραμματεία,
ςυςτάκθκε δφο μζρεσ μετά τισ εκλογζσ ςτο πρϊτο προεδρικό διάταγμα το οποίο κακορίηει
τα υπουργεία, αλλαγζσ, ονομαςίεσ, διαρκρϊςεισ κλπ., ςυςτάκθκε ακριβϊσ για να
υλοποιιςει αυτό το νομοςχζδιο και βεβαίωσ για να το εφαρμόςει. Ζγινε με μία ςυγκόλλθςθ
δφο παλαιϊν Γραμματειϊν, τθσ Γραμματείασ Νζασ γενιάσ και τθσ Γραμματείασ τθσ Δια Βίου
Μάκθςθσ. Αντιλαμβάνεςτε ότι δθμιουργείται πλζον ζνα κεντρικό επίπεδο τθσ
διακυβζρνθςθσ του ςυςτιματοσ, το οποίο απαιτείται μία νζα διάρκρωςθ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ, θ οποία και αυτι κα περιλαμβάνεται ςτον νόμο. Το εκνικό επίπεδο
αποτελείται από το Κεντρικό Συμβοφλιο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
(ΚΣΕΕΚ), το οποίο κα εδρεφει ςτθ Γενικι Γραμματεία, το οποίο κα ζχει βεβαίωσ παράγοντεσ
από το Υπουργείο Ραιδείασ αλλά και από όλα τα υπουργεία τα οποία ςυμμετζχουν είτε
παραγωγικά είτε ωσ πάροχοι κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ, ςε όλο αυτό το ςφςτθμα. Κυρίωσ
κα ςυμμετζχουν εκεί κοινωνικοί εταίροι, εκπρόςωποι εργοδοτϊν και εργαηομζνων και
μιλάμε για τισ κεςμικζσ οργανϊςεισ, τριτοβάκμιεσ οργανϊςεισ, δθλαδι θ ΓΣΕΕ ςτουσ
εργαηόμενουσ και ο ΣΕΒ, θ ΓΣΕΒΕΕ θ ΕΣΕΕ, και το ΣΕΤΕ από τουσ εργοδότεσ. Κα ςυμμετζχουν
τα επιμελθτιρια και βεβαίωσ οι 2 βακμοί αυτοδιοίκθςθσ και ςε επίπεδο τριτοβάκμιασ
οργάνωςθσ και θ ΑΔΕΔΥ. Αυτό κα είναι το κεντρικό ςυμβοφλιο το οποίο κα παίρνει τισ
αποφάςεισ και το οποίο κα είναι ςτθν ουςία ο αποδζκτθσ των προτάςεων από τισ
περιφερειακζσ οργανϊςεισ, από τα περιφερειακά ςυμβοφλια τα οποία κα ζρκουν ςτθ
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ςυνζχεια και κα είναι επίςθσ και ο εκνικόσ ειςθγθτισ ςτο κεντρικό επίπεδο, ςτο Υπουργείο
Ραιδείασ και ςτθν κυβζρνθςθ για τισ αποφάςεισ που κα λαμβάνονται και για τον ςχεδιαςμό
ςε ό,τι ζχει να κάνει με ειδικότθτεσ, με περιεχόμενα, με χωροταξικι κατανομι. Το τρίτο
επίπεδο είναι το περιφερειακό επίπεδο, που ζχουμε τα Συμβοφλια Σφνδεςθσ με τθν
Ραραγωγι και τθν Αγορά Εργαςίασ, τα ΣΣΡΑΕ, όπου ςτθν ουςία είναι μία μικρογραφία του
κεντρικοφ ςυμβουλίου, βεβαίωσ, με πολφ μεγάλθ ςυμμετοχι τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ
των διευκυντϊν ΛΕΚ, ΕΡΑΛ. Εκεί βεβαίωσ, οι ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ είναι το
ηθτοφμενο, για αυτό κα υπάρχει και εκτόσ τθσ περιφζρειασ θ εκπροςϊπθςθ του πρϊτου
βακμοφ αυτοδιοίκθςθσ. Αυτζσ ςε γενικζσ γραμμζσ είναι, όπωσ ςασ περιζγραψα, θ ανάγκθ
αλλά και θ διακυβζρνθςθ και οι δομζσ οι οποίεσ πρόκειται να υπάρξουν.
Από κει και πζρα ζνα νομοςχζδιο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Επίςθσ το
Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων νομοκετείται πλζον, μζχρι ςιμερα δεν ζχει νομοκετθκεί, ζχουν
υπάρξει κατά καιροφσ προβλζψεισ για νομοκζτθςθ, για επεξεργαςία του Εκνικοφ Ρλαιςίου
προςόντων, αλλά δεν ζχει νομοκετθκεί και αυτι τθ ςτιγμι κα νομοκετθκεί.
Άλλο ζνα κζμα το οποίο κα περιλαμβάνει το νομοςχζδιο, είναι ότι προβλζπει τθν
ίδρυςθ Ρροτφπων ΕΡΑΛ. Τα Ρρότυπα ΕΡΑΛ κα είναι ζνα από τα ςυςτατικά πιλοτικά
ςτοιχεία του ςυςτιματοσ, διότι κα υπάρχουν τα ςυμβοφλια τα περιφερειακά όπωσ ςασ είπα
και εκεί τα Ρρότυπα ΕΡΑΛ κα ζχουν τθ δυνατότθτα με εςωτερικό εκπαιδευτικό κανονιςμό
να δραςτθριοποιοφνται και πζραν των τυπικϊν προγραμμάτων, τα οποία φτιάχνονται από
τα ΛΕΚ, γιατί κα ςυνεργάηονται και με τθν τοπικι κοινωνία, τισ τοπικζσ επιχειριςεισ και τα
τοπικά ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Τα Ρρότυπα ΕΡΑΛ κα είναι και τα κζντρα
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων, των επαγγελματικϊν ειδικοτιτων τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι όπωσ γνωρίηετε, αν δεν κάνω λάκοσ, δεν ζχουν
επιμορφωκεί ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ τουσ ςχεδόν ποτζ. Επίςθσ, κα προβλζπονται
Ρειραματικά και Κεματικά ΛΕΚ και για όλα αυτά, για πρότυπα ΕΡΑΛ, Ρειραματικά και
Κεματικά ΛΕΚ, ζχουνε γίνει και οι ανάλογεσ ειςθγιςεισ, προτάςεισ και ςτο ΕΣΡΑ αλλά
βεβαίωσ και ςτο νζο Ταμείο Ανάκαμψθσ, το ταμείο ανάκαμψθσ, το οποίο ιρκε λόγω του
covid, αλλά το οποίο πραγματικά για τθ χϊρα μασ είναι ζνα πολφ μεγάλο ταμείο, το ποςό
είναι ιλιγγιϊδεσ, είναι 32 δισ και εκεί μζςα βζβαια θ εκπαίδευςθ ζχει τθ κζςθ που τθσ
αρμόηει. Κα ζλεγα, για να μθ μακρθγοριςω άλλο, ότι αυτζσ είναι οι γενικζσ αρχζσ, οι
άξονεσ και τα χαρακτθριςτικά του νομοςχεδίου. Βεβαίωσ ςτθ ςυηιτθςθ με μεγάλθ
ευχαρίςτθςθ κα ςυμμετάςχω και κα ακοφςω τισ απόψεισ ςασ, μπορεί κι άλλα πράγματα
που κα ζρκουν από τθν κουβζντα. Στο νομοςχζδιο κα υπάρχουν διατάξεισ και για τα κζντρα
δια βίου μάκθςθσ, μζςω των οποίων κα προςπακιςει το νομοςχζδιο να φζρει αυτό το
άναρχο τοπίο που υπάρχει ςιμερα ςε μία λογικι ςειρά, τάξθ ϊςτε να μπορεί να βελτιωκεί
και να ελεγχκεί θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ και ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ.
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Καρτςωνάκθσ Εμμανουιλ, Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Καλωςορίηω όλουσ τουσ εκλεκτοφσ καλεςμζνουσ όλουσ όςουσ επζλεξαν ςιμερα να
είναι μαηί μασ ςε αυτό το εξαιρετικά ςθμαντικό και επίκαιρο ςτρογγυλό τραπζηι, κακϊσ τισ
τελευταίεσ μζρεσ ζχουμε και τθ διαδικαςία ψιφιςθσ ενόσ νζου νομοςχεδίου ςχετικά με το
κζμα τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Θ χαρά είναι μεγαλφτερθ κακϊσ ο Γενικόσ
Γραμματζασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ του
Υπουργείου Ραιδείασ κφριοσ Γεϊργιοσ Βοφτςινοσ είναι μαηί μασ, γιατί πζρα από τθν κζςθ
τθν οποία κατζχει ςιμερα ςτο Υπουργείο Ραιδείασ & Κρθςκευμάτων, είναι ζνασ άνκρωποσ
ο οποίοσ εδϊ και πολλά χρόνια γνωρίηει και ςε βάκοσ τα κζματα τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και πραγματικά ςυνειςφζρει με τον καλφτερο τρόπο, από όςεσ κζςεισ ζχει
περάςει.
Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ Διευκυντζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ
Κριτθσ που είναι μαηί μασ και φυςικά τθν κυρία Μαρία Γιανναδάκθ εκ μζρουσ θσ
Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, ωσ Ομάδα Υποςτιριξθσ Μακθτείασ, ενόσ
πολφ ςθμαντικοφ, καινοφριου και καινοτόμου προγράμματοσ το οποίο ςτθρίηουμε και κα
αναφερκοφμε περιςςότερο ςε αυτό ςτθ ςυνζχεια.
Αγαπθτοί και αγαπθτζσ ςυνάδελφοι, θ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ είναι ζνα
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ και ωσ τζτοιο πρζπει να το
αντιμετωπίηουμε. Ζχει περάςει διάφορεσ αλλαγζσ, επικαιροποιιςεισ, τροποποιιςεισ, αλλά
είναι εδϊ και πρζπει να είναι εδϊ και κάκε φορά πρζπει να ανιχνεφουμε ωσ Ρολιτεία, το
πϊσ πρζπει να είναι θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ, τι πρζπει να δίνει ςτθν κοινωνία μασ και
τι πρζπει οι μακθτζσ, οι οποίοι φοιτοφν ςτα ςχολεία επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, να
μακαίνουν και να αξιοποιοφν ωσ απόφοιτοι και ωσ ενιλικεσ πια.
Κζλω να μεταφζρω μία προςωπικι εμπειρία. Το μακρινό 1990, θ πρϊτθ μου
πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ ιταν ςε ΤΕΛ, πρόδρομοσ του ΕΡΑΛ. Εποχι που
οι προςλιψεισ γνωςτοποιοφνταν με τθλεγράφθμα. Εκεί δίδαςκα μακιματα Θλεκτρολογίασ.
Τότε πραγματοποιοφνταν πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα. Είχα μακιματα
απογευματινά ςτθν Γ’ Λυκείου, εγϊ κακθγθτισ 24 ετϊν και οι μακθτζσ 18 ετϊν,
εργαηόμενοι το πρωί. Εκεί ςυνειδθτοποίθςα, ωσ νζοσ εκπαιδευτικόσ, ότι οι μακθτζσ μου
ζφερναν πλθροφορία από τθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ εργαηόταν το πρωί και μου
μετζφεραν τεχνικά προβλιματα που αντιμετϊπιηαν ςτθν εργαςία τουσ. Τότε, άρχιςα να
αναηθτϊ λφςεισ ςε αυτά τα ερωτιματα, κακϊσ από μζνα ηθτοφςαν τθ γνϊςθ, τθν
πλθροφορία πϊσ να χειριςτοφν και κατανόθςα ότι υπιρχε μία αλλθλεπίδραςθ, μία ϊςμωςθ
μεταξφ εκπαίδευςθσ και αγοράσ, μία αμφίδρομθ επικοινωνία, θ οποία εμζνα ωσ νζο
εκπαιδευτικό, με ςυνιρπαςε. Δθλαδι καταλάβαινα ότι είχαμε εκπαίδευςθ ςτθν οποία δεν
ίςχυε θ αντίλθψθ που είχε επικρατιςει ςφμφωνα με τθν οποία οι μακθτζσ δεν
ενδιαφζρονταν για τθν εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ. Πχι δεν ιταν κακόλου αυτό, ιταν
ακριβϊσ το αντίκετο! Και μάλιςτα πολλοφσ από αυτοφσ ςιμερα, τουσ επιςκζπτομαι ςτα
καταςτιματά τουσ εδϊ και πολλά χρόνια, οι περιςςότεροι από αυτοφσ είναι επαγγελματίεσ
ςιμερα. Συηθτάμε και μου λζνε ακόμα για το αποτφπωμα που είχε ςτθ δουλειά τουσ, θ
παρουςία τουσ, τότε, ςτο Τεχνικό Λφκειο. Αργότερα ςυνζχιςαν τισ ςπουδζσ τουσ ςε ΤΕΛ ι
Ρανεπιςτιμιο μερικοί από αυτοφσ.
Αντιλαμβανόμαςτε ότι αντικειμενικά θ τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ
ςυνομιλεί με τθν κοινωνία, με τθν αγορά. Θ εκπαίδευςθ και θ κοινωνία ηθτάει αυτι τθ
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ςχζςθ. Πςο φτιάχνουμε ςχζδια νόμου και νόμουσ, οι οποίοι αποτυπϊνουν καλά και
λειτουργικά αυτι τθ ςχζςθ, νομίηω ότι προχωράμε καλά.
Εκτόσ τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχεται και μασ περιζγραψε ο κφριοσ Βοφτςινοσ
ςχετικά με το καινοφργιο νομοςχζδιο, ζχουμε και το κεςμό τθσ Μακθτείασ τα τελευταία
χρόνια και ο όποιοσ ζχει αναπτυχκεί με επιτυχία ςτθν Κριτθ. Είναι ζνασ κεςμόσ ο οποίοσ
δίνει αυτι τθν επικοινωνία τθσ εκπαίδευςθσ των αποφοίτων ΕΡΑΛ με τθν αγορά. Οι
μακθτζσ ζχοντασ και αμοιβι και αςφαλιςτικι κάλυψθ, μπαίνουν ςε προγράμματα εργαςίασ
και καταλιγουν με όλο αυτό το ςφςτθμα ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ μζςω του Εκνικοφ
Ρλαιςίου Ρροςόντων. Μάλιςτα, αν κα μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν μζχρι τζλουσ του
χρόνου εξετάςεισ από τον ΕΟΡΡΕΡ κα ιταν ιδιαίτερα κετικό, κακϊσ δεχόμαςτε μθνφματα
μακθτϊν που ζχουν παρακολουκιςει τθ Μακθτεία και κα ικελαν να ςυμμετζχουν ςε αυτι
τθ διαδικαςία. Για τθ μακθτεία κα ςασ μιλιςουν θ κυρία Γιανναδάκθ και οι Διευκυντζσ
Εκπαίδευςθσ.
Επίςθσ, θ παρουςία των προτφπων ΕΡΑΛ και των πειραματικϊν και κεματικϊν ΛΕΚ
που ακοφςαμε, μου ακοφγεται ςαν ζνασ πολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ ςτθν όλθ
διαδικαςία. Λδιαίτερα θ διαδικαςία τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν μζςα ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ που κα είναι τα πρότυπα ΕΡΑΛ, δθμιουργεί μία πολφ κετικι εικόνα για το
ρόλο των πρότυπων ΕΡΑΛ και το τι μποροφν να παράςχουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ και άλλων ομοειδϊν ειδικοτιτων. Τα ςχολεία γίνονται με αυτό τον τρόπο
παραγωγοί γνϊςθσ και επιμόρφωςθσ, ζχουν διπλό ρόλο, όχι μόνο να παρζχουν γνϊςεισ
ςτουσ μακθτζσ, αλλά να ςυντονίηουν και μία ενδοχπθρεςιακι επιμόρφωςθ για τουσ
εκπαιδευτικοφσ. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό και κάτι το οποίο χρειαηόμαςτε, ειδικά ςτον
κόςμο που ηοφμε, όπου οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των επιςτθμόνων όπωσ ξζρουμε είναι
αυτονόθτεσ... Ζνα ςτοιχείο που κα ικελα να επιςθμάνω ςτον κφριο Βοφτςινο, είναι αν
πρζπει να εξετάςουμε το κομμάτι των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν με τα νζα ωρολόγια
προγράμματα των ΕΡΑΛ και των άλλων δομϊν. Ρϊσ κα μποροφν να ενταχκοφν ζτςι ϊςτε να
ζχουν ζνα ειδικό βάροσ, που κα χρειάηονται αργότερα οι απόφοιτοι ωσ πολίτεσ. Ξζρετε,
πρζπει να αναπτφςςουμε όλοι προςόντα και δεξιότθτεσ και περιςςότερο οι νζοι
πολυπλεφρωσ. Εννοϊ ότι ςτα ςχολεία τθσ γενικισ παιδείασ, οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν ζνα
ελάχιςτο επίπεδο τεχνικϊν γνϊςεων. Από τθν εμπειρία μου ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα,
ακόμα κυμάμαι, ςχολεία, δθμόςια ςχολεία και ςε περιοχζσ μεςαίου κοινωνικοφ και
οικονομικοφ μεγζκουσ, όπου περιζχονταν τζτοια μακιματα ϊςτε ο μακθτισ να μπορεί να
βιδϊςει, να καρφϊςει, να χειριςτεί ζνα μθχάνθμα. Θ ιδζα είναι ο μακθτισ ωσ πολίτθσ 18
ετϊν να μπορεί να είναι αυτάρκθσ ςτθν κακθμερινότθτά του. Νομίηω ότι μία διείςδυςθ
τζτοιων γνϊςεων ςτο Γενικό ςχολείο κα ιταν χριςιμθ. Επιπλζον, κρίνεται απαραίτθτθ θ
ειςιγθςθ ενόσ μζρουσ των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν και μακθμάτων ςτο επαγγελματικό
ΕΡΑΛ.
Ασ ςκεφτοφμε ότι φζτοσ κα ξεκινιςουν παιδιά τεςςάρων ετϊν ςτθν προςχολικι
αγωγι. Αυτοί, ωσ μακθτζσ, κα ολοκλθρϊςουν τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ το 20342035. Ασ ανοίξουμε μία ςυηιτθςθ, μία Ατηζντα2035, για να δοφμε αυτά τα παιδιά που κα
ακολουκιςουν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα (ςε διάφορα επίπεδα μζχρι το 2035 που κα
αποφοιτιςουν), τι πολίτεσ κζλουμε να είναι το 2035, τι δεξιότθτεσ κζλουμε να ζχουν, τι
γνϊςεισ κζλουμε να ζχουν ϊςτε να ςυνειςφζρει ςε εκείνθ τθν κοινωνία. Είναι μία ςυηιτθςθ
που τϊρα κα τθν ξεκινιςουμε και πρζπει ςυνεχϊσ να επικαιροποιείται, κακϊσ τα δεδομζνα
τρζχουν.
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Επιπρόςκετα, να ζχουμε ςτθ μεγάλθ εικόνα ωσ Ρολιτεία τον τρόπο που κζλουμε να
κινθκοφμε. Για εμζνα, το ειδικό βάροσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ εκεί, είναι
δεδομζνο και απολφτωσ κρίςιμο και χριςιμο.
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Ο Θεςμόσ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Τάξθ Μακθτείασ ΕΡΑ.Λ.Στατιςτικά Στοιχεία τθσ ΡΔΕ Κριτθσ
Μαρία Γιανναδάκθ
Υπεφκυνθ Μακθτείασ ΕΡΑ.Λ. ΡΔΕ Κριτθσ, Εκπ/κόσ ΡΕ82

Ειςαγωγι
Τιμι μου να βρίςκομαι ανάμεςα ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.), τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και τουσ Διευκυντζσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Κριτθσ.
Για τθν πλειοψθφία των νζων, θ εφρεςθ εργαςίασ είναι ζνασ δρόμοσ δφςκολοσ με
πολλζσ απογοθτεφςεισ. Στισ μζρεσ μασ, ο δρόμοσ αυτόσ ολοζνα επιδεινϊνεται εξαιτίασ τθσ
τρζχουςασ πανδθμίασ.
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ΔΟΕ), θ κρίςθ του
κορονοϊοφ εμποδίηει τθν ςυνζχιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ των νζων κακϊσ και
τθν είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ωσ αντιςτάκμιςμα, προωκεί εργαςίεσ που αποςκοποφν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ απαςχόλθςθσ. Υπάρχουν άλλωςτε
ςτοιχεία που υποδθλϊνουν ότι οι χϊρεσ με ιςχυρό ςφςτθμα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ, κακϊσ και προγραμμάτων μακθτείασ, παρουςιάηουν χαμθλότερα ποςοςτά
ανεργίασ των νζων.

Τι είναι και τι δεν θ Μακθτεία των ΕΡΑ.Λ.;
Θ Μακθτεία λοιπόν, αποτελεί ζναν κεςμό ο οποίοσ προςφζρει τθν ευκαιρία ςτουσ
αποφοίτουσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.) να αποκτιςουν τθν πολυπόκθτθ
εργαςιακι εμπειρία που οι εργοδότεσ κζτουν ωσ προχπόκεςθ για τθν πρόςλθψι τουσ ςε
κάποια κζςθ εργαςίασ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, Μακθτεία των ΕΡΑ.Λ. ι Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθσ Μακθτείασ:
1. είναι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτο οποίο ο μακθςιακόσ χρόνοσ εναλλάςςεται
μεταξφ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του χϊρου εργαςίασ,
2. είναι μία προαιρετικι τάξθ και επιτυγχάνει ςυγκεκριμζνα μακθςιακά
αποτελζςματα, ςυνδζοντασ το ςχολείο και τον απόφοιτο του ΕΡΑ.Λ. με τον χϊρο
εργαςίασ,
3. αποτελεί μία εναλλακτικι διαδρομι για τουσ αποφοίτουσ τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.), αναβακμίηοντασ τα επαγγελματικά τουσ προςόντα,
4. απευκφνεται ςε ενιλικεσ, με ςτόχο τθν αφομοίωςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και
δεξιοτιτων, προςφζροντασ εφόδια για επιτυχθμζνθ ςταδιοδρομία.
Το Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ., δεν αποτελεί:
1.
2.
3.
4.
5.

Εργαςία
Ρρακτικι άςκθςθ
Απλι παρακολοφκθςθ εργαςτθριακοφ μακιματοσ
Αδιλωτθ απαςχόλθςθ
Απαςχόλθςθ χωρίσ αμοιβι
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6. Αυτόματθ απόδοςθ αναβακμιςμζνου επιπζδου προςόντοσ (επίπεδο 5)
7. Σφςτθμα χωρίσ κανόνεσ
8. Σφςτθμα χωρίσ εποπτεία

Τι περιλαμβάνει θ Μακθτεία των ΕΡΑ.Λ.;
Ριο ςυγκεκριμζνα, το Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ., περιλαμβάνει:
 το “Ρρόγραμμα των εργαςτθριακϊν μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ” που διεξάγεται
ςτο ΕΡΑ.Λ. ι ςτο Ε.Κ. και ζχει διάρκεια 203 ϊρεσ. Ακολουκείται ςυγκεκριμζνο
πρόγραμμα ςπουδϊν και πραγματοποιείται μία (1) θμζρα τθν εβδομάδα για επτά
(7) διδακτικζσ ϊρεσ, και
 το “Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ” το οποίο ζχει διάρκεια 156
θμερολογιακϊν θμερϊν, 28 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ (4 θμζρεσ τθν εβδομάδα), ΑΥΣΤΘΑ
χωρίσ αναπλθρϊςεισ. Μόνεσ εξαιρζςεισ αποτελοφν οι επίςθμεσ αργίεσ και τισ
θμζρεσ που ο εργοδότθσ παραμζνει κλειςτόσ.

Αμοιβζσ Μακθτευομζνων τθσ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ.
Οι αμοιβζσ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Τάξθ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ., ςφμφωνα με το
ΦΕΚ/τΒ/13-3-2019, φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Χωρίσ επιπλζον ειςφορζσ
ΕΡΙΒΑΥΝΣΕΙΣ ΕΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΘΤΕΥΟΜΕΝΩΝ &
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΕΣ

Βαρζσ & Ανκυγιεινά
Επαγγζλματα

Ειςφορά επαγγελματικοφ
κινδφνου

Ζωσ
01.06.2019Ζωσ
01.06.2019Ζωσ
31.05.2019 31.05.2022 31.05.2019 31.05.2022 31.05.2019

01.06.201931.05.2022

Βαρζσ & Ανκυγιεινά Επαγ.
και Επαγγελματικόσ Κίνδυνοσ
Ζωσ
31.05.2019

01.06.201931.05.2022

Ποςοςτό Μακθτευομζνου
Ποςοςτό Εργοδότθ
Σφνολο ειςφορών (Ποςοςτό)

3,28%
37,78%
41,06%

3,28%
37,28%
40,56%

3,28%
43,38%
46,66%

3,28%
42,88%
46,16%

3,28%
38,78%
42,06%

3,28%
38,28%
41,56%

3,28%
44,38%
47,66%

3,28%
43,88%
47,16%

75% ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΘΜΕΟΜΙΣΘΙΟΥ (Μακθτεία)
Ποςό ςτο οποίο υπλογίηονται οι αςφαςλιςτίκζσ ειςφορζσ
Ειςφορζσ εργοδότθ
Ειςφορζσ μακθτευομζνου
Σφνολο ειςφορών

21,78 €
10,89 €
4,11 €
0,36 €
4,47 €

21,78 €
10,89 €
4,06 €
0,36 €
4,42 €

21,78 €
10,89 €
4,72 €
0,36 €
5,08 €

21,78 €
10,89 €
4,67 €
0,36 €
5,03 €

21,78 €
10,89 €
4,22 €
0,36 €
4,58 €

21,78 €
10,89 €
4,17 €
0,36 €
4,53 €

21,78 €
10,89 €
4,83 €
0,36 €
5,19 €

21,78 €
10,89 €
4,78 €
0,36 €
5,14 €

Κακαρό ειςπραττόμενο ποςό από τον μακθτευόμενο
Επιδότθςθ
Κακαρό ποςό από τον εργοδότθ

21,42 €
16,54 €
4,88 €

21,42 €
16,54 €
4,88 €

21,42 €
16,54 €
4,88 €

21,42 €
16,54 €
4,88 €

21,42 €
16,54 €
4,88 €

21,42 €
16,54 €
4,88 €

21,42 €
16,54 €
4,88 €

21,42 €
16,54 €
4,88 €

9,35 €

9,30 €

9,96 €

9,91 €

9,46 €

9,41 €

10,07 €

10,02 €

Επιβάρυνςθ του εργοδότθ, αφαιροφμενθσ τθσ
επιδότθςθσ

Αςφάλιςθ Μακθτευομζνων τθσ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ.
Πςον αφορά τθν Αςφάλιςθ, ιςχφουν οι εγκφκλιοι 19/2018 και 20/2019 του ΕΦΚΑ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά το διάςτθμα του Ρρογράμματοσ Εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο
εργαςίασ, οι μακθτευόμενοι υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ τόςο του κλάδου Ραροχϊν
Αςκζνειασ ςε Είδοσ, όςο και του κλάδου Ραροχϊν Αςκζνειασ ςε Χριμα. Ο χρόνοσ
αςφάλιςισ τουσ είναι ςυντάξιμοσ, διότι καταβάλλονται ειςφορζσ για τουσ αντίςτοιχουσ
κλάδουσ Κφριασ και Επικουρικισ Σφνταξθσ.

Ευκφνθ Υλοποίθςθσ τθσ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ.
Πςον αφορά τθν ευκφνθ τθσ Υλοποίθςθσ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Τάξθ Μακθτείασ,
θ Γενικι Γραμματεία Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ & Δια Βίου Μάκθςθσ
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(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.) του ΥΡΑΛΚ, είναι αρμόδια για τθν υλοποίθςθ τθσ Μακθτείασ ΕΡΑ.Λ. &
Μάκθςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ.
Σε επίπεδο περιφζρειασ θ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. ςυνεργάηεται με τθν Ρεριφερειακι
Διεφκυνςθ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (ΡΔΕ), τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (ΔΔΕ), τα Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΡΑ.Λ.) και τα Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.)
Τθν ευκφνθ για τθν τελικι υλοποίθςθ του προγράμματοσ, ζχει το ΕΡΑ.Λ.
Ο μακθτευόμενοσ εποπτεφεται ςτο χϊρο εργαςίασ από ζναν εκπαιδευτικό του
ςχολείου του, ο οποίοσ λζγεται επόπτθσ εκπαιδευτικόσ.

Ρροςφερόμενεσ Ειδικότθτεσ ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ των
ΕΡΑ.Λ.
Οι ειδικότθτεσ που αρχικά προςφζρκθκαν και ςυνεχίηουν να προςφζρονται ςτο
Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ., με τθν ςυνεχι προςκικθ νζων
ειδικοτιτων ανά φάςθ, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Α Φάςθ (Σχολικό Ζτοσ 2016-2017)
1

Υπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

2

Τεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων

3

Τεχνικόσ Οχθμάτων

4

Τεχνικόσ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ

5

Τεχνικόσ Δομικϊν Ζργων και Γεωπλθροφορικισ

6

Τεχνικόσ Φυτικισ Ραραγωγισ

7

Βοθκόσ Νοςθλευτι

Β Φάςθ (Σχολικό Ζτοσ 2017-2018)
8

Τεχνικόσ Τεχνολογίασ Τροφίμων και Ροτϊν

9

Υπάλλθλοσ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων

10

Γραφικϊν Τεχνϊν

11

Τεχνικόσ Θλεκτρονικϊν και Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και Τθλεπικοινωνιϊν

12

Τεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξθσ Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ

13

Βοθκόσ Λατρικϊν –Βιολογικϊν Εργαςτθρίων

14

Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων

15

Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι
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Γ Φάςθ (Σχολικό Ζτοσ 2018-2019)
17

Τεχνικόσ Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων και Καταςκευϊν

18

Συντιρθςθσ Ζργων Τζχνθσ – Αποκατάςταςθσ

19

Τεχνικόσ Θ/Υ και Δικτφων Θ/Υ

20

Βοθκόσ Φαρμακείου

21

Κομμωτικισ Τζχνθσ
Δ Φάςθ (Σχολικό Ζτοσ 2019-2020)

22

Τεχνικόσ Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ Τοπίου

23

Τεχνικόσ ηυκοποιίασ

24

Υπάλλθλοσ Αποκικθσ και Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ

25

Αργυροχρυςοχοΐασ

26

Σχεδίαςθσ και Παραγωγισ Ενδφματοσ

27

Τεχνικόσ Μθχανοςυνκζτθσ Αεροςκαφών

28

Βοθκόσ Οδοντοτεχνίτθ

Κατά το ζτοσ 2020-2021 προςφζρονται 28 ειδικότθτεσ.

Στατιςτικά Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Τάξθ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ. ςτθν ΡΔΕ
Κριτθσ
Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται κάποια ςτατιςτικά ςτοιχεία ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, κατά τισ 4 φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ.
 Μακθτευόμενοι & ςχολεία ανά Φάςθ Μακθτείασ
Στο πρϊτο γράφθμα φαίνεται ο αρικμόσ των μακθτευομζνων ανά φάςθ Μακθτείασ
ςτθν ΡΔΕ Κριτθσ:
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Και ςτο δεφτερο γράφθμα, αποτυπϊνεται ο αρικμόσ των ςχολείων που ςυμμετείχαν
ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ, ανά φάςθ ςτθν ΡΔΕ Κριτθσ:

Θ μείωςθ ςτο πρϊτο γράφθμα για τθν Δ φάςθ οφείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ
γραφειοκρατίασ και των ελζγχων που πρζπει να πραγματοποιοφνται από τουσ επόπτεσ
εκπαιδευτικοφσ και ορίηονται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ (ΕΥΔ) τθσ Ρράξθσ
«Μακθτεία ΕΡΑΛ, ΣΕΚ και ΛΕΚ».
 Τμιματα Μακθτείασ ανά Φάςθ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ
Ο αρικμόσ των τμθμάτων ςε επίπεδο ΡΔΕ Κριτθσ τόςο ςε επαρκι, τθν απόφαςθ
λειτουργίασ των οποίων παίρνει ο εκάςτοτε Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, όςο
και ςε ολιγομελι τμιματα για τθν λειτουργία των οποίων, ςφμφωνα με τθν τρζχουςα
νομοκεςία, αποφαίνεται το Υπουργείο Ραιδείασ, αποτυπϊνεται ςτο επόμενο γράφθμα:
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Ο χαρακτθριςμόσ των τμθμάτων ςε επαρκι και ολιγομελι, γίνεται ςφμφωνα με το
άρκρο 1, § 4, ΦΕΚ 3459/τΒ/13-09-2019 που αναφζρεται ςτθν Οργάνωςθ και λειτουργία
τμθμάτων «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Τάξθσ Μακθτείασ» των αποφοίτων ΕΡΑ.Λ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, κατϊτεροσ αρικμόσ για τθ λειτουργία τμιματοσ Μακθτείασ, είναι οι οκτϊ (8)
μακθτευόμενοι για τμιματα των ΕΡΑ.Λ. που ανικουν ςτθν κατθγορία Αϋ-Γϋ, οι ζξι (6)
μακθτευόμενοι για τμιματα των ΕΡΑ.Λ. που ανικουν ςτθν κατθγορία Δϋ-Ηϋ και οι πζντε (5)
μακθτευόμενοι για τμιματα των ΕΡΑ.Λ. που ανικουν ςτθν κατθγορία Θϋ-ΛΒϋ. Σφμφωνα με
τθν §3 του ίδιου άρκρου, ο ανϊτεροσ αρικμόσ ςτα τμιματα μακθτείασ είναι οι είκοςι
τζςςερισ (24) μακθτευόμενοι.
 Ρροςφερόμενεσ Θζςεισ Μακθτείασ-Δθμόςιοσ & Ιδιωτικόσ Τομζασ (Γϋ & Δϋ Φάςθ)
Θ Κριτθ ζχει αγκαλιάςει τον κεςμό τθσ Μακθτείασ και αυτό αποτυπϊνεται από τισ
προςφερόμενεσ κζςεισ τόςο ςτον δθμόςιο, όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, όπωσ φαίνεται
ςτισ παρακάτω γραφικζσ παραςτάςεισ που αφοροφν ςτοιχεία για τθν ΡΔΕ Κριτθσ κατά τθν
Γϋ και Δϋ Φάςθ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Τάξθ Μακθτείασ, ςτον Δθμόςιο και Λδιωτικό
Τομζα:

57

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

58

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

 Τοποκετιςεισ Μακθτευομζνων ςε κζςεισ του Δθμοςίου & του Ιδιωτικοφ Τομζα
(ανά ΔΔΕ) κατά τθν Γϋ και Δϋ Φάςθ
Στα παρακάτω γραφιματα, παρατθροφμε ότι ςτθν ΔΔΕ Χανίων και ςτθν ΔΔΕ Λαςικίου
κατά τθν Γϋ και Δϋ Φάςθ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ, τοποκετικθκαν περιςςότεροι
μακθτευόμενοι ςτον δθμόςιο τομζα, ενϊ ςτθν ΔΔΕ Θρακλείου τοποκετικθκαν
περιςςότεροι μακθτευόμενοι ςτον ιδιωτικό τομζα. Βεβαίωσ, θ τάςθ αυτι παρατθρικθκε
κατά τισ ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ. Θ τοποκζτθςθ των μακθτευομζνων ςε εργοδότεσ, είναι μία
δυναμικι διαδικαςία και εξαρτάται κάκε φορά από διάφορουσ παράγοντεσ μεταξφ των
οποίων είναι οι κζςεισ που ζχουν προςφερκεί από φορείσ του δθμοςίου, τθν ςυγκεκριμζνθ
χρονικι περίοδο και φςτερα από πρόςκλθςθ του Υπουργείου Ραιδείασ.
Οι εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα μποροφν να υποβάλουν αγγελία κζςεων
Μακθτείασ ςτο portal του ΟΑΕΔ χωρίσ κάποιο χρονικό περιοριςμό. Πμωσ, προκειμζνου να
υπάρχει αποτελεςματικότθτα κα πρζπει οι εργοδότεσ να ζρχονται πρϊτα ςε επαφι με τισ
αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι με τα ςχολεία που πραγματοποιοφν
το πρόγραμμα του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ, προκειμζνου να ενθμερϊνονται για τισ τρζχουςεσ
διακζςιμεσ ειδικότθτεσ κακϊσ και για επιμζρουσ ηθτιματα που άπτονται τθσ λειτουργίασ
των τμθμάτων Μακθτείασ. Συνικωσ, με δελτία τφπου καλοφνται οι εργοδότεσ του ιδιωτικοφ
τομζα να υποβάλλουν αγγελίεσ μζχρι μία ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, ζτςι ϊςτε να υπάρχει
θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ και καταχϊρθςθσ αυτϊν ςτισ προςκλιςεισ των ΡΔΕ, με τισ
οποίεσ καλοφνται οι απόφοιτοι που κατζχουν πτυχίο, να ςυμμετζχουν ςτο Μεταλυκειακό
Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ.. Θ ζναρξθ κάκε φάςθσ λειτουργίασ, τοποκετείται περί τα
τζλθ Οκτωβρίου κάκε χρόνο.
Θ γραφικι αποτφπωςθ των παραπάνω για τθν Γϋ και Δϋ φάςθ, ζχει ωσ εξισ:
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 Μακθτεία ΕΡΑ.Λ.-Συμμετοχι αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
Δικαίωμα εγγραφισ ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ» ζχουν νζοι και νζεσ
κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου λυκείου του ενιαίου ειδικοφ επαγγελματικοφ γυμναςίουλυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), οι οποίοι/εσ βρίςκονται εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι
κατάρτιςθσ (ΕΑΕΚ)», φςτερα από ειςιγθςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και
γνωμάτευςθ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Κ.Ε.Σ.Υ..
Στθν ΡΔΕ Κριτθσ πριν τθν ζναρξθ τθσ Δϋ Φάςθσ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ και
τθρουμζνων όλων των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν, εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον από
αποφοίτουσ του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Θρακλείου ωσ εξισ:

ΥΡΟΨΘΦΙΟΙ

ΚΘΤΘ

ΔΕΝ ΔΘΜΙΟΥΓΘΔΘΚΑΝ ΤΑ
ΤΜΘΜΑΤΑ

ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΕΝΤΑΞΘΣ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ ΕΝΕΕΓΥΛ ΣΤΘΝ
ΜΑΘΘΤΕΙΑ 2019-2020 (για τθν Δ ΦΑΣΘ)
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ

1

ΤΕΧΝΛΚΟΣ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ

2

ΤΕΧΝΛΚΟΣ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ
ΤΟΡΛΟΥ

1

ΤΕΧΝΛΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΤΟΦΛΜΩΝ &
ΡΟΤΩΝ

Τα ςυγκεκριμζνα τμιματα δεν δθμιουργικθκαν ςτθν ΡΔΕ Κριτθσ λόγω μθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ από αποφοίτουσ των υπολοίπων ςχολείων.
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 Ριςτοποίθςθ & Ρροπαραςκευαςτικά Ρρογράμματα Ριςτοποίθςθσ
Οι απόφοιτοι του “Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξθ Μακθτείασ” λαμβάνουν Ρτυχίο
Ειδικότθτασ, επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ & κατάρτιςθσ Επιπζδου 5 μετά τθν επιτυχι
ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ που διενεργοφνται από τον ΕΟΡΡΕΡ (Εκνικόσ
Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων & Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ).
Ρριν τθν διεξαγωγι των εν λόγω εξετάςεων, δφναται να πραγματοποιοφνται
προπαραςκευαςτικά προγράμματα πιςτοποίθςθσ (ΡΡΡ) διάρκειασ 35 ωρϊν ζκαςτο, ςε 7
εργάςιμεσ θμζρεσ και 5 ϊρεσ κάκε θμζρα, ςε απογευματινό ωράριο ςτα Ε.Κ. ι ςτα ςχολικά
εργαςτιρια των ΕΡΑ.Λ.
Οι απόφοιτοι τθσ Μακθτείασ μποροφν να εγγραφοφν και να παρακολουκιςουν μόνο
μία φορά το ΡΡΡ. Θ ςυμμετοχι ςτο ΡΡΡ είναι προαιρετικι και δεν αποτελεί προχπόκεςθ
για τθ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ του ΕΟΡΡΕΡ.
Θ γραφικι απεικόνιςθ των επιτυχόντων ςτισ εξετάςεισ του ΕΟΡΡΕΡ για το 2019 και οι
ςυμμετζχοντεσ ςτο αντίςτοιχο ΡΡΡ, φαίνεται ςτο αμζςωσ επόμενο διάγραμμα:
ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΟΡΡΕΡ
2019

ΘΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Ροςοςτό επί του
ςυνόλου των
ςυμμετεχόντων

ΘΕΩΘΤΙΚΟ
23
11
3
33
70
ΘΕΩΤΘΤΙΚΟ
70

ΡΑΚΤΙΚΟ
29
11
3
35
78
ΡΑΚΤΙΚΟ
78

71%

79%

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΟ ΡΡΡ
37
12
4
46
99

Στο δεφτερο διάγραμμα αποτυπϊνεται ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςτο
Ρροπαραςκευαςτικό Ρρόγραμμα Ριςτοποίθςθσ του 2020, το οποίο διεξιχκθ ςε δφο
περιόδουσ λόγω των λαμβανομζνων υγειονομικϊν μζτρων κατά του κορονοϊοφ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ΡΡΡ περιόδου 2020 πρόκειται να εξεταςτοφν ςτισ επόμενεσ
εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ του ΕΟΡΡΕΡ.
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Ρροβλθματιςμοί
Τα ηθτιματα που δυςκολεφουν τθν λειτουργία των τμθμάτων του Μεταλυκειακοφ
Ζτουσ-Τάξθ Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ. και πρζπει να ςυηθτθκοφν, αφοροφν ςτθν:
•

•
•
•

τοποκζτθςθ υπευκφνου για τον ςυντονιςμό και τθν διεκπεραίωςθ τθσ τιρθςθσ των
αρχείων τθσ Ρράξθσ του Ζργου ςτα ςχολεία προκειμζνου να περιοριςτεί ο φόρτοσ
εργαςίασ των διευκυντϊν ΕΡΑ.Λ,
διευκρίνιςθ και παγίωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά τουσ ρόλουσ των
ΕΡΑ.Λ.-Ε.Κ-Υπευκφνων Μακθτείασ ςτισ ΡΔΕ ΔΔΕ. Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των ΟΥΜ;
ζγκαιρθ διάκεςθ του προςωπικοφ (κακθγθτϊν) για τισ ανάγκεσ του Μεταλυκειακοφ
Ζτουσ-Τάξθ Μακθτείασ ςτθν αρχι κάκε διδακτικοφ ζτουσ,
απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςυλλογισ τεκμθρίων που επιβάλλει θ Δ.Α. και θ δυνατόν
θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των υπθρεςιϊν μεταξφ τουσ.

63

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΦΟΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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Θεματικι ενότθτα:
Θεωρία και πράξθ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ
Αριςτοτζλουσ Ακθναίων Πολιτεία από τισ απαρχζσ μζχρι το
Σόλωνα: διακεματικι διδακτικι προςζγγιςθ το πανεπιςτιμιο
Αλζξανδροσ-Νεκτάριοσ Λω. Βαςιλείου-Δαμβζργθσ,
δρ. Φιλοςοφικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, ςυμβ. πανεπ. διδάςκων.
damvergis@yahoo.gr

Ρερίλθψθ
Θ διδακτικι αυτι πρόταςθ ζχει ςκοπό να βοθκιςει τουσ πανεπιςτθμιακοφσ διδάςκοντεσ να
προςεγγίςουν διδακτικά τθν Ακθναίων Ρολιτεία του Αριςτοτζλθ και άλλα πολιτικοφ
ενδιαφζροντοσ αρχαία κείμενα από το πρωτότυπο με αναφορζσ ςτθν ιςτορία, τθν
τοπογραφία και τα μνθμεία του υλικοφ πολιτιςμοφ, με τρόπο δθλαδι διακεματικό. Αφοφ
εντάξουμε το ζργο ςτθ ςυγγραφικι δραςτθριότθτα και ςτθ φιλοςοφικι ςκζψθ του
Αριςτοτζλθ, κα προτείνουμε ςυνδζςεισ με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ και τθσ
μνθμειακισ τοπογραφίασ τθσ αρχαίασ Ακινασ. Θ ιςτορία, δθλαδι, του ακθναϊκοφ
πολιτεφματοσ δεν κα διδάςκεται απλϊσ κεωρθτικά, με παραπομπζσ μόνο ςε φιλολογικά
κείμενα, αλλά κα δθμιουργεί ςυνδζςεισ με τθν τοπογραφία και τα μνθμεία του υλικοφ
πολιτιςμοφ. Δραματοποίθςθ χωρίων από ςωηόμενα κείμενα τθσ αρχαιότθτασ και επίςκεψθ
ςτα ςχετικά μνθμεία κα βοθκιςει ςτο βιωματικό χαρακτιρα τθσ διδαςκαλίασ. Θ ίδια
προςζγγιςθ μπορεί να εφαρμοςτεί και ςτα Ρολιτικά, και ςε ποικίλα κείμενα των αρχαίων
Ελλινων ςυγγραφζων, φιλοςοφικά, ιςτορικά, ρθτορικά ι ποιθτικά.
Λζξεισ-Κλειδιά: Ακθναίων Ρολιτεία, αρχαία ελλθνικά, πανεπιςτιμιο

Ειςαγωγι
Σκοπόσ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ είναι θ διζγερςθ του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ
των φοιτθτϊν, θ ολιςτικι προςζγγιςθ του αντικειμζνου και θ εμπζδωςθ τθσ φλθσ. Θ
προβολι παρουςίαςθσ powerpoint ςτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ των κυρίων κεμάτων και τθν
κατανόθςθ του χϊρου και των ιςτορικϊν μνθμείων (Αναςταςιάδθσ, 2000· Αςλανίδου, 2010·
Βαςιλείου-Δαμβζργθσ, 2017· 2018· Γιαννακοποφλου, 1994). Θ χριςθ τοπογραφικϊν και
αρχαιολογικϊν ςτοιχείων ςε ζνα κεωρθτικό μάκθμα, βοθκεί ςτθν εποπτεία και ςτθν
αντίλθψθ του χϊρου. Θ ανάλθψθ εργαςιϊν και βιωματικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ θ
προςομοίωςθ, θ δραματοποίθςθ, το παιχνίδι ρόλων ςτο αμφικζατρο, βοθκεί ςτθν
αυτενζργεια και τον ενκουςιαςμό (Χρυςαφίδθσ, 2003· Werner, 1996). Οι διδακτικοί ςτόχοι
είναι γνωςτικοί και κα επιτευχκοφν με τθν επίςκεψθ ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα
μνθμεία που ςυνδζονται με τισ ςχετικζσ διδακτικζσ ενότθτεσ (Hooper-Greenhill, 2000·
Κογκοφλθ, 2005· Ρθγιάκθ 1999· Ρυργιωτάκθσ, 2011· Ξωχζλλθσ, 2010· Χατηθδιμου, 2010).
Θ εφαρμογι αυτισ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ, που είναι ταυτόχρονα άςκθςθ
εμπζδωςθσ (Ματςαγγοφρασ, 2002· Ρθγιάκθ, 1999· Ρυργιωτάκθσ, 2011· Ξωχζλλθσ, 2010·
Χατηθδιμου, 2010), ζχει τζςςερισ ςτόχουσ: α) Να διεγείρει το ενδιαφζρον του μακθτι κατά
τθν επεξεργαςία και εμπζδωςθ τθσ γνϊςεωσ με τθ ςφνδεςθ ιςτορικϊν γεγονότων και των
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ιςτορικϊν οπων ςτουσ οποίουσ αναφζρονται και τα μνθμεία του υλικοφ πολιτιςμοφ. β) Να
ςυντελζςει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των ιςτορικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικϊν και
οικονομικϊν ςυνκθκϊν, υπό τισ οποίεσ το πολίτευμα τθσ Ακινασ εξελίχκθκε από βαςιλεία
ςε αριςτοκρατία και κατόπιν ςε τιμοκρατία. γ) Να ψυχαγωγιςει. Το κεατρικό παιχνίδι και θ
δραματοποίθςθ αποτελοφν ψυχοπνευματικι δραςτθριότθτα, που εκτόσ από τθν εμπζδωςθ
τθσ γνϊςθσ, ψυχαγωγεί με τον λόγο και τθν κίνθςθ με τρόπο δθμιουργικό και ευχάριςτο.
(Βαςιλείου-Δαμβζργθσ 2017· Fannon 2000· Werner 1996).

Θ Ακθναίων Πολιτεία
Θ Ακθναίων Ρολιτεία (Μπάλλα, 2016· Ραναγόπουλοσ, 1999· Ραπαδισ, 2009· Rhodes,
1981) προςφζρει πολλζσ ευκαιρίεσ χριςθσ αρχαιολογικϊν δεδομζνων (ΒαςιλείουΔαμβζργθσ, 2017), αφοφ περιγράφει τθν εξζλιξθ του ακθναϊκοφ πολιτεφματοσ από τα
αρχαιότατα χρόνια μζχρι τον 4ο αιϊνα. Σθμειωτζον ότι και ςτα Ρολιτικά, όπου ςυνεχϊσ
γίνονται αναφορζσ ςτα πολιτεφματα και τθ νομοκεςία των ελλθνικϊν πόλεων-κρατϊν,
προςφζρονται πολλζσ ευκαιρίεσ για χριςθ τοπογραφικϊν ςτοιχείων και αρχαιολογικοφ
υλικοφ. Ωσ γνωςτόν, ο Αριςτοτζλθσ μαηί με τουσ μακθτζσ του ςυνζγραψε ςφντομα κείμενα
που περιελάμβαναν το πολίτευμα 158 αρχαίων πόλεων-κρατϊν. Κάκε πολιτεία αποτελείτο
από ζνα ιςτορικό και ζνα περιγραφικό τμιμα. Στο ιςτορικό τμιμα περιγραφόταν θ εξζλιξθ
του πολιτεφματοσ μζχρι τον 4ο αιϊνα π.Χ. από τα μυκικά χρόνια για τισ πόλεισ που υπιρχαν
ιδθ κατά τθν εποχι του Χαλκοφ (π.χ. Ακινα, Άργοσ, Χαλκίδα, Ερζτρια), ι από τθν ίδρυςι
τουσ κατά τθν πρϊιμθ εποχι του Σιδιρου, όπωσ οι αποικίεσ (Μίλθτοσ, Κρότων, Συρακοφςεσ,
Κζρκυρα). Στο περιγραφικό τμιμα περιγραφόταν το πολίτευμα κάκε πόλεωσ με τθ μορφι
που λειτουργοφςε τον 4ο αιϊνα π.Χ., ςτα χρόνια του Αριςτοτζλθ και του Λυκείου (Miller,
1991· Μπάλλα, 2016· Ross 1993· Shields, 2015)
Στα Ρολιτικά ο Αριςτοτζλθσ χρθςιμοποιεί ιςτορικζσ πλθροφορίεσ από τισ Ρολιτείεσ
του ωσ παραδείγματα εφαρμογισ πολιτευμάτων, κεςμϊν και νόμων ςτισ ελλθνικζσ πόλεισκράτθ, που με τθ ςειρά τουσ αντλοφνται από άλλεσ πθγζσ. Άλλεσ από αυτζσ τισ πλθροφορίεσ
είναι απλζσ αναφορζσ, που αφινουν κενά κατανόθςθσ αλλά μποροφν να ςυμπλθρωκοφν
από άλλεσ πθγζσ, (Θρόδοτο, Κουκυδίδθ, Ξενοφϊντα, Ρλοφταρχο, Στράβωνα, Ραυςανία),
άλλεσ αναφορζσ είναι λεπτομερείσ και διεξοδικζσ. Άλλεσ φορζσ οι πλθροφορίεσ
διαςταυρϊνονται από άλλεσ πθγζσ, ενϊ άλλεσ είναι αμάρτυρεσ από αλλοφ. Σε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ για τθν πρϊιμθ ιςτορία, των ελλθνικϊν πόλεων μπορεί να ζχει γίνει χριςθ του
Θροδότου, του Κουκυδίδθ (Ἀρχαιολογία, Κερκυραϊκά), ι άλλων ιςτορικϊν όπωσ ο Ζφοροσ ο
Κυμαίοσ, ο Τίμαιοσ ο Ταυρομενίτθσ ι ο Κεόπομποσ ο Χίοσ, νόμων, ψθφιςμάτων
καταγεγραμμζνων ςε ςτιλεσ ι ζγγραφα του αρχείου κάκε πόλεωσ, καταλόγων αρχόντων
(πάπυροι, επιγραφζσ ςε λίκο ι ξφλο, όπωσ οι κφρβεισ ςτθν Ακινα, βλ. ΒαςιλείουΔαμβζργθσ, 2017) και τοπικζσ ιςτορίεσ, όπωσ του Ανδροτίωνα (Ἀτκίσ) και άλλεσ του 4ου
αιϊνα (Μπάλλα 2016· Ραναγόπουλοσ, 1999· Ραπαδισ, 2009, 17-66· Rhodes, 1981).

Διδακτικι του ακθναϊκοφ πολιτεφματοσ μζςα από τθν Ακθναίων Πολιτεία
Το ακθναϊκό πολίτευμα από τα μυκικά χρόνια μζχρι το τζλοσ του Τρωικοφ πολζμου
Θ Ακινα, εγκωμιάηεται από τουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ για το ζνδοξο παρελκόν τθσ,
τουσ ιρωεσ και τθν αυτοχκονία των κατοίκων τθσ (Κουκυδίδθσ, Ἱςτορίαι, ΛΛ, 36. Βλ. επίςθσ:
Δρακόπουλοσ-ϊμασ, 1989, 46-49· Μαρκαντωνάτοσ, 1989, 68-70). Οι μφκοι του
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παρελκόντοσ ανάγονται ςτθν φςτερθ εποχι του Χαλκοφ (Hornblower 2005, 230-233).
Αρχαιολογικά διαπιςτϊνεται αδιάςπαςτθ ςυνζχεια από τθν μυκθναϊκι εποχι μζχρι τα
ιςτορικά χρόνια. Θ αρχι τθσ παπυρικά ςωηόμενθσ ςε τζςςερισ κυλίνδρουσ Ακθναίων
Ρολιτείασ ζχει χακεί. Πμωσ από το πρϊτο μζροσ τθσ ςϊηονται αποςπάςματα και
παραφράςεισ τουσ από τθ χειρόγραφθ παράδοςθ. Οι πιο αξιόπιςτεσ από αυτζσ είναι του
Αρποκρατίωνα, του Ρολυδεφκθ και του Ρλουτάρχου. Εκεί πρζπει να μιλοφςε για τον
Κζκροπα, τον πρϊτο βαςιλιά τθσ Ακινασ, γεννθμζνο από τθ γθ, και άλλουσ μυκικοφσ
βαςιλείσ τθσ όπωσ τον Κραναό και τον Ερεχκζα. Γιοσ τθσ κόρθσ του Ερεχκζα Κρζουςασ και
του Ξοφκου ιταν Μωνασ, επί των θμερϊν του οποίου οι Ακθναίοι χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ
φυλζσ (οι τζςςερισ ιωνικζσ φυλζσ).
Κατόπιν πιςτεφουμε ότι μιλοφςε για το βαςιλιά Ρανδίονα, που προςζκεςε ςτο
βαςίλειο τα Μζγαρα, και ςτθ ςυνζχεια το μοίραςε ςτουσ τζςςερισ γιουσ του, εκ των οποίων
το άςτυ και τθν εγγφσ περιοχι του πιρε ο Αιγζασ. Ο γιοσ του Κθςζα και τθσ Αίκρασ από τθν
Τροιηινα, ο Κθςζασ απάλλαξε τθν Ακινα από το φόρο αίματοσ ςκοτϊνοντασ το Μινϊταυρο
και ζγινε διάδοχόσ του. Οι Ακθναίοι πίςτευαν ότι το παλάτι του Κθςζα βριςκόταν ςτθν
Ακρόπολθ, όπωσ παρζδιδαν οι ςχετικοί μφκοι και όπωσ ιταν εφλογο. Αν όντωσ ςυνζβαινε
αυτό κα ιταν ζνα μυκθναϊκό μζγαρο, όπωσ αυτά τθσ Τίρυνκασ, των Μυκθνϊν ι τθσ Ρφλου
που ζχουν αναςκαφεί, κτιςμζνο μζςα ςτθν οχυρωμζνθ μυκθναϊκι οχφρωςθ τθσ Ακινασ, θ
οποία ςωηόταν μζχρι τθν αρχαϊκι εποχι, και τμιματά τθσ διατθροφνται μζχρι ςιμερα
(Μανδθλαράσ, 1993).
Διακεματικι δράςθ είναι θ προβολι και εξζταςθ τθσ Μυκθναϊκισ φάςθσ τθσ
Ακρόπολθσ. Σε αυτό μποροφν να βοθκιςουν ψθφιακζσ ι ζντυπεσ αναπαραςτάςεισ τθσ
Ακρόπολθσ και των μυκθναϊκϊν μεγάρων που ςϊηονται. Επίςθσ μποροφμε να μελετιςουμε
παραςτάςεισ από μελανόμορφα και ερυκρόμορφα αγγεία, που απεικονίηουν τουσ
ςχετικοφσ μφκουσ, το ιερό του Ρανδίονα ςτθν Ακρόπολθ ςτθν κλαςικι φάςθ του, κακϊσ και
να δραματαποιιςουμε χωρία από τθν τραγωδία Μων του Ευριπίδθ ςτο αμφικζατρο, ι ςε
επίςκεψι μασ ςτον Λερό Βράχο. Τθσ επεξεργαςίασ μπορεί να ακολουκιςει επίςκεψθ και
επιτόπια άςκθςθ ςτθν Ακρόπολθ (Αγγελοποφλου, 1998· Ανδρόνικοσ, 1997, 2000·
Βαςιλείου-Δαμβζργθσ, 2017· Βαςιλικοφ, 1995· Λακωβίδθσ, 1961· Κυρτάτασ-άγκοσ, 2010·
Μαηαράκθσ-Αινιάν, 2000· 2005· Ραπαχατηισ, 1998· Μπροφςκαρθ, 2000· Τραυλόσ, 2005).
Κατά τον Τρωικό πόλεμο, ςφμφωνα με τθν μυκικι παράδοςθ, βαςιλιάσ τθσ Ακινασ
ιταν ο Μενεςκζασ, μετά τθ λιξθ τθσ βαςιλείασ του επανιλκε θ βαςιλεία ςτουσ γιουσ του
Κθςζα, Ακάμαντα και Δθμοφϊντα. Στθν ενότθτα αυτιν μποροφμε να μελετιςουμε
διακεματικά παραςτάςεισ του Κθςζα και των παιδιϊν του από αγγεία (όπωσ το αγγείο
François, Φλωρεντία Museo Archeologico Etrusco) και να δραματοποιιςουμε χωρία από
τραγωδίεσ του Ευριπίδθ όπωσ οι Ἡρακλεῖδαι ι οι Ἱκζτιδεσ. Το αγγείο François είναι ζνασ
μελανόμορφοσ ελικωτόσ κρατιρασ, ζργο του αγγειοπλάςτθ Εργότιμου και του ηωγράφου
Κλειτία, με φψοσ 66 εκ., που χρονολογείται ςτθν πενταετία 570-565 π.Χ. Στο αγγείο
απεικονίηονται ςε ηϊνεσ 270 μορφζσ και 121 επιγραφζσ. Εκτόσ από μια ηϊνθ με ηϊα και
φυτικά κοςμιματα, οι υπόλοιπεσ είναι διακοςμθμζνεσ με διάφορουσ μφκουσ, μεταξφ
αυτϊν θ άφιξθ του Κθςζα ςτθ Διλο με τουσ Ακθναίουσ νζουσ και νζεσ που ζςωςε από το
Μινϊταυρο, και ο επίνικοσ χορόσ τουσ γφρω από το βωμό του Απόλλωνα, ο γζρανοσ
(Beazley, 1956, 1986· Simon, 1976).
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Το ακθναϊκό πολίτευμα μετά τον Τρωικό πόλεμο μζχρι το Κυλώνειον Ἄγοσ
Αργότερα, ςτθν Ακινα ζγινε βαςιλιάσ ο Μζλανκοσ, από τθν Ρφλο, εγκακιδρφοντασ τθ
δυναςτεία των Νθλειδϊν. Γιοσ του Μελάνκου ιταν ο τελευταίοσ βαςιλιάσ τθσ πόλεωσ, ο
Κόδροσ που ςυνδζεται με τθν άφιξθ των Δωριζων. Ο Κόδροσ, ι καλφτερα τα παιδιά του,
ςυνδζονται με τον πρϊτο αποικιςμό (Αndrews, 2008· Βοardman, 1996). Κατά τισ
παραδόςεισ που ανάγονται ςτθν πρϊιμθ εποχι του Σιδιρου, οι γιοι του Κόδρου Άνδροκλοσ
και Νθλζασ γίνονται οι οικιςτζσ τθσ Εφζςου και τθσ Μιλιτου αντιςτοίχωσ (Αndrews, 2008·
Hornblower, 2005). Γφρω ςτο 500 π.Χ. επιβιϊνει ςτθν Ζφεςο το αξίωμα του κλθρονομικοφ
βαςιλζωσ, το οποίο διατθρεί μόνο τον τιμθτικό και ιερατικό του χαρακτιρα, το οποίο φζρει
ο φιλόςοφοσ Θράκλειτοσ. Στθν ενότθτα αυτι μποροφμε να επεξεργαςτοφμε παράπλευρεσ
φιλολογικζσ πθγζσ για τον Αϋ αποικιςμό, αρχαιολογικά ςτοιχεία και δοξογραφικζσ πθγζσ για
τον Θράκλειτο, τον οποίο μποροφμε και να δραματοποιιςουμε (Διογζνθσ Λαζρτιοσ, 9, 1-17·
Σουΐδα, λ. Ἡράκλειτοσ· Στράβων, Γεωγραφικά, 14, 3· Boardman, 1996· Κλιμθσ, Στρωματεῖσ,
1, 65. Κirk-Raven-Shofield, 2006· οφςοσ, 1992· Φάλκοσ-Αρβανιτάκθσ, 1999).
Τα ομθρικά ζπθ μαρτυροφν κατά τον 8ο αιϊνα το κεςμό τθσ βαςιλείασ, και τθν πικανι
αποδυνάμωςι του ςτα τζλθ του ίδιου αιϊνα και ςτισ αρχζσ του 7ου. Μαρτυροφν επίςθσ τθν
φπαρξθ τθσ ςυμβουλίου ευγενϊν και τθσ ἀγορῆσ, δθλαδι τθσ πρϊιμθσ μορφισ ἐκκλθςίασ
τοῦ διμου, θ οποία όμωσ είχε ςκοπό κυρίωσ τθν ενθμζρωςθ του λαοφ (Andrews, 2008).
Στθν ενότθτα αυτιν μποροφμε να δραματοποιιςουμε χωρία από τθν Λλιάδα και ιδιαιτζρωσ
τθν Ἰκακθςίων ἀγορὴν τθν Οδφςςεια (Ὅμθροσ, β, 1-145). Κατά τον 7ο αιϊνα τοποκετείται θ
ακμι του αριςτοκρατικοφ πολιτεφματοσ, όπου τισ εξουςίεσ που ςυγκζντρωνε παλιότερα ςτο
πρόςωπό του ο βαςιλεφσ πλζον μοιράηονται οι ευγενείσ, άτομα από τα αριςτοκρατικά γζνθ
των Ακθνϊν (Andrews, 2008, 257-258). Κοντά ςτο αξίωμα του βαςιλζωσ ιδρφονται τα
αξιϊματα του ἄρχοντοσ πολεμάρχου και του ἐπωνφμου ἄρχοντοσ. Σε αυτοφσ προςτίκενται
και οι ζξι κεςμοκζται. Αυτοί είναι οι Ἐννζα ἄρχοντεσ που υφίςτανται μζχρι το τζλοσ τθσ
πόλεωσ-κράτουσ των Ακθνϊν το 27 π.Χ. Το παλαιό ςυμβοφλιο του βαςιλζωσ αποτελεί τθν
Βουλι του Ἀρείου Ράγου. (Αndrews, 2008· Wilcken, 1976).
Αυτό είναι το αριςτοκρατικό πολίτευμα τθσ Ακινασ τον 7ο αιϊνα π.Χ., το οποίο
αναςυνκζτουμε από διάφορεσ πθγζσ και από τα φιλολογικά ςωηόμενα αποςπάςματα τθσ
χαμζνθσ αρχισ τθσ Ακθναίων Ρολιτείασ. Κα μελετιςουμε τθν τοπογραφία τθσ εγγφσ
περιοχισ τθσ Ακροπόλεωσ με τθν κατοίκθςθ κατά τθν φςτερθ γεωμετρικι και αρχαϊκι
εποχι, και ιδιαιτζρωσ το βράχο του Ἀρείου Ράγου, τον οποίο μποροφμε και να
επιςκεφκοφμε (Αγγελοποφλου, 1998· Ανδρόνικοσ, 1997· 2000· Βαςιλείου-Δαμβζργθσ, 2017·
Βαςιλικοφ, 1995· Κυρτάτασ- άγκοσ, 2010· Μαηαράκθσ-Αινιάν, 2000, 2005· Μπροφςκαρθ,
2000· Ραπαχατηισ, 1998· Τραυλόσ, 2005). Στθν αίκουςα ι ςτο χϊρο μποροφν οι φοιτθτζσ να
υποδυκοφν ρόλουσ ευγενϊν που αγορεφουν ςτθν αγορά του 7 ου αιϊνα π.Χ., ενϊ οι
υπόλοιποι κα αναπαριςτοφν το λαό που ενθμερϊνεται.
Τθν κατάςταςθ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ προςπάκθςε μετά τα μζςα του 7 ου
αιϊνα π.Χ. να εκμεταλλευτεί ο ευγενισ Κφλων, και πιο ςυγκεκριμζνα τθν δεκαετία 640-630
π.Χ. (πικανϊσ το 632 π.Χ.), αλλά θ απόπειρα κατάλθψθσ τθσ εξουςίασ απζτυχε. Οι οπαδοί
του ςφρκθκαν από τουσ βωμοφσ, όπου κατζφυγαν, από τουσ ανκρϊπουσ του άρχοντα
Μεγακλι του Αλκμεωνίδθ, ςυνελιφκθςαν και εκτελζςτθκαν. Ρρόκειται για το Κυλϊνειον
Άγοσ, εξ αιτίασ του οποίου εξορίςτθκαν οι Αλκμεωνίδεσ και θ πόλθ κακάρκθκε από τον
Επιμενίδθ από τθν Κνωςςό: Μφρωνοσ κακ´ ἱερῶν ὀμόςαντεσ ἀριςτίνδθν. καταγνωςκζντοσ
δὲ τοῦ ἅγουσ, αὐτοὶ μὲν ἐκ τῶν τάφων ἐξεβλικθςαν, τὸ δὲ γζνοσ αὐτῶν ἔφυγεν ἀειφυγίαν.
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Από εδϊ αρχίηει το ςωηόμενο ιςτορικό μζροσ τθσ Ακθναίων Ρολιτείασ (Ἀριςτοτζλθσ,
Ἀκθναίων Ρολιτεία, 1).
Στθν ενότθτα αυτιν πρζπει να εξετάςουμε το νεκροταφείο των Δεςμωτϊν του
Φαλιρου, το οποίο χρονολογείται αυτι τθν εποχι και ςχετίηεται με το Κυλϊνειο Άγοσ. Οι
νεαροί δεςμϊτεσ του Φαλιρου, οι οποίοι ςυνελιφκθςαν και εκτελζςτθκαν, ιταν
αριςτοκρατικισ καταγωγισ, όπωσ φάνθκε από τθν πρόςφατθ ανκρωπολογικι μελζτθ, και
πικανϊσ ιταν οι ςυνεργοί του Κφλωνα, που δεν φονεφκθκαν πάνω ςτουσ βωμοφσ, αλλά
ςφρκθκαν από αυτοφσ, τουσ ζδεςαν τα χζρια με δεςμά και εκτελζςτθκαν αλλοφ με διαταγι
του Μεγακλι.
Το ακθναϊκό πολίτευμα κατά τισ μεταρρυκμίςεισ του Δράκοντα και του Σόλωνα
Στθν Ακινα τα οικονομικά προβλιματα που προζκυψαν από τθν ζλλειψθ
καλλιεργιςιμθσ γθσ και τον δανειςμό με εγγφθςθ τθν προςωπικι ελευκερία οδιγθςαν ςε
κρίςθ τθν ακθναϊκι κοινωνία. Από εδϊ ξεκινά το παπυρικϊσ ςωηόμενο κείμενο τθσ
Ακθναίων Ρολιτείασ, ενϊ για το πρϊτο μζροσ ςϊηονται αποςπάςματα. Ο νομοκζτθσ
Δράκων (πικανϊσ το 624 π.Χ.) κάνει μία πρϊτθ προςπάκεια καταγραφισ και
ςυςτθματοποίθςθσ του εκιμικοφ δικαίου, τθν οποία ολοκλθρϊνει ο Σόλων το 594 π.Χ.: Ἡ
μὲν οὖν πρϊτθ πολιτεία ταφτθν εἶχε τὴν ὑπογραφιν. μετὰ δὲ ταῦτα χρόνου τινὸσ οὐ πολλοῦ
διελκόντοσ, ἐπ´ Ἀριςταίχμου ἄρχοντοσ, Δράκων τοὺσ κεςμοὺσ ἔκθκεν. Ο Σόλων αποφαςίηει
τθ ςειςάχκεια ι χρεῶν ἀποκοπι: Κφριοσ δὲ γενόμενοσ τῶν πραγμάτων Σόλων τόν τε δῆμον
ἠλευκζρωςε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰσ τὸ μζλλον, κωλφςασ δανείηειν ἐπὶ τοῖσ ςϊμαςιν, καὶ
νόμουσ ἔκθκε καὶ χρεῶν ἀποκοπὰσ ἐποίθςε, καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δθμοςίων, ἃσ
ςειςάχκειαν καλοῦςιν, ὡσ ἀποςειςάμενοι τὸ βάροσ (Ἀριςτοτζλθσ, Ἀκθναίων Ρολιτεία, 2-4·
Osborne 2000. Για τουσ πρϊτουσ νομοκζτεσ Wilcken, 1976). Δεν ςκοπεφει να ανατρζψει τθν
μορφι του πολιτεφματοσ, αλλά να πάρει αναγκαία μζτρα για τθν επιβίωςθ των κατϊτερων
κοινωνικϊν ςτρωμάτων και τθν άμβλυνςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Εδϊ παρακζτει ο Αριςτοτζλθσ ςτίχουσ από πολιτικζσ ελεγείεσ του: (Ἀριςτοτζλθσ, Ἀκθναίων
Ρολιτεία, 4, 1-15.)
Αυτζσ τισ πολιτικζσ ελεγείεσ μποροφμε να τισ διδάξουμε, δίνοντασ ζμφαςθ ςτα
πλοφςια λεξιλογικά ςτοιχεία τουσ, κάνοντασ μζτρο, και προφζροντάσ τισ με προφορά 6 ου
αιϊνα π.Χ., δθλαδι ειςάγοντασ ςτοιχεία διδακτικισ τθσ λυρικισ ποίθςθσ από το
πρωτότυπο, με ςτοιχεία ιςτορικισ γλωςςολογίασ. Θ ςυγκρότθςθ τεςςάρων οικονομικϊν και
κοινωνικϊν τάξεων (πεντακοςιομζδιμνοι, τριακοςιομζδιμνοι ι ἱππεῖσ, διακοςιομζδιμνοι ι
ηευγῖται και κῆται) και θ πικανι ςυγκρότθςθ νζασ βουλισ ςθματοδοτοφν τθν μεταβολι του
πολιτεφματοσ ςε τιμοκρατία, ι ἐκ τιμθμάτων πολιτεία: καὶ διζταξε τὴν πολιτείαν
τόνδε〈τὸν〉τρόπον. τιμιματι διεῖλεν εἰσ τζτταρα τζλθ, κακάπερ διῄρθτο καὶ πρότερον, εἰσ
πεντακοςιομζδιμνον καὶ ἱππζα καὶ ηευγίτθν καὶ κῆτα. καὶ τὰσ μὲν ἄλλασ ἀρχὰσ ἀπζνειμεν
ἄρχειν ἐκ πεντακοςιομεδίμνων καὶ ἱππζων καὶ ηευγιτῶν, τοὺσ ἐννζα ἄρχοντασ καὶ τοὺσ
ταμίασ καὶ τοὺσ πωλθτὰσ καὶ τοὺσ ἕνδεκα καὶ τοὺσ κωλακρζτασ, ἑκάςτοισ ἀνάλογον τῷ
μεγζκει τοῦ τιμιματοσ ἀποδιδοὺσ τὴν ἀρχιν· τοῖσ δὲ τὸ κθτικὸν τελοῦςιν ἐκκλθςίασ καὶ
δικαςτθρίων μετζδωκε μόνον. (Ἀριςτοτζλθσ, Ἀκθναίων Ρολιτεία, 4-12). Τότε ιδρφεται το νζο
ορκωτό δικαςτιριο, θ Ἡλιαία, με τθν ςυμμετοχι των κατωτζρων ςτρωμάτων και
αναβακμίηεται ο ρόλοσ τθσ ἐκκλθςίασ τοῦ διμου, αφοφ πολιτικά δικαιϊματα αποκτοφν οι
τρεισ ανϊτερεσ τάξεισ. (Osborne, 2000, 320-332· Wilcken, 1976, 147-151).
Ο Σόλωνασ φεφγει για δζκα χρόνια, για να μθν αντιμετωπίηει πιζςεισ αλλαγισ του
πολιτεφματοσ από αριςτοκράτεσ και λαό. Εδϊ μποροφμε να ςυμπλθρϊςουμε τισ
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πλθροφορίεσ μασ για το Σόλωνα από άλλεσ πθγζσ και να παίξουμε κεατρικό παιχνίδι ι
παιχνίδι ρόλων, όπου κάποιοι κα υποδφονται αριςτοκράτεσ που κα επιχειρθματολογοφν
ςτο Σόλωνα υπζρ τθσ διατιρθςθσ των προνομίων τουσ, ενϊ κάποιοι κα εκπροςωποφν το
λαό, κα ηθτοφν λφςεισ ςτα οικονομικά προβλιματα και κα ηθτοφν αναδαςμό γθσ.
Ραράπλευρο κζμα κα είναι θ επεξεργαςία του θροδότειου κειμζνου με δραματοποίθςθ τθσ
ςυνάντθςθσ Σόλωνα-Κροίςου ςτισ Σάρδεισ (Ἡρόδοτοσ, Ἱςτορίαι, 1.26.1-1.33.1).
Στθν ενότθτα αυτι, που ςυμπλθρϊνει γνωςτικά τθν προςωπικότθτα του Σόλωνα και
απθχεί τθν κοςμοκεωρία των Ελλινων τθσ αρχαϊκισ εποχισ, μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα των αρχαίων Σάρδεων, όπου υποτίκεται
ότι ςυνζβθ θ ςυνάντθςθ των δφο ανδρϊν μετά το 594 π.Χ., τουσ δφο δαιδαλικοφσ κοφρουσ
αργειακοφ εργαςτθρίου από τουσ Δελφοφσ που πικανότατα παριςτάνουν τον Κλζοβθ και το
Βίτωνα, το Θραίο του Άργουσ και τοπογραφικό που να δείχνει τθν απόςταςθ που διινυςαν
τα δφο αδζρφια ςφροντασ τθν βοϊδάμαξα με τθ μθτζρα τουσ για να τελζςει τθ κυςία ςτο
ιερό τθσ Ιρασ. Κα χρθςιμοποιιςουμε τοπογραφικό τθσ Αττικισ που να δείχνει τθν περιοχι
μεταξφ Ακινασ-Ελευςίνασ, όπου και το πεδίο μάχθσ ςτο οποίο ζπεςε ο Τζλλοσ. Θ
δραματοποίθςθ κα λαμβάνει χϊρα ςε δφο επίπεδα. Το πρϊτο επίπεδο κα είναι αυτό του
διαλόγου Σόλωνα-Κροίςου, και το δεφτερο κα είναι εκείνο των επί μζρουσ ςκθνϊν που
εγκιβωτίηονται ςτθ ςολϊνεια απόκριςθ, κζλοντασ να τεκμθριϊςει ο ομιλθτισ τι ςθμαίνει
ευτυχία (ὄλβοσ) για τον Ζλλθνα του 6ου αιϊνα π.Χ.

Συμπεράςματα
Θ διακεματικι διδακτικι αυτι πρόταςθ ςυνδυάηει τθ διδαςκαλία ενόσ αρχαίου
κειμζνου κλαςικισ φιλολογίασ και τθ κζςθ του μζςα ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν ζργων του
Αριςτοτζλθ, με τθ χριςθ ιςτορικϊν, τοπογραφικϊν και αρχαιολογικϊν ςτοιχείων, και
βιωματικϊν δράςεων ςτθν πανεπιςτθμιακι αίκουςα και ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
Σκοπόσ τθσ είναι να βοθκιςει τουσ πανεπιςτθμιακοφσ διδάςκοντεσ να προςεγγίςουν
διδακτικά τθν «Ακθναίων Ρολιτεία» του Αριςτοτζλθ και άλλα πολιτικοφ ενδιαφζροντοσ
αρχαία κείμενα με αναφορζσ ςτθν ιςτορία, τθν τοπογραφία και τα μνθμεία του υλικοφ
πολιτιςμοφ, με τρόπο διακεματικό και βιωματικό, διεγείροντασ το ερευνθτικό ενδιαφζρον
του φοιτθτι. Θ ςφνδεςθ των φιλολογικϊσ παραδιδόμενων ιςτορικϊν πλθροφοριϊν ςτθ
ςφνδεςι του με τθν τοπογραφία και τα μνθμεία του υλικοφ πολιτιςμοφ μπορεί να επιτφχει
καλφτερουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, αφοφ προςεγγίηει το αντικείμενο διακεματικά και, κατά
το δυνατόν, ολιςτικά, αφοφ ςτθ διδαςκαλία παίηει ςθμαντικό ρόλο ο τόποσ και τα μνθμεία
του υλικοφ πολιτιςμοφ, ενϊ θ δραματοποίθςθ βάηει το μακθτι ςτθ κζςθ του ιςτορικοφ
προςϊπου που υποδφεται.
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Ρερίλθψθ
Θ διδακτικι αυτι πρόταςθ ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τουσ πανεπιςτθμιακοφσ διδάςκοντεσ
να προςεγγίςουν διδακτικά τθ φιλοςοφία του Θρακλείτου και του ίδιου του φιλοςόφου ωσ
ιςτορικοφ πολιτικοφ προςϊπου, κακϊσ και τθν ζννοια τθσ πόλεωσ, ςυνδεδεμζνθσ με τθν
ζννοια του πολζμου, όπωσ προβάλλει μζςα από τα αποςπάςματα του βιβλίου του
φιλοςόφου ςτθν ιωνικι διάλεκτο τθσ Εφζςου. Ο Θράκλειτοσ, δθλαδι, ο οποίοσ μελετάται
ςυνικωσ ςτο πλαίςιο ιςτορίασ τθσ φιλοςοφίασ, κα γίνει μζςα από τα κείμενά του
αντικείμενο διδαςκαλίασ του ιςτορικοφ επιςτιμονα ωσ πολιτικοφ προςϊπου τθσ εποχισ
του. Θ ίδια μζκοδοσ διδαςκαλίασ, που ςυνδυάηει τθν εςτίαςθ ςτθν ελλθνικι πόλθ-κράτοσ
κατά τθν αρχαϊκι και κλαςικι εποχι με τθν εικόνα τθσ ςτθν προςωκρατικι φιλοςοφία,
μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε άλλα πολιτικοφ ενδιαφζροντοσ αρχαία κείμενα,
χρθςιμοποιϊντασ διακεματικά τθν ιςτορία, τθν τοπογραφία και μνθμεία του υλικοφ
πολιτιςμοφ. Δραματοποίθςθ ςχετικϊν χωρίων από ςωηόμενα κείμενα τθσ αρχαιότθτασ και
επίςκεψθ ςτα ςχετικά μνθμεία κα βοθκιςει ςτον βιωματικό χαρακτιρα τθσ διδαςκαλίασ.
Λζξεισ-Κλειδιά: Διδακτικι φιλοςοφίασ, πόλισ, πόλεμοσ, Θράκλειτοσ.

Ειςαγωγι
Σκοπόσ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ είναι να βοθκιςει τουσ πανεπιςτθμιακοφσ
διδάςκοντεσ ςτο να προςεγγίςουν διδακτικά τθ φιλοςοφία του Θρακλείτου, ωσ πολιτικοφ
προςϊπου τθσ εποχισ του, κακϊσ και τθν ζννοια τθσ πόλεωσ, ςυνδεδεμζνθσ με τθν ζννοια
του πολζμου, κακϊσ είναι διδακτικι προςζγγιςθ που ςυνδυάηει τθ φιλοςοφικι με τθν
ιςτορικι και αρχαιολογικι μζκοδο (διακεματικότθτα). Στόχοσ είναι θ πλθρζςτερθ
προςζγγιςθ του κζματοσ και θ διζγερςθ του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ των φοιτθτϊν. Οι
διδακτικοί ςτόχοι είναι πρωτίςτωσ γνωςτικοί, και κα επιτευχκοφν με χριςθ παράλλθλων
κειμζνων αρχαίων ςυγγραφζων, που ςυμπλθρϊνουν τθν εικόνα του φιλοςόφου και τθσ
ςκζψθσ του με πλθροφορίεσ, και αρχαιολογικϊν ςτοιχείων, που ςυμπλθρϊνουν τθ
διδαςκαλία με ςτοιχεία του υλικοφ πολιτιςμοφ (Hooper-Greenhill, 2000· 1994· Ρθγιάκθ,
1999· Ρυργιωτάκθσ, 2011· Κογκοφλθ, 2005· Ξωχζλλθσ, 2010· Ρυργιωτάκθσ, 2011·
Χατηθδιμου, 2010).
Θ προβολι παρουςίαςθσ με ψθφιακό προβολζα () εξυπθρετεί τθν εποπτεία και
ζκκεςθ των κυρίων φιλοςοφικϊν εννοιϊν, κακϊσ και τθ ςχζςθ τουσ με τισ πολιτικζσ,
οικονομικζσ, κοινωνικζσ και γενικότερα ιςτορικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτθν
ταραγμζνθ εποχι που ζηθςε ο Θράκλειτοσ, όπωσ και τθ μνθμειακι τοπογραφία τθσ Εφζςου
με τθν προβολι φωτογραφιϊν και τοπογραφικϊν ςχεδίων (Αναςταςιάδθσ, 2000·
Αςλανίδου, 2010· Γιαννακοποφλου, 1994· Βαςιλείου-Δαμβζργθσ, 2017· του ίδιου 2018Α·
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του ίδιου 2018Β). Θ παρουςίαςθ εργαςιϊν, βιωματικϊν δραςτθριοτιτων, (προςομοίωςθ,
δραματοποίθςθ, παιχνίδι ρόλων ςτο αμφικζατρο και ςτο χϊρο) βοθκάει ςτθν αυτενζργεια
και ςτον ενκουςιαςμό (Χρυςαφίδθσ, 2003· Werner, 1996).

Πόλισ, Πόλεμοσ και πολιτικοί άνδρεσ κατά τθν αρχαϊκι και κλαςικι εποχι
Στα ομθρικά ζπθ θ Τροία με τθν εξαιρετικι οχφρωςι τθσ και τθν ακρόπολι τθσ, το
Μλιον, αποκαλείται ἱερὸν πτολίεκρον (Πμθροσ, Οδφςςεια, α, 2), ενϊ ο γιοσ του Αχιλλζα, ο
οποίοσ ζρχεται να πολεμιςει μετά το κάνατο του πατζρα του, ονομάηεται Νεοπτόλεμοσ
(Latacz, 2000· 2001· Schadewaldt, 1994· Wace, 1984). Θ ρίηα πτολ- διαςϊηεται και ςτθ
μακεδονικι διάλεκτο μζχρι τα ελλθνιςτικά χρόνια (π.χ. το κφριο όνομα Ρτολεμαίοσ, εξοφ και
ν.ε. Ρτολεμαΐδα). Οι λζξεισ πόλισ και πόλεμοσ (ρ. πτολ-> πτόλισ, πτολίεκρον και πτόλεμοσ,
Νεοπτόλεμοσ) κεωροφνται ςκοτεινισ ετυμολογίασ, ωςτόςο πρζπει να κεωρθκοφν
παράγωγεσ λζξεισ κοινισ ρίηασ, όχι μόνο λόγω τθσ φωνολογικισ και μορφολογικισ τουσ
ομοιότθτασ, αλλά και ςθμαςιολογίασ- πραγματολογίασ (Adrados, 2010· Hofmann et al.,
1994).
Θ λζξθ πόλισ ςτθ μυκθναϊκι διάλεκτο των πινακίδων Γραμμικισ Βϋ γραφισ τθσ
φςτερθσ εποχισ του Χαλκοφ και ςτθ γεωμετρικι και αρχαϊκι εποχι ςθμαίνει τον
οργανωμζνο οικιςμό, ο οποίοσ διζκετε τείχοσ. Το τείχοσ ιταν αμυντικό οχυρωματικό ζργο
που προφφλαςςε το οικιςτικό κζντρο από επικζςεισ εχκρϊν. Άξια μνείασ είναι τα ιςχυρά
κυκλϊπεια τείχθ των Μυκθνϊν και τθσ Τίρυνκασ, όπωσ και θ μυκθναϊκι ακρόπολθ των
Ακθνϊν (Adrados, 2010· Bαςιλικοφ 1995· Hofmann et al., 1994).
Στα ιςτορικά χρόνια οι πόλεισ διζκεταν επίςθσ τείχοσ. Στισ αποικίεσ του Αϋ αποικιςμοφ
ςτθν Λωνία (Μίλθτοσ, Ζφεςοσ, Σμφρνθ) ι του Βϋ αποικιςμοφ ςτθν Κάτω Λταλία και Σικελία
(Κφμθ, Συρακοφςεσ) υπιρχε φυςικά οχυρι ακρόπολθ. Από τισ πρϊτεσ οχυρϊςεισ αςτικοφπολιτικοφ κζντρου είναι το τείχοσ τθσ Σμφρνθσ (τζλθ 7ου αιϊνα π.Χ.). Ο πόλεμοσ είναι
αμυντικόσ ι επικετικόσ, και αφορά ςτθν προςπάκεια βίαιθσ επιβολισ μιασ εκνικισ ι
πλθκυςμιακισ ομάδασ ςε άλλθ, μιασ πόλθσ ςτθ γειτονικι τθσ, ενόσ εξωτερικοφ επιδρομζα
που επιτίκεται ςε οργανωμζνθ πόλθ με ςκοπό τθ λεθλαςία τθσ (Glotz, 1989· ΜαηαράκθσΑινιάν, 2000, 1997· Polignac, 2000· Ridgway, 1992· Σακελλαρίου, 2007, 2005).
Αναπαραςτάςεισ και τοπογραφικά αρχαίων πόλεων μποροφν να οπτικοποιιςουν τα
κεωρθτικά ςτοιχεία που δίνουμε ςε αυτι τθν ενότθτα.
Αρχαιολογικά ςτοιχεία που μποροφν να αξιοποιθκοφν διδακτικά είναι χάρτεσ,
τοπογραφικά, φωτογραφίεσ και αναπαραςτάςεισ μνθμείων των πόλεων τθσ εποχισ του Αϋ
και του Βϋ αποικιςμοφ, κεραμικι, και κυρίωσ αυτά που κάνουν κατανοθτό τον οικιςτικό
χϊρο που οριοκετείται από το τείχοσ και τον πολεοδομικό ιςτό.
Θ γζννθςθ τθσ φυςικισ φιλοςοφίασ ςτθν Ιωνία και θ καταγωγι του Θρακλείτου.
Θ φυςικι φιλοςοφία γεννιζται ςτθν Λωνία τον 6ο με το Καλι τον Μιλιςιο και
εξακολουκεί να καλλιεργείται κατά τον 5ο και 4ο αιϊνα π.Χ. Οι πρϊτοι φιλόςοφοι
αποκαλοφνται «Ρροςωκρατικοί», επειδι από το Σωκράτθ και μετά το ενδιαφζρον τθσ
φιλοςοφικισ ςκζψεωσ εςτιάηεται ςτθν θκικι και ςτον άνκρωπο και όχι κατά κφριο λόγο ςτθ
φφςθ. (Βαςιλείου-Δαμβζργθσ, 2020, 661-700· Βζικοσ, 1988· Kυριαηόπουλοσ 1995· Κirk 2006·
Lebedev, 2014· Μαραγγιανοφ-Δερμοφςθ, 2011· οφςςοσ 2005· Taylor, 1997· ΦάλκοσΑρβανιτάκθσ, 1999).
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Ο Θράκλειτοσ παρουςιάηει ενδιαφζρον για τθν καταγωγι του και για τθν ςχετικι με
τθν πόλθ και τον πόλεμο φιλοςοφία του. Κατά τον Διογζνθ Λαζρτιο (Βίοι Φιλοςόφων, ΛΧ, 117) ο Θράκλειτοσ ικμαςε, (ιταν ςαράντα ετϊν), κατά τθν 69 θ Ολυμπιάδα, 504-500 π.Χ.:
«*1] Ἡράκλειτοσ Βλόςωνοσ ἤ, ὥσ τινεσ, Ἡράκωντοσ Ἐφέςιοσ. οὗτοσ ἤκμαηε (FGrH 244 F
340a) μὲν κατὰ τὴν ἐνάτθν καὶ ἑξθκοςτὴν Ὀλυμπιάδα. μεγαλόφρων δὲ γέγονε παρ'
ὁντιναοῦν καὶ ὑπερόπτθσ, ὡσ καὶ ἐκ τοῦ ςυγγράμματοσ αὐτοῦ δῆλον ἐν ᾧ φθςι (DK 22 B 40),
"πολυμακίθ νόον οὐ διδάςκει˙ Ἡςίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Ρυκαγόρθν, αὖτίσ τε Ξενοφάνεά
τε καὶ Ἑκαταῖον." εἶναι γὰρ (DK 22 B 41) "ἓν τὸ ςοφόν, ἐπίςταςκαι γνώμθν, ὁτέθ ἐκυβέρνθςε
πάντα διὰ πάντων."»
Στο απόςπαςμα ο φιλόςοφοσ αςκεί αρνθτικι κριτικι ςτθν ποίθςθ (Θςίοδοσ), τθ
φιλοςοφία (Ρυκαγόρασ ο Σάμιοσ, Ξενοφάνθσ ο Κολοφϊνιοσ) και τθν ιςτοριογραφία
(Εκαταίοσ ο Μιλιςιοσ), λζγοντασ ότι θ πολυμάκεια δεν ςυνεπάγεται πνευματικι
καλλιζργεια. Ο ίδιοσ με τθ φιλοςοφικι του ςκζψθ ξεπερνά τα κακ’ ζκαςτα, όπου εςτίαηαν
αυτοί, και φτάνει ςτα κακ’ όλου ςτο πλαίςιο τθσ φφςεωσ, αλλά και τθσ ανκρϊπινθσ
κοινωνίασ που ανικει ςε αυτιν. Ο Θράκλειτοσ, γιοσ του Βλόςωνοσ ι του Θράκωντοσ,
καταγόταν από το γζνοσ του Ανδρόκλου, οικιςτι και πρϊτου βαςιλιά τθσ Εφζςου, που
ιδρφκθκε γφρω ςτο 1000 π.Χ., κατά τον Αϋ αποικιςμό, που μζχρι τα χρόνια του Στράβωνα
(1οσ αι π.Χ.-1οσ αι. μ.Χ.) διατθροφςε τθν κοινωνικι του κζςθ, τα εξωτερικά διακριτικά και τα
λατρευτικά του προνόμια.
Κατά τον Στράβωνα (Γεωγραφικά, ΧΛV, 1,3): «ταφτθσ δζ φθςι Φερεκφδθσ Μίλθτον μὲν
καὶ Μυοῦντα καὶ τὰ περὶ Μυκάλθν καὶ Ἔφεςον Κᾶρασ ἔχειν πρότερον, τὴν δ’ ἑξῆσ παραλίαν
μζχρι Φωκαίασ καὶ Χίον καὶ Σάμον, ἧσ Ἀγκαῖοσ ἦρχε, Λζλεγασ· ἐκβλθκῆναι δ’ ἀμφοτζρουσ
ὑπὸ τῶν Ἰϊνων καὶ εἰσ τὰ λοιπὰ μζρθ τῆσ Καρίασ ἐκπεςεῖν. ἄρξαι δζ φθςιν Ἄνδροκλον τῆσ
τῶν Ἰϊνων ἀποικίασ, ὕςτερον τῆσ Αἰολικῆσ, υἱὸν γνιςιον Κόδρου τοῦ Ἀκθνῶν βαςιλζωσ,
γενζςκαι δὲ τοῦτον Ἐφζςου κτίςτθν. διόπερ τὸ βαςίλειον τῶν Ἰϊνων ἐκεῖ ςυςτῆναί φαςι, καὶ
ἔτι νῦν οἱ ἐκ τοῦ γζνουσ ὀνομάηονται βαςιλεῖσ ἔχοντζσ τινασ τιμάσ, προεδρίαν τε ἐν ἀγῶςι
καὶ πορφφραν ἐπίςθμον τοῦ βαςιλικοῦ γζνουσ, ςκίπωνα ἀντὶ ςκιπτρου, καὶ τὰ ἱερὰ τῆσ
Ἐλευςινίασ Διμθτροσ. καὶ Μίλθτον δ’ ἔκτιςεν Νθλεὺσ ἐκ Ρφλου τὸ γζνοσ ὤν.» Εδϊ
μποροφμε να δοφμε τοπογραφικό που να δείχνει τθν αρχαία Ζφεςο, με ζμφαςθ ςτο αρχαίο
λιμάνι και τθν άμεςθ περιοχι του, που ιταν και ο πρϊτοσ οικιςτικόσ πυρινασ τθσ αποικίασ.
Ππωσ μασ παραδίδει ο Διογζνθσ Λαζρτιοσ (Βίοι Φιλοςόφων, ΛΧ, 1-17) ζφερε ο ίδιοσ το
αξίωμα του βαςιλζωσ, το οποίο είχε διατθριςει ουςιαςτικά μόνο το κοινωνικό του γόθτρο
και τθν ευκφνθ τζλεςθσ τθσ λατρείασ τθσ Διμθτρασ Ελευςινίασ, που όμωσ το παραχϊρθςε
ςτον αδελφό του: «ςθμεῖον δ' αὐτοῦ τῆσ μεγαλοφροςύνθσ Ἀντιςκένθσ φθςὶν ἐν
Διαδοχαῖσ˙ (FGrH 508 F 10) ἐκχωρῆςαι γὰρ τἀδελφῷ τῆσ βαςιλείασ.» Ρρόκειται δθλαδι για
λατρεία γζνουσ, θ οποία ςτθν Ακινα αφοροφςε το κφριο εξωαςτικό ιερό τθσ, ενϊ ςτθν
Ζφεςο ιταν αςτικι λατρεία, φερμζνθ από τον οικιςτι και τουσ πρϊτουσ αποίκουσ τθσ. Το
αντίςτοιχο ιερό τθσ Εφζςου ιταν εκείνο τθσ Αρτζμιδοσ Εφεςίασ, λίγα χιλιόμετρα απόςταςθ
από τθν ίδια τθν πόλθ. (Βαςιλείου-Δαμβζργθσ, 2020, 661-700· Βζικοσ, 1988· Glotz, 1989·
Kυριαηόπουλοσ 1995· Κirk 2006· Lebedev, 2014· Μαραγγιανοφ-Δερμοφςθ, 2011· Polignac,
2000· οφςςοσ 2005· Taylor, 1997· Φάλκοσ-Αρβανιτάκθσ, 1999).
Θ πολιτικι δράςθ του Θρακλείτου.
Ο Θράκλειτοσ γεννικθκε ςτα χρόνια τθσ ςφγκρουςθσ του βαςιλείου των Λυδϊν υπό
τον Κροίςο με το βαςίλειο των Ρερςϊν υπό τον Κφρο τον Αϋ, ςτον οποίο υποτάχκθκε
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(άλωςθ των Σάρδεων 546 π.Χ.). Θ Ζφεςοσ, όπωσ και οι άλλεσ πόλεισ τθσ Λωνίασ,
υποτάχκθκαν ςτον Κφρο και αποτζλεςαν τμιμα του περςικοφ βαςιλείου, διατθρϊντασ τθν
αυτονομία τουσ και το πολίτευμά τουσ. Ωςτόςο υπιρχαν εςωτερικά προβλιματα τθσ
πόλεωσ, που αφοροφςαν οικονομικζσ και κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, αιτιματα για πολιτικά
δικαιϊματα κ.λ.π. (Mossé, 2001· Mossé Cl. - Α. Schnapp-Gourbellion, 1999· Schuller, 1999).
Τότε λοιπόν φαίνεται ότι ο Θράκλειτοσ, που διατθροφςε πολιτικι ιςχφ και κφροσ,
αςχολοφμενοσ με τα πολιτικά πράγματα, ζπειςε τον τφραννο Μελαγκόμα να παραιτθκεί:
«Ἡράκλειτοσ γὰρ ὁ Βλύςωνοσ Μελαγκόμαν τὸν τύραννον ἔπειςεν ἀποκέςκαι τὴν ἀρχήν»,
(Κλιμθσ Αλεξανδρείασ, Στρωματείσ, Λ, 65, ΛΛ 41, 19). Σε αυτι τθν ενότθτα μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε χάρτεσ που να δείχνουν τθ ςφγκρουςθ των βαςιλείων, Λυδϊν και
Ρερςϊν ςτα μζςα του 6ου αιϊνα, τθν επζκταςθ του Ρερςικοφ βαςιλείου, και χάρτεσ τθσ
Λωνίασ και του Ρανιϊνιου.
Κατόπιν εξελζγθ άρχοντασ ο νομομακισ και φίλοσ του Θρακλείτου Ερμόδωροσ ωσ
νομοκζτθσ ι αιςυμνιτθσ, ωςτόςο οι Εφζςιοι τον εξόριςαν, διότι, κατά το απόςπαςμα (που
φαίνεται γνιςιο) υπερείχε αυτϊν: «κακάπτεται δὲ καὶ τῶν Ἐφεςίων ἐπὶ τῷ τὸν ἑταῖρον
ἐκβαλεῖν Ἑρμόδωρον ἐν οἷσ φθςιν, "ἄξιον Ἐφεςίοισ ἡβθδὸν ἀπάγξαςκαι πᾶςι καὶ τοῖσ
ἀνιβοισ τὴν πόλιν καταλιπεῖν, οἵτινεσ Ἑρμόδωρον <ἄνδρα> ἑωυτῶν ὀνιιςτον ἐξζβαλον
λζγοντεσ, Ἡμζων μθδὲ εἷσ ὀνιιςτοσ ἔςτω· εἰ δζ τισ τοιοῦτοσ, ἄλλῃ τε καὶ μετ' ἄλλων"»
(Στράβων, Γεωγραφικά, ΧΛV, 642 και Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι Φιλοςόφων ΛΧ, 2). Ο
φιλόςοφοσ καλεί τουσ ενιλικεσ Εφεςίουσ να πάνε να κρεμαςτοφν γι’ αυτι τουσ τθν πράξθ
και να αφιςουν τθ διακυβζρνθςθ ςτουσ ανθλίκουσ, διότι εξόριςαν τον πιο άξιο πολιτικό
άνδρα ανάμεςά τουσ. Μάλιςτα τουσ αποδίδει τθ ςκζψθ ότι το ζκαναν ακριβϊσ γι’ αυτό το
λόγο, γιατί ξεχϊριηε δθλαδι για τθν πολιτικι του αρετι. Μάλιςτα κάποιοι ερευνθτζσ
πιςτεφουν ότι θ προςτακτικι ἔςτω και ο υποκετικόσ λόγοσ του πραγματικοφ που ακολουκεί
(εἰ δζ τισ τοιοῦτοσ, ἄλλῃ τε καὶ μετ' ἄλλων ἔςτω) ανικει ςε διατφπωςθ ψθφίςματοσ περί
οςτρακιςμοφ, όπωσ ςυνζβαινε τθν ίδια εποχι και ςτθν αρχαία Ακινα.
Ο Ρλίνιοσ (Historia Naturalis, 34,21) δίνει τθν πλθροφορία ότι ο Ερμόδωροσ ο Εφζςιοσ
ιταν ζνασ από τουσ νομομακείσ που δίδαξε τουσ δζκα απεςταλμζνουσ πατρικίουσ τθσ
ϊμθσ ςτθν Ακινα, και ςυνζβαλε ςτθ ςφνταξθ τθσ ρωμαϊκισ Δωδεκαδζλτου: «fuit et
Hermodori Ephesii in comitio, legum, quas decemviri scribebant, interpretis, publice dicata».
Γι’ αυτό και υπιρχε ςτα χρόνια του άγαλμά του ςτθν Αγορά τθσ ϊμθσ (Κυριαηόπουλοσ
1995). Ρεριφρονϊντασ από τότε το πολιτικό ςϊμα τθσ πόλθσ του αποςφρκθκε ςτο ιερό τθσ
Αρτζμιδοσ Εφεςίασ, όπου ζπαιηε αςτραγάλουσ με τα παιδιά: ἀξιοφμενοσ δὲ καὶ νόμουσ
κεῖναι πρὸσ αὐτῶν ὑπερεῖδε διὰ τὸ ἤδθ κεκρατῆςκαι τῇ πονθρᾷ πολιτείᾳ τὴν πόλιν.
ἀναχωριςασ δ' εἰσ τὸ ἱερὸν τῆσ Ἀρτζμιδοσ μετὰ τῶν παίδων ἠςτραγάλιηε». Μάλιςτα
απαξίωςε και τθν πρόταςθ των Εφεςίων να γράψει ο ίδιοσ νόμουσ για τθν πόλθ του,
προτιμϊντασ να παίηει με τα παιδιά, παρά να αςκεί πολιτικι μαηί τουσ: «περιςτάντων δ'
αὐτὸν τῶν Ἐφεςίων, "τί, ὦ κάκιςτοι, καυμάηετε;", εἶπεν· "ἢ οὐ κρεῖττον τοῦτο ποιεῖν ἢ μεκ'
ὑμῶν πολιτεφεςκαι;"» (Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι Φιλοςόφων, ΛΧ, 1-17).
Και αυτό ίςωσ μαρτυρεί μία νζα προςπάκεια των Εφεςίων, που αδυνατϊντασ να
προβοφν ςε τζτοιεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ϊςτε να αποτρζψουν τθν εμφφλια ςφγκρουςθ,
απευκφνκθκαν και πάλι ςτον παλιό βαςιλζα Θράκλειτο, τον οποίο ωσ προςωπικότθτα
εκτιμοφςαν, και του οποίου τθν προθγοφμενθ πολιτικι δράςθ κυμοφνταν. Το κείμενο
μαρτυρεί ςοβαρι πρόταςθ τθσ πόλεωσ προσ αυτόν, και τα πρόςωπα που τον πλθςίαςαν και
δθλϊνονται με τθν γενικι απόλυτθ χρονικι μετοχι (περιςτάντων δ' αὐτὸν τῶν Ἐφεςίων)
πρζπει να ιταν εξζχοντεσ πολιτικοί, τουσ οποίουσ ο ίδιοσ απαξιϊνει («τί, ὦ κάκιςτοι,
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καυμάηετε;»). Αςφαλϊσ για τον φιλόςοφο ιταν καλφτερο να παίηει με τα παιδιά, παρά να
αςχολείται με τα δθμόςια πράγματα, και μάλιςτα από υψθλι κζςθ. Πλα αυτά τα ςτοιχεία
μαρτυροφν το υψθλό μορφωτικό επίπεδο και το κοινωνικό status του Θρακλείτου, τθν
προθγοφμενθ πολιτικι του δράςθ. Θ δραματοποίθςθ και το παιχνίδι ρόλων, όπου κα
ςκθνοκετοφμε τθ ςκθνι τθσ ςυνάντθςθσ των Εφεςίων πολιτικϊν και του Θρακλείτου ζξω
από το ναό τθσ Εφεςίασ Αρτζμιδοσ αναμφιςβιτθτα μπορεί να προςδϊςει βιωματικό
χαρακτιρα ςτθν προςζγγιςθ των ιςτορικοφ χϊρου, των ιςτορικϊν ςυνκθκϊν και του
χαρακτιρα των προςϊπων.
Το βιβλίο που ο φιλόςοφοσ αφιζρωςε ςτο ιερό τθσ Αρτζμιδοσ Εφεςίασ.

Ο αρχαϊκόσ ναόσ Αρτζμιδοσ Εφεςίασ ιταν ζνα από τα Επτά καφματα του αρχαίου
κόςμου. Εκεί ο φιλόςοφοσ φαίνεται ότι περνοφςε μεγάλο μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ του.
Σε αυτό, κατά τισ δοξογραφικζσ πθγζσ, αφιζρωςε και το βιβλίο του, το οποίο κατά το ςχιμα
και το είδοσ του ιταν ζνασ παπφρινοσ κφλινδροσ: «ἀνέκθκε δ' αὐτὸ εἰσ τὸ τῆσ Ἀρτέμιδοσ
ἱερόν, ὡσ μέν τινεσ, ἐπιτθδεύςασ ἀςαφέςτερον γράψαι, ὅπωσ οἱ δυνάμενοι 〈μόνοι〉
προςίοιεν αὐτῷ καὶ μὴ ἐκ τοῦ δθμώδουσ εὐκαταφρόνθτον ᾖ.…τοςαύτθν δὲ δόξαν ἔςχε τὸ
ςύγγραμμα ὡσ καὶ αἱρετιςτὰσ ἀπ' αὐτοῦ γενέςκαι τοὺσ κλθκέντασ Ἡρακλειτείουσ.» Μάλιςτα
είχε τόςθ φιμθ το ςφγγραμμα, που ςχθματίςτθκε από οπαδοφσ τθσ φιλοςοφίασ του
φιλοςοφικό ρεφμα, οι οπαδοί του οποίου λζγονταν Θρακλείτειοι. (Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι
Φιλοςόφων, ΛΧ, 1-17).
Στθ διδακτικι ενότθτα αυτιν μποροφμε να μελετιςουμε το τοπογραφικό τθσ αρχαίασ
Εφζςου ϊςτε να παρακολουκιςουμε τθν πομπικι οδό μζχρι το Αρτεμίςιο, κατόψεισ,
αναπαραςτάςεισ και φωτογραφίεσ από τισ κεμελιϊςεισ και τα αρχιτεκτονικά του μζλθ.
Ρολλοί αμφιςβιτθςαν τθν ιςτορικι φπαρξθ αυτοφ του βιβλίου, παρ’ όλο που μαρτυρείται
ότι αντίγραφό του ζδωςε ο τραγικόσ ποιθτισ Ευριπίδθσ ςτο Σωκράτθ για να του πει τθ
γνϊμθ του για τθ φιλοςοφία του Θρακλείτου. Μάλιςτα ο Διογζνθσ Λαζρτιοσ αντλεί τθν
πλθροφορία από τον Λερϊνυμο ότι ο ιαμβικόσ ποιθτισ Σκυκίνοσ προςπάκθςε να αποδϊςει
ποιθτικά τον ςκοτεινό και αινιγματικό πεηό λόγο του Θρακλείτου. Ραραδίδει μάλιςτα
επιγράμματα, ζνα εκ των οποίων περιγράφει εξωτερικά ζνα βιβλίο ςε ςχιμα κυλίνδρου.
(Μποροφμε να το διδάξουμε κάνοντασ μζτρο): μὴ ταχὺσ Ἡρακλείτου ἐπ' ὀμφαλὸν εἴλεε
βίβλον /τοὐφεςίου· μάλα τοι δφςβατοσ ἀτραπιτόσ. /ὄρφνθ καὶ ςκότοσ ἐςτὶν ἀλάμπετον· ἢν
δζ ςε μφςτθσ/εἰςαγάγῃ, φανεροῦ λαμπρότερ' ἠελίου.
Ο Lebedev υποςτθρίηει ότι όντωσ ζγραψε και αφιζρωςε ζνα τζτοιο βιβλίο ςτο ιερό τθσ
Εφεςίασ Αρτζμιδοσ, αφοφ το Β1 απόςπαςμα (και άλλα) ζχουν ςυγκροτθμζνθ ςφνταξθ
γραπτοφ πεηοφ λόγου, και ειςάγει ςτθν ζννοια του Λόγου, αλλά και ο Αριςτοτζλθσ δθλϊνει
ρθτά ότι ζτςι ξεκινοφςε το βιβλίο του: «τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ ἐόντοσ ἀεὶ ἀξφνετοι γίνονται
ἄνκρωποι καὶ πρόςκεν ἢ ἀκοῦςαι καὶ ἀκοφςαντεσ τὸ πρῶτον· γινομζνων γὰρ πάντων κατὰ
τὸν λόγον τόνδε ἀπείροιςιν ἐοίκαςι, πειρϊμενοι καὶ ἐπζων καὶ ἔργων τοιοφτων, ὁκοίων ἐγὼ
διθγεῦμαι κατὰ φφςιν διαιρζων ἕκαςτον καὶ φράηων ὅκωσ ἔχει. τοὺσ δὲ ἄλλουσ ἀνκρϊπουσ
λανκάνει ὁκόςα ἐγερκζντεσ ποιοῦςιν ὅκωςπερ ὁκόςα εὕδοντεσ ἐπιλανκάνονται.» (DK, B1,
Σζξτοσ, Ρροσ Μακθματικοφσ, VII, 132 και Αριςτοτζλθσ, θτορικι, 1407b 11). Με τθν άποψθ
αυτι ςυμφωνϊ κι εγϊ. Αυτι θ διαίρεςθ κατά τον Lebedev ζχει να κάνει με μία αλλθγορία.
Ππωσ δθλαδι αυτόσ που κατανοεί τθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα ξζρει και να διαβάηει τισ
ελλθνικζσ επιγραφζσ που ιταν γραμμζνεσ χωρίσ να χωρίηονται οι λζξεισ, και κάνει
ανάγνωςθ διαιρϊντασ τθ φράςθ ςε λζξεισ, ζτςι και ο ίδιοσ μπορεί να διαβάςει τθ γλϊςςα
τθσ φφςθσ, κάνοντασ τθ διαίρεςθ των λζξεϊν τθσ εκεί που πρζπει.
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Διδακτικά μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε αρχαϊκζσ επιγραφζσ, όπου να φαίνεται ότι
δεν υπάρχει ςτίξθ, και ωσ εκ τοφτου ζχει ςθμαςία το διαιρζων. Μπορεί μάλιςτα να
υποδυκεί κάποιοσ φοιτθτισ τον Θράκλειτο, μετά τθ ςχετικι ερμθνευτικι επεξεργαςία του
αποςπάςματοσ αυτοφ, να απευκφνεται ςτα παιδιά και ςτουσ μακθτζσ του με τα λόγια του
αποςπάςματοσ, χρθςιμοποιϊντασ ταυτόχρονα παραγλωςςικά και εξωγλωςςικά ςτοιχεία
(επιτονιςμό, χειρονομίεσ), όπου να δείχνει μία επιγραφι διαβάηοντάσ τθν, και μετά το
φυςικό ςφμπαν κάνοντασ και εκεί ανάγνωςθ κατανόθςθσ.
Θ γνωςιοκεωρία, θ θκικι και πολιτικι φιλοςοφία του Θρακλείτου.

Θ φιλοςοφία του ξεκινά από αιςκθτθριακά δεδομζνα, για να καταλιξει ςε ζννοιεσ
γνωςιολογίασ και διαλεκτικοφ υλιςμοφ, κακϊσ και ςε ζννοιεσ θκικισ. Δανείηεται λοιπόν
διάφορεσ εικόνεσ από τθν αιςκθτι πραγματικότθτα, τα ικθ και τον υλικό πολιτιςμό τθσ
εποχισ του για να μιλιςει για τθν ορκι πρόςλθψθ του κόςμου, όπωσ είναι ςτθν
πραγματικότθτα. Με αυτόν τον τρόπο παρουςιάηει τθ γνωςιοκεωρία του. Υπεραςπίηεται το
νόμο και το δίκαιο, που με τθ ςειρά του αντλεί από τον κοινό νόμο τθσ φφςεωσ: «ξὺν νόῳ
λζγοντασ ἰςχυρίηεςκαι χρὴ τῷ ξυνῷ πάντων, ὅκωςπερ νόμῳ πόλισ, καὶ πολὺ ἰςχυροτζρωσ.
τρζφονται γὰρ πάντεσ οἱ ἀνκρϊπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸσ τοῦ κείου· κρατεῖ γὰρ τοςοῦτον
ὁκόςον ἐκζλει καὶ ἐξαρκεῖ πᾶςι καὶ περιγίνεται.» DK Β 114. Στοβαίοσ, Ανκολόγιο, Λ, 179). Ο
διδακτικόσ χαρακτιρασ του αποςπάςματοσ ενδείκνυται και εδϊ για δραματοποίθςθ του
Θρακλείτου, όπου απευκφνεται με αυτά τα λόγια ςτουσ μακθτζσ του.
Εκείνοι, δθλαδι που μιλοφν με ορκότθτα πρζπει να αντλοφν τθν ιςχφ του από το
κοινό ςτοιχείο ςε όλα, όπωσ ακριβϊσ από το νόμο αντλεί τθν ιςχφ τθσ θ πόλθ και ακόμα πιο
πολφ. Διότι τρζφονται (πθγάηουν) όλοι οι ανκρϊπινοι νόμοι από ζνα νόμο, τον κεϊκό. Αυτόσ
επικρατεί όςο κζλει, και επαρκεί για όλουσ και περιςςεφει. Ππωσ ο κοςμικόσ κείοσ νόμοσ
είναι κεμζλιο του κοςμικοφ ςφμπαντοσ, ζτςι και ο ανκρϊπινοσ είναι κεμζλιο τθσ
ευνομοφμενθσ πολιτείασ. Γι’ αυτό κατά τθ γνϊμθ του: «μάχεςκαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ
νόμου ὅκωςπερ τείχεοσ» (Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι Φιλοςόφων, ΛΧ, 2), δθλαδι πρζπει να
υπεραςπίηονται. Ππωσ το τείχοσ προςτατεφει από εξωτερικι απειλι, ζτςι και ο νόμοσ
προςτατεφει από ςτάςιν ἔμφυλον, δθλαδι εμφφλια διαμάχθ. Οι άδικεσ πράξεισ βοθκοφν
τον άνκρωπο ςτο να φτάςει ςτθν ζννοια του δικαίου, που προςωποποιείται ςτο όνομα τθσ
Δίκθσ: Δίκθσ ὄνομα οὐκ ἂν ᾔδεςαν, εἰ ταῦτα μὴ ἦν. (Κλιμθσ, Στρωματείσ, IV, 10. DK B 23).
O πόλεμοσ είναι ςτθ ςκζψθ του Θρακλείτου μία αλλθγορία κοςμικισ ςφγκρουςθσ των
αντικζτων ςτο φυςικό κόςμο, τα οποία κατά το νόμο τθσ φφςθσ πρζπει να ςυγκροφονται.
Μζςα από αυτι τθ ςφγκρουςθ υπάρχει γζνεςθ, και όποιοσ μπορεί να διακρίνει αυτι τθ
διεργαςία με το νου του αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αρμονία πίςω από τα φαινόμενα. Γι’’
αυτό ο φιλόςοφοσ διδάςκει ότι: «εἰδζναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίκθν ἔριν,
καὶ γινόμενα πάντα κατ᾽ ἔριν καὶ χρεϊν.» (Ωριγζνθσ, Κατά Κζλςου, VI, 42. DK B 80). Ο
«πόλεμοσ πάντων μὲν πατιρ ἐςτι, πάντων δὲ βαςιλεφσ, καὶ τοὺσ μὲν κεοὺσ ἔδειξε τοὺσ δὲ
ἀνκρϊπουσ, τοὺσ μὲν δοφλουσ ἐποίθςε τοὺσ δὲ ἐλευκζρουσ» (Λππόλυτοσ, ΛΧ, 9. DK B 53).
O πόλεμοσ είναι όλων πατζρασ και βαςιλιάσ, γεννάει δθλαδι ςαν παιδιά του κεοφσ
και ανκρϊπουσ, και από τθν άλλθ κυριαρχεί βαςιλεφοντασ και άλλουσ αναδεικνφει δοφλουσ
(αυτοφσ που κα θττθκοφν ςτθ ςφγκρουςθ) και άλλουσ ελεφκερουσ (όςουσ νικιςουν.)
Ριςτεφω ότι εδϊ οι περί βαςιλείασ και οι πολεμικζσ παραςτάςεισ του Θρακλείτου
ςχετίηονται με τα ιςτορικά γεγονότα τθσ εποχισ του. Θ ζννοια του βαςιλιά που
χρθςιμοποιείται ςτθν αλλθγορία, ο οποίοσ επιβάλλεται και κυβερνά τον κόςμο, δεν ζχει να
κάνει με τθν αποδυναμωμζνθ βαςιλεία τθσ Εφζςου ι άλλων ελλθνικϊν πόλεων, αλλά με
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τθν επιβολι τθσ Ρερςίασ και του Μ. Βαςιλζωσ ςτθ Μ. Αςία. Θ ζννοια του ςφοδροφ πολζμου
που άλλουσ διακρίνει νικθτζσ (ελευκζρουσ) και άλλουσ θττθμζνουσ (δοφλουσ) είναι μάλλον
αδφνατο να μθ ςχετίηεται με τθν Λωνικι Επανάςταςθ και τθν καταςτροφι τθσ Μιλιτου το
494 π.Χ., γεγονότα που μποροφμε να διδάξουμε ωσ παράλλθλα κείμενα, κάνοντασ τισ
απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ και ςυςχετιςμοφσ (Βαςιλείου-Δαμβζργθσ, 2020, ςελ. 661-700).

Συμπεράςματα
Θ διακεματικι αυτι διδακτικι προςζγγιςθ ςτοχεφει ςτθν προςζγγιςθ του ιςτορικοφ
φαινομζνου τθσ ελλθνικισ πόλεωσ-κράτουσ και του πολζμου κατά τθν αρχαϊκι και κλαςικι
εποχι, ςε ςυνδυαςμό με τθν εικόνα τθσ ςτθ ςκζψθ του Θρακλείτου. Θ οπτικι αυτι
ςυνδυάηει τθ φιλοςοφικι με τθν ιςτορικι και αρχαιολογικι μζκοδο, ςτο πλαίςιο τθσ
διακεματικότθτασ ςε επίπεδο διδακτικισ πραγμάτωςθσ. Θ διδαςκαλία ςτοχεφει ζτςι ςτθ
βακφτερθ γνϊςθ και εμπζδωςθ των εννοιϊν, με τθν αντίςτοιχθ εποπτεία. Θ
δραματοποίθςθ του φιλοςόφου εξυπθρετεί το βιωματικό χαρακτιρα τθσ διδαςκαλίασ, τθ
διζγερςθ του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ των φοιτθτϊν, και ζτςι, μαηί με τα προθγοφμενα,
τθ βακφτερθ και ςυνολικότερθ προςζγγιςθ του αντικειμζνου.
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Μια διδακτικι πρόταςθ ςυνανάγνωςθσ τθσ πεηογραφικισ με τθ
κεατρικι και τθν κινθματογραφικι αφιγθςθ
Γεωργοφςθ Άννα-Μαρία
Φιλόλογοσ, υποψιφια διδάκτορασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
amcgeor@yahoo.gr

Ρερίλθψθ
Θ παροφςα ειςιγθςθ κατακζτει μια διδακτικι πρόταςθ ςυνανάγνωςθσ τθσ πεηογραφικισ
με τθ κεατρικι και τθν κινθματογραφικι αφιγθςθ, με απϊτερο ςτόχο να εξοικειωκοφν οι
μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν ιδιοτυπία τθσ κακεμιάσ.Επιλζγουμε το
Ηευγάρωμα, ζνα χιουμοριςτικό κείμενο του Γ. Ξενόπουλου, το οποίο δθμοςιεφτθκε πρϊτα
ωσ κεατρικό και κατόπιν διαςκευάςτθκε, ϊςτε να γίνει νουβζλα και ςενάριο ταινίασ. Κακϊσ
το ςθμερινό παιδί δείχνει ελάχιςτα εξοικειωμζνο με το λογοτεχνικό βιβλίο, κεωροφμε πωσ
είναι ςθμαντικό να τραβιξουμε το ενδιαφζρον του επιλζγοντασ διδακτικζσ πρακτικζσ που
ςυνδυάηουν λόγο και εικόνα. Εδϊθ διαχρονικότθτα του κωμικοφ, θ αμεςότθτα τθσ
κεατρικισ γραφισ και ο πολυτροπικόσ λόγοσ τθσ οπτικισ φόρμασ είναι ςτοιχεία που
μποροφν να γοθτεφςουν τον ςφγχρονο μακθτι, να τον οδθγιςουν ςε μια ενδελεχζςτερθ
μελζτθ τθσ ιδιοτυπίασ των ειδϊν και να του αποκαλφψουν τελικά τθ γοθτεία τθσ ανάγνωςθσ
μζςα από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ απζραντθσ ελευκερίασ που διακρίνει τθ γλϊςςα τθσ
λογοτεχνίασ.
Λζξεισ-κλειδιά: ςυνανάγνωςθ, διακεματικότθτα,επικαιροποίθςθ

1. Ειςαγωγικά· τρεισ αφθγθματικζσ εκδοχζσ τθσ ίδιασ ιςτορίασ
Τον Σεπτζμβριο του 1913 ανεβαίνει ςτο κζατρο τθσ Κυβζλθσ - με πρωταγωνίςτρια τθν
ίδια- θ τρίπρακτθ ηακυνκινι κωμωδία του Γ. Ξενόπουλου, Το ηευγάρωμα. Θ υπόκεςθ κα
μποροφςε να χαρακτθριςτεί ςχεδόν απλοϊκι. Με φόντο τθ ηακυνκινι επαρχία, λίγα χρόνια
μετά τθν ζνωςθ των Επτανιςων με τθν Ελλάδα, δφο φίλοι, υπακοφοντασ ςτθν επικυμία
τουσ να ςυμπεκερζψουν και παραβλζποντασ τθν (επιφανειακι) αντιπάκεια των παιδιϊν
τουσ, τα απομονϊνουν με κάποια πρόφαςθ ςτο εξοχικό του ενόσ, με ςτόχο να τα φζρουν
πιο κοντά. Το πείραμα πετυχαίνει και το ευτυχιςμζνο τζλοσ ζρχεται, όταν πια κανείσ δεν το
περιμζνει, μζςα από μια ςειρά κωμικϊν τεχναςμάτων και περιςτατικϊν. Με τθ ςυνδρομι
τθσ ερωτικισ ηιλιασ, που πυροδοτείται με τθν εμφάνιςθ κάποιων αντεραςτϊν, μακριά από
τισ διαςπαςτικζσ επιρροζσ του αςτικοφ πολιτιςμοφ, θ ςεξουαλικι ζλξθ -τόςο λογικι και
αυτονόθτθ, εφόςον οι πρωταγωνιςτζσ είναι νζοι και όμορφοι- κεριεφει και το πολυπόκθτο
«ηευγάρωμα» γίνεται πραγματικότθτα.
Το κείμενο δεν αποκλίνει από το ςφνθκεσ μοντζλο τθσ κεατρικισ και γενικότερθσ
λογοτεχνικισ παραγωγισ του Ξενόπουλου. Από τθ μια, εκφραςτικι διαφγεια και
αφθγθματικι δεξιοτεχνία, επιμελϊσ επεξεργαςμζνοι και ςτρωτοί διάλογοι, γριγορθ
εναλλαγι ςκθνϊν, χαρακτιρεσ που ςου επιτρζπουν να ταυτιςτείσ μαηί τουσ. Κι από τθν
άλλθ, μια ελαφριά ςατιρικι διάκεςθ, διάχυτοσ, αλλά λεπτόσ ερωτιςμόσ, αποφυγι τθσ
πολφπλοκθσ ςκζψθσ, διάκεςθ για φυγι, ανάπαυλα και αμεριμνθςία, ανϊδυνο χιοφμορ και
άψογθ τεχνικι, όλα αυτά τα ςτοιχεία τθσ comédie, που ςυναντοφμε ςυχνά πυκνά και με
διαφορετικοφσ εκάςτοτε ςυνδυαςμοφσ ςε πολλά ζργα του Ξενόπουλου (Ροφχνερ, 2002:
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396-398).Θ δράςθ ολοκλθρϊνεται ςε τρεισ πράξεισ, αφοφ θ τρίπρακτθ δόμθςθ επιτρζπει
ςτακερότθτα και αςφάλεια ςτθν ανάπτυξθ του μφκου (Ρεφάνθσ, 2003: 402-403) και θ
εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ υιοκετεί μια ευκφγραμμθ ςειρά. Θ διάρκεια δεν προςδιορίηεται με
μεγάλθ ακρίβεια, δεν υπάρχουν ςυγκροφςεισ και δραματικζσ κορυφϊςεισκαι όλα κινοφνται
μζςα ςε μια ιπια, ςχεδόν μειλίχια ατμόςφαιρα.
Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1942, ο Ξενόπουλοσ μεταγράφει το κεατρικό
Ηευγάρωμαςε πεηογραφικι μορφι και το δθμοςιεφει ςε ςυνζχειεσ ςτα Ακθναϊκά Νζα με
τον τίτλο «Σαν τα Ρουλάκια». Θ πλοκι του κεατρικοφ ξετυλίγεται τϊρα μζςα από εννζα
κεφάλαια με υπότιτλουσ, οι οποίοι προδιακζτουν τον αναγνϊςτθ τθσ εφθμερίδασ για τθν
εξζλιξθ τθσ δράςθσ, θ οποία, αν και ςτον βαςικό τθσ κορμό ακολουκεί το πρωτότυπο, δεν
εκτυλίςςεται με τθν ίδια ςειρά.
Ο Ξενόπουλοσ, ζχοντασ εντοπίςει τα διθγθματικά ςτοιχεία του δραματικοφ του
κειμζνου, τα εμπλουτίηει περαιτζρω, με αποτζλεςμα θ νουβζλα να διαφζρει εμφανϊσ ςε
ζκταςθ. Τϊρα μασ δίνονται πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το παρελκόντων θρϊων,
ενδυναμϊνονται οι περιγραφζσ του χϊρου τθσ ιςτορίασ, που αποκτά πιο ζντονο ηακυνκινό
χρϊμα μζςα από τισ επιμελθμζνεσ απεικονίςεισ τθσ εξοχικισ τοποκεςίασ και τθσ αρχοντικισ
βίλασ, ενϊ τθν αφθγθματικι και περιγραφικι του δεινότθταο Ξενόπουλοσ τθν αξιοποιεί και
ςτο πλάςιμο των χαρακτιρων, που δείχνουν εδϊ περιςςότερο ολοκλθρωμζνοι.Μάλιςτα,
ςτθν προςπάκεια να αποκτιςει ο αναγνϊςτθσ μια κακολικι εποπτεία τθσ εςωτερικισ
υπόςταςθσ των προςϊπων, πλθκαίνουν οι εςωτερικοί μονόλογοι των θρϊων. Ζτςι,
ακολουκϊντασ τθν οπτικι γωνία ενόσ παντογνϊςτθ αφθγθτι μπαίνουμε ςτο μυαλό και τθν
ψυχι τουσ και παρακολουκοφμε από κοντά τθ δράςθ, αλλά και τισ ψυχολογικζσ τουσ
μεταπτϊςεισ.Ειδικά όςον αφορά τουσ δυο νεαροφσ πρωταγωνιςτζσ, θ πορεία τουσ προσ τθν
ερωτικι ωρίμανςθ και ςυνειδθτοποίθςθ δίνεται τϊρα πιο αργά, πιο λεπτομερειακά, οπότε
προςτίκενται νζεσ ςκθνζσ, οι οποίεσ ουςιαςτικά εντάςςονται ςτθ δράςθ τθσ τρίτθσ πράξθσ
και επεξθγοφν τθν εςωτερικι τουσ αλλαγι.1
Θ ταινία Ρρζπει να τα παντρζψουμε βγαίνει ςτουσ κινθματογράφουσ το 1953 και
αποτελεί τθν τρίτθ -κινθματογραφικι πλζον- εκδοχι τθσ ιςτορίασ που μασ
πρωτοαφθγικθκε το κεατρικό Ηευγάρωμα.Το ςενάριο και τθ ςκθνοκεςία αναλαμβάνει ο
Μαυρίκιοσ Νόβακ. Θ κινθματογραφικι αυτι απόδοςθ εντάςςεται ςτθν κατθγορία
«ςχόλιο», κακϊσ το λογοτεχνικό ζργο μεταμορφϊνεται,2 για να υπθρετιςει τϊρα ζνα νζο
όραμα και μια καινοφρια οπτικι, αυτι του ςεναριογράφου και ςκθνοκζτθ. 3
1

Βζβαια, όλεσ αυτζσ οι -εκ των υςτζρων- προςκικεσ του Ξενόπουλου ζχουν ωσ αποτζλεςμα κάποιεσ ςτιγμζσ
το κείμενο να χάνει ςε εςωτερικό ρυκμό. «Διογκωμζνο αιςκθματικό διιγθμα» το χαρακτθρίηει ο Κ. Βάςςθσ
(2001: 45), ενϊ ο Κ. Αγάκοσ (2016: 142) υποςτθρίηει ότι ςυχνά ο αναγνϊςτθσ ζχει τθν εντφπωςθ μιασ ιςτορίασ
που επιμθκφνεται χωρίσ λόγο και κουράηει με τισ πολλζσ επαναλιψεισ. Από αυτι τθ ςκοπιά, λοιπόν, το
κεατρικό παρουςιάηεται μάλλον πιο «καλοκουρδιςμζνο» ςτα ςθμεία.
2
Θ μεταγραφι τθσ λογοτεχνικισ αφιγθςθσ ςε ζνα νζο πλαίςιο ςυνιςτά κατά κάποιον τρόπο ζνα είδοσ
«µεταµόρφωςθσ». Θ ταινία γίνεται μια καινοφργια αφιγθςθ, πλουςιότερθ ςε περιεχόμενο από το
πεηογραφικό τθσ πρότυπο, αφοφ προςτίκεται ο ςθμειωτικόσ πλοφτοσ των κινοφμενων εικόνων, θ μουςικι, τα
κοςτοφμια, ο διάλογοσ που ακοφγεται κ.α (Elliott, 2003: 144). Επιπλζον, ςε επίπεδο παραγωγισ -αντίκετα με
το πεηογράφθμα, που είναι κυρίωσ προςωπικι υπόκεςθ- θ κινθµατογραφικι ταινία είναι αποτζλεςµα μιασ
ευρφτερθσ προςπάκειασ, όπου ςεναριογράφοσ, ςκθνοκζτθσ, διευκυντισ φωτογραφίασ και μοντζρ γίνονται
ςυνεργοί μιασ καταςκευισ (Κολοβόσ, 1993: 44).
3
Οι ςφγχρονεσ κινθματογραφικζσ κεωρίεσ και µελζτεσ ςχετικά με τθ µεταφορά λογοτεχνικϊν ζργων ςτθ
μεγάλθ οκόνθ ζχουν ξεπεράςει τθν επιµονι ςτθν πιςτότθτα τθσ µυκιςτορθµατικισ πθγισ (Κακλαμανίδου,
2005: 37). Από αυτι τθν άποψθ, λοιπόν, δε μασ ενδιαφζρει εδϊ πόςο πιςτόσ παρζμεινε ο Νόβακ ςτο
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Ππωσ παρατθρεί, βζβαια, ο Κανάςθσ Αγάκοσ (2016: 145-6), οι αλλαγζσ που
ςθμειϊνονται δεν είναι κομβικισ ςθμαςίασ, αφοφ ο βαςικόσ κορμόσ τθσ αφιγθςθσ
παραμζνει ατόφιοσ και οι διάλογοι μεταφζρονται ςχεδόν αυτοφςιοι. Θ δράςθ, όμωσ,
μετατοπίηεται από τθ Ηάκυνκο του 19ου αι. ςτθ ςφγχρονθ τθσ ταινίασ εποχι με
κινθματογραφικό χϊρο μια εξοχικι τοποκεςία που δεν κατονομάηεται. Αναπόφευκτα,
απουςιάηει και κάκε ηακυνκινό ςτοιχείο. Τα χαρακτθριςτικά επτανθςιακά ονόματα των
θρϊων αλλάηουν, οι κεντρικοί χαρακτιρεσ δεν προςδιορίηονται πια από τθν αριςτοκρατικι
τουσ καταγωγι, ενϊ το χαριτωμζνο ηακυνκινό ιδίωμα απαλείφεται από τα διαλογικά μζρθ.
Αυτι θ αλλαγι δεν είναι, βζβαια, χωρίσ επιπτϊςεισ ςτθ γενικι ατμόςφαιρα του
ζργου. Για παράδειγμα, παρ’ όλο που διατθροφνται οι ςκθνζσ του κυνθγιοφ τθσ νεαρισ
θρωίδασ, αυτζσ δε φαίνονται να εναρμονίηονται με το πνεφμα τθσ δεκαετίασ του 1950, ενϊ
είναι -αντίκετα- απολφτωσ ταιριαςτζσ με τθ νοοτροπία τθσ ηακυνκινισ αριςτοκρατικισ
κοινωνίασ. Αντίςτοιχα, το ςχζδιο των γονιϊν να παντρζψουν τα παιδιά τουσ, που ςτο
πεηογράφθμα παρουςιάηεται ωσ επικυμία του κόντε-Τηϊρτηθ να ςυγγενζψει με μια
ευγενικι οικογζνεια, ςτθν ταινία δε δικαιολογείται αφθγθματικά, αλλά αφινεται μετζωρο.
Θ ιςτορία, λοιπόν, με το να απεκδφεται κινθματογραφικά τον θκογραφικό χαρακτιρα που
είχε ωσ πεηογράφθμα, ςτερείται ςε ζναν μεγάλο βακμό τθ γοθτεία τθσ και τθν
ιδιαιτερότθτά τθσ.

2. Συνανάγνωςθ πεηογραφικισ και κεατρικισ αφιγθςθσ
Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια προςπάκεια ανανζωςθσ των Ρρογραμμάτων
Σπουδϊν για τθ Λογοτεχνία4, οπότε και προτείνεται θ αξιοποίθςθ κειμζνων από όλο το
φάςμα τθσ πολιτιςμικισ παραγωγισ και ιδιαίτερα από καλλιτεχνικά πεδία, όπωσ είναι ο
κινθματογράφοσ, με τον οποίο οι ςφγχρονοι μακθτζσ -παιδιά τθσ εικόνασ- είναι ιδιαίτερα
εξοικειωμζνοι, ι το κεατρικό είδοσ, που εξίςου τουσ ςυγκινεί, κακϊσ προςφζρει τθ
δυνατότθτα υποκριτικισ επεξεργαςίασ, ενόσ «παιχνιδιοφ ρόλων» κ.α. Θ ςυνανάγνωςθ5,
λοιπόν, τθσ λογοτεχνίασ με τισ τζχνεσ αυτζσ αφενόσ δείχνει να είναι πολφ ελκυςτικι για
τουσ μακθτζσ και αφετζρου τουσ βοθκάει να ςυνειδθτοποιιςουν τθ γραμματικι του κάκε
είδουσ, δθλ. τθ «διαφορετικι γλϊςςα» που χρθςιμοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ.
Θ πρωτοτυπία τθσ παροφςασ διδακτικισ πρόταςθσ ςυνίςταται ςτο γεγονόσ ότι θ
ςυγκριτικι αυτι ανάγνωςθ επιχειρείται μζςα από τθν ίδια ακριβϊσ ιςτορία, τρεισ
αφθγθματικζσ εκδοχζσ τθσ οποίασ αποτελοφν αντίςτοιχα το κεατρικό Ηευγάρωμα του 1913,
θ νουβζλα Σαν τα πουλάκια του 1942 και θ ταινία Ρρζπει να τα παντρζψουμε του 1953.
Θ πρόταςι μασ μπορεί να ενταχκεί ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ
Λογοτεχνίασ ςτθν Αϋ Λυκείου6 και-ακολουκϊντασ τθ χρονικι ςειρά των αφθγιςεωνδιαρκρϊνεται ςε δφο επίπεδα με κφριο άξονα το λογοτεχνικό κείμενο,
πουαντιπαραβάλλεται από τθ μια με τον δραματικό και από τθν άλλθ με τον
κινθματογραφικό λόγο.
πεηογραφικό του πρότυπο οφτε αξιολογείται το κινθματογραφικό του προϊόν με τζτοιου είδουσ κριτιρια.
Αυτό που κυρίωσ μασ απαςχολεί είναι κατά πόςο ο τρόποσ με τον οποίο «ερμινευςε» τθν ξενοπουλικι
αφιγθςθ μπόρεςε να αποδϊςει τθν ιδιαίτερθ φυςιογνωμία τθσ νουβζλασ.
4
Δεσ, για παράδειγμα, το Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ Αϋ Λυκείου.
5
Ο όροσ εδϊ δθλϊνει τθν παραβολι και ςυνδυαςτικι μελζτθ δφο ι περιςςότερων κειμζνων (λογοτεχνικϊν ι
μθ λογοτεχνικϊν, όπωσ είναι π.χ. μια ταινία) με βάςθ κάποιεσ παραμζτρουσ. Δεσ ςχετικά και Γαλάηθσ, 2018.
6
Θ διδακτικι μασ πρόταςθ μπορεί να ενταχκεί, πιο ςυγκεκριμζνα, ςτισ Ενότθτεσ «Κζατρο» ι «τα Φφλα».
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Ξεκινϊντασ από το κεατρικό Ηευγάρωμα, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι αυτό ανικει ςτθ
λεγόμενθ «ηακυνκινι παραγωγι» του ςυγγραφζα, αφοφ ωσ χωρο-χρονικό πεδίο δράςθσ
επιλζγεται θ Ηάκυνκοσ (λίγο μετά τθν ζνωςθ των Επτανιςων με τθν Ελλάδα). Εντοφτοισ, αν
το ςυγκρίνουμε με άλλα κείμενα τθσ ίδιασ κατθγορίασ, κα δοφμε ότι το ιςτορικό πλαίςιο
εδϊ ελάχιςτα μασ ενδιαφζρει. Κα λζγαμε ότι αποτελεί μάλλον το πρόςχθμα για να ειπωκεί
μια χαριτωμζνθ ιςτορία ερωτικισ ενθλικίωςθσ, θ οποία ςτα βαςικά τθσ ςθμεία κα
μποροφςε να διαδραματιςτεί ςε οποιονδιποτε τόπο και ςε οποιαδιποτε χρονικι περίοδο.
Από αυτι τθν άποψθ, λοιπόν, θ κεατρικι αφιγθςθ του Ξενόπουλου εμφανίηει μια
δυναμικι που τθσ επιτρζπει να τραβιξει το ενδιαφζρον των ςθμερινϊν εφιβων. Ενϊ είναι
κείμενο εφπεπτο, δεν είναι απλοϊκό, αφοφ διακζτει ευχάριςτθ πλοκι, ςπιρτόηικθ
κωμικότθτα, νοςταλγικι ανεμελιά και τθ διαχρονικότθτα που εμφανίηουν όλεσ οι νεανικζσ
ιςτορίεσ αγάπθσ. Κακίςταται ζτςι πρόςφορο για μια διδακτικι αξιοποίθςθ βαςιςμζνθ ςτον
ςυνδυαςμό γνϊςθσ και ψυχαγωγίασ.
Θ επιμελθμζνθ μορφι του κειμζνου αποτελεί ζνα πρϊτο βιμα για να μυθκοφν οι
μακθτζσ ςτον δραματικό λόγο. Να κατανοιςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του (π.χ.
διάλογοσ, χαρακτιρεσ, ςκθνικζσ οδθγίεσ), τθ βαςικι δομι του (ςκθνζσ-πράξεισ7), τα
ςτοιχεία που ςυνκζτουν μια παράςταςθ (ςκθνοκεςία, ςκθνογραφία, ερμθνείεσ κ.α.).
Ραράλλθλα, το ζργο δίνει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να αναλάβουν ρόλουσ και να
καλλιεργιςουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ και τθν ικανότθτα προςωπικισ ζκφραςθσ. Θ
υποκριτικι επεξεργαςία, που ζχει πάντα ξεχωριςτι ζλξθ γι’ αυτοφσ, εδϊ παρουςιάηεται
ακόμα πιο ενδιαφζρουςα, κακϊσ οι πρωταγωνιςτζσ είναι ςε θλικία με τθν οποία μποροφν
να ταυτιςτοφν. Εξίςου ςθμαντικό είναι να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ προετοιμαςία μιασ
παράςταςθσ απαιτεί τθ ςυνζργεια πολλϊν διαφορετικϊν ςυντελεςτϊν. Κι αυτό μπορεί να
γίνει, αν τουσ ηθτιςουμε να δϊςουν τθ ςκθνοκετικι και ςκθνογραφικι τουσ ματιά για
ςυγκεκριμζνεσ ςκθνζσ του ζργου, ϊςτε να αντιλθφκοφν μζςα από μια βιωματικι ςκοπιά
πόςο ςφνκετο καλλιτεχνικό προϊόν είναι μια κεατρικι παράςταςθ.
Θ ςυγκριτικι αντιπαραβολι του Ηευγαρϊματοσ με τθ νουβζλα Σαν τα πουλάκια
αποτελεί τον ζνα βαςικό πυρινα τθσ διδακτικισ μασ πρόταςθσ. Εδϊ, οι μακθτζσ καλοφνται
να εντοπίςουν τα ςθμεία ςτα οποία αφθγθματικι πεηογραφία και δραματικό κείμενο
ςυγκλίνουν, αλλά και τισ εγγενείσ διαφορζσ του λογοτεχνικοφ από το κεατρικό γεγονόσ.8

7

Θ δράςθ ςτο Ηευγάρωμα ολοκλθρϊνεται, κατά τθν προςφιλι τακτικι του Ξενόπουλου, ςε τρεισ πράξεισ,
αφοφ «θ τρίπρακτθ δόμθςθ επιτρζπει ςτακερότθτα και αςφάλεια ςτθν ανάπτυξθ του μφκου του. Θ πρϊτθ
πράξθ αποτελεί πάντα το ειςαγωγικό ςτο κζμα βιμα και παρζχει ςταδιακά ςτον κεατι όλεσ τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ για να μπορζςει να παρακολουκιςει επαρκϊσ τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ. Εδϊ προετοιμάηεται το
ζδαφοσ για να εκδθλωκοφν οι ςυγκροφςεισ. Αυτό γίνεται κυρίωσ ςτθ δεφτερθ πράξθ, όπου κλιμακϊνεται και θ
δράςθ, είτε με τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα πρόςωπα και ςτισ ζντονεσ καταςτάςεισ είτε με αντιπαρακζςεισ που
οξφνουν τισ ςχζςεισ και οδθγοφν τθ δράςθ ςτθν κλιμάκωςι τθσ. Θ «λφςθ» δίνεται ςτθν τρίτθ πράξθ»
(Ρεφάνθσ, 2003: 402-3).
8
Αμφότερα ζχουν μια κειμενικι υπόςταςθ, αφθγοφνται ζναν μφκο με ςυγκεκριμζνθ πλοκι και ςυγκροτοφνται
ςε επίπεδο περιεχοµζνου, από µια ςειρά γεγονότων και πράξεων, που κλιμακϊνονται ςταδιακά και
ακολουκοφν µια χρονικι και λογικι ακολουκία με αρχι, μζςθ και τζλοσ. Ζχουν, επίςθσ, χαρακτιρεσ, για τουσ
οποίουσ τόςο ο πεηογράφοσ όςο και ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ -με διαφορετικά, βζβαια, μζςα- μασ παρζχουν
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν εξωτερικι τουσ εμφάνιςθ, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ. Τα διαλογικά
μζρθ και οι μονόλογοι μπορεί να αποτελοφν το βαςικό υλικό του δράματοσ και να είναι πολφ πιο εκτεταμζνα
εκεί, εντοπίηονται, όμωσ, εξίςου και ςτο αφθγθματικό κείμενο, προκειμζνου να του προςδϊςουν περιςςότερθ
ηωντάνια και παραςτατικότθτα ι εςωτερικότθτα αντίςτοιχα. Από τθν άλλθ, βζβαια, διαφζρουν ωσ προσ τθν
κειμενικι ζκταςθ, αφοφ οι κεατρικζσ ςυμβάςεισ απαιτοφν ζνα ζργο να ολοκλθρωκεί εντόσ ςυγκεκριμζνου
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Καλοφνται, λοιπόν, να καταγράψουν τθν υπόκεςθ ςε κακεμιά από τισ μορφζσ εντοπίηοντασ
αποκλίςεισ ωσ προσ τθν πλοκι και τθ ςκιαγράφθςθ των χαρακτιρων. Ραράλλθλα,
επιςθμαίνοντασ τουσ αφθγθματικοφσ τρόπουσ του πεηογραφιματοσ και ςθμειϊνοντασ τθν
αντιςτοιχία με το κεατρικό ζργο (δθλαδι τθσ μίμθςθσ με τα διαλογικά μζρθ και τθσ
διιγθςθσ με τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διδαςκαλίεσ του κεατρικοφ9) κατανοοφν ότι θ
παραςταςιμότθτα του δραματικοφ είδουσ είναι εγγεγραμμζνθ μζςα του και ότι θ απουςία
αφθγθτι κακιςτά τον λόγο των προςϊπων βαςικό μεταδότθ πλθροφοριϊν και τουσ
χαρακτιρεσ άμεςουσ φορείσ τθσ πλοκισ.

3. Συνανάγνωςθ πεηογραφικισ και κινθματογραφικισ αφιγθςθσ
Πταν ζνα πεηογράφθμα μεταφζρεται ςτθ μεγάλθ οκόνθ, αναπόφευκτα λαμβάνουν
χϊρα αλλαγζσ που ςχετίηονται με τθ διαφορετικι φφςθ των ειδϊν. Αν και λογοτεχνία και
κινθματογράφοσ χαρακτθρίηονται ωσ τζχνεσ κατεξοχιν αφθγθματικζσ, με ιρωεσ, πλοκι,
δραματουργία και χωρόχρονο, ι αλλιϊσ με μια ςειρά γεγονότων και μια αλλθλουχία
δράςεων που ςυνκζτουν μια ιςτορία, εμφανίηουν και ςθμαντικζσ διαφορζσ, οι οποίεσ
οφείλονται ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ νοθμάτων (ςτθν αφιγθςθ κειμενικοφ λόγου, από τθ
μια, και ςτον πολυτροπικό λόγο τθσ οπτικισ φόρμασ, από τθν άλλθ), ςτον χρόνο
πρόςλθψθσ, ςτισ διαφορετικζσ διεργαςίεσ αφομοίωςθσ και κριτικισ ςε κάκε μια περίπτωςθ
(McFarlane, 1996: 3-4).
Για τθ ςφγκριςθ τθσ νουβζλασ με το κινθματογραφικό τθσ αντίςτοιχο10 - τον ζτερο
πυλϊνα του ςεναρίου - απαιτείται θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα βαςικά υλικά των δυο
τεχνϊν (λζξεισ, εικόνεσ/ιχοσ) και τισ βαςικζσ αφθγθματικζσ τεχνικζσ τθσ λογοτεχνίασ
χρονικοφ ορίου και τα διθγθτικά ςτοιχεία, που εντοπίηονται «ςυμπυκνωμζνα» ςτο δράμα, ςτο αφθγθματικό
κείμενο μποροφν να αναπτυχκοφν διεξοδικά ςε αρκετζσ ςελίδεσ. Επίςθσ, ο δραματικόσ χϊροσ και χρόνοσ
λειτουργοφν διαφορετικά, είναι ςαφϊσ πιο περιοριςμζνοι ςτο δράμα, ενϊ -απουςία αφθγθτι- ο λόγοσ των
προςϊπων είναι εδϊ ο κατεξοχιν μεταδότθσ πλθροφοριϊν και οι χαρακτιρεσ οι άμεςοι φορείσ τθσ πλοκισ, θ
οποία εξελίςςεται διαμζςου μιασ «αδιάκοπθσ πολυφωνίασ». Θ δράςθ χωρίηεται ςε πράξεισ και ςκθνζσ
άρρθκτα δεμζνεσ μεταξφ τουσ ενϊ ςυχνά υπονοοφνται γεγονότα μικρισ ι μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ που
παρεμβάλλονται ανάμεςά τουσ, τα οποία ςτθν αφιγθςθ δίνονται με τθν τεχνικι τθσ περίλθψθσ. Κι ακόμα, ο
κεατρικόσ ςυγγραφζασ ςτοχεφςει πρωτίςτωσ ςτθ κεατρικότθτα και τθ δραματικότθτα, αντίκετα με τον
πεηογράφο, που προκρίνει τθ λογοτεχνικότθτα. Σχετικά με τισ ςυγκλίςεισ αλλά και τισ αποκλίςεισ των ειδϊν
δεσ και Διμου, 2014: 74-129, Ακαναςόπουλοσ, 1987: 105, Γραμματάσ, 2003: 139, Fowler, 1982.
9
Για παράδειγμα, ςτθ νουβζλα (ς. 116) διαβάηουμε: «Ακολουκϊντασ από κάποια απόςταςθ παρουςιάςκθκε
τθ ςτιγμι εκείνθ κι θ Κιάρα. Ιταν κι αυτι ντυμζνθ “για κυνιγι”, με κοντι φοφςτα, ψθλζσ μπότεσ κι αντρίκιο
καπζλο και κρατοφςε ζνα τόςο-δα τουφεκάκι, μονόκανο, ςαν αγιοβαςιλιάτικο παιχνίδι. Φαινόταν κουραςμζνθ
και, χωρίσ να το λζει, άλλο δεν ικελε παρά να κακίςει… κάκιςε ςτο ςανιδζνιο “ντιβάνι” μουρμουρίηοντασ.».
Αυτό το αφθγθματικό υλικό ςτο κεατρικό κείμενο δίνεται μζςα από τισ διδαςκαλίεσ του ςυγγραφζα και τον
μονόλογο τθσ θρωίδασ (ς. 128-9): «Θ Κιάρα τον ακολουκεί, με το τουφεκάκι τθσ κι αυτι, το δίχτυ τθσ κτλ/
Κιάρα, από μζςα τθσ: -Κουράςτθκα… μα δε κζλω να το καταλάβει (Ρλθςιάηει ςτο δζντρο, ακουμπά με τρόπο
και παρακολουκεί τθν ομιλία με προςοχι)».
10
Ρροτοφ επιχειριςουμε τθ μετάβαςθ ςτο φιλμικό κείμενο, είναι ςκόπιμο να εςτιάςουμε ςτισ
κινθματογραφικζσ αρετζσ του λογοτζχνθ Ξενόπουλου, ϊςτε να γίνει κατανοθτό γιατί τα πεηογραφιματά του
αποτζλεςαν τόςεσ φορζσ υλικό για κινθματογραφικζσ και τθλεοπτικζσ μεταφορζσ. Ο Κ. Αγάκοσ υποςτθρίηει
ότι τα μυκιςτοριματα και αρκετά από τα διθγιματα του ςυγγραφζα κυμίηουν ςυχνά ζτοιμα ςενάρια, με τισ
λεπτομερείσ περιγραφζσ, τθ διάρκρωςθ ςε πολλζσ επιμζρουσ ςκθνζσ, τουσ καλοςχεδιαςμζνουσ χαρακτιρεσ,
τουσ πολλοφσ εξωτερικοφσ χϊρουσ και τουσ γριγορουσ διαλόγουσ (Αγάκοσ, 2016: 190). Ηθτάμε, λοιπόν, από
τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν αυτά τα γνωρίςματα ςτθ νουβζλα που διδάςκονται. Άλλωςτε, και θ ςχζςθ του
ίδιου του Ξενόπουλου με τον κινθματογράφο ιταν πολυδιάςτατθ. Δεσ Βατοφγιου, 2005.
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(αφθγθτισ, εςτίαςθ, χϊροσ και χρόνοσ τθσ αφιγθςθσ) που εντοπίηονται και ςτον
κινθματογράφο, προκειμζνου να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ταινία ςυνιςτά τελικά μια
καινοφργια αφιγθςθ και ότι θ πεηογραφικι και θ φιλμικι εκδοχι τθσ ιςτορίασ δεν
ταυτίηονται, αλλά ςυγκλίνουν ωσ προσ το νοθματικό υλικό και τθ νοθματικι φόρμα.
Ραράλλθλα, επιςθμαίνουμε και ςχολιάηουμετισ μεταβολζσ που λαμβάνουν χϊρα
κατά τθ μεταφορά τθσ νουβζλασ ςτο ςινεμά, δθλ. τα ςτοιχεία που προςτίκενται,
αφαιροφνται ι αλλοιϊνονται. Δίνουμε ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι θ ςεναριακι διαςκευι δεν
ζγινε από τον ίδιο τον δθμιουργό αλλά από κάποιον τρίτο, τον Μ. Νόβακ, που ανζλαβε,
επίςθσ και τθ ςκθνοκεςία. Άρα, θ ταινία Ρρζπει να τα παντρζψουμε μασ αποκαλφπτει
ουςιαςτικά τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιοσ «διάβαςε» τθ νουβζλα του Ξενόπουλου μετζφερε, άλλωςτε, τθν πλοκι ςτθ ςφγχρονι του εποχι - και γι’ αυτό είναι ςθμαντικό εδϊ
να προτρζψουμε τα παιδιά να τοποκετθκοφν επί του κινθματογραφικοφ αποτελζςματοσ.
Επιπλζον, είναι ςκόπιμο να τουσ ηθτιςουμε να παρουςιάςουν τθ δικι τουσ οπτικι με
μια ευφάνταςτθ δραςτθριότθτα, όπωσ είναι θ κινθματογράφθςθ ενόσ κεφαλαίου του
βιβλίου. Άλλωςτε, θ αςπρόμαυρθ ταινία του Νόβακ απζχει παραςάγγασ από τισ τεχνικζσ
δυνατότθτεσ τθσ εποχισ μασ. Κι αυτό δεν μπορεί παρά να επιςθμανκεί ωσ μειονζκτθμα από
τουσ μακθτζσ μασ, ζνα κοινό εξοικειωμζνο με «τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ». Με τθ
ςυνδρομι, λοιπόν, μιασ κάμερασ προςφζρουμε ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να αναλάβουν
πολλαπλοφσ ρόλουσ, να γίνουν ςκθνοκζτεσ, ςκθνογράφοι, θκοποιοί, μοντζρ και
φωτογράφοι, και να ςυνκζςουν μια μικροφ μικουσ ταινία αποτυπϊνοντασ τθ δικι τουσ ςφγχρονθ - εκδοχι για ζνα κεφάλαιο τθσ νουβζλασ. Μάλιςτα, κακϊσ μια παρεμφερισ
δθμιουργικι δράςθ προτείνεται να λάβει χϊρα και κατά τθ διδαςκαλία του κεατρικοφ
κειμζνου, οι μακθτζσ τϊρα βιϊνουν, όχι μόνο τθν απόςταςθ που χωρίηει τθ λογοτεχνία από
τον κινθματογράφο, αλλά και τθν απόκλιςθ τθσ κεατρικισ από τθν κινθματογραφικι
αφιγθςθ.

4. Επιλογικά
Θ βαςικι δεξιότθτα που προςμζνουμε να αποκτιςουν οι μακθτζσ μζςα από τθ
διδακτικι πρόταςθ, τα βαςικά ςθμεία τθσ οποίασ παρουςιάςτθκαν ακροκιγϊσ ςτα
προθγοφμενα κεφάλαια, είναι θ δυνατότθτα ςυγκριτικισ αντιπαραβολισ ενόσ
πεηογραφικοφ κειμζνου με το κεατρικό ι το κινθματογραφικό του αντίςτοιχο και θ
εξοικείωςθ με τθν ιδιοτυπία των ειδϊν. Ραράλλθλα, προςδοκοφμε ότι με τθ βοικεια τθσ
χαριτωμζνθσ πλοκισ και του καλογραμμζνου λόγου και μζςα από δράςεισ11, όπωσ είναι θ
ςυγγραφι ςεναρίου, θ ςκθνοκετικι και ςκθνογραφικι επεξεργαςία μιασ ςκθνισ, οι
μακθτζσ μασ ανακαλφπτουν δεξιότθτεσ και κλίςεισ που δε γνϊριηαν ότι διακζτουν, το
μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ αποκτά ευφάνταςτο και ςυναρπαςτικό12 χαρακτιρα, ξεφεφγει από

11

Οι δράςεισ αυτζσ, κακϊσ ζχουν ωσ επί το πλείςτονομαδοςυνεργατικό χαρακτιρα, ευνοοφν τθν
αλλθλεπίδραςθ χαρακτιρων, ςτάςεων και απόψεων.
12
Στα πλαίςια τθσ αναηιτθςθσ ευφάνταςτων και ςυναρπαςτικϊν δράςεων αξίηει να αναφζρουμε το εξισ: Θ
κεατρικι αφιγθςθ του Ξενόπουλου ενζπλεξε τον δθμιουργό τθσ ςε δικαςτικζσ περιπζτειεσ, αφοφ
κατθγορικθκε από ζναν δθμοςιογράφο-κριτικό, τον Ρολφβιο Δθμθτρακόπουλο, ότι το Ηευγάρωμα αντζγραψε
τθν πλοκι τθσ νουβζλασ του Δροςίνθ, Αμαρυλλίσ. Αυτι θ ςυγκυρία μασ προςφζρει -ανζλπιςτα- τθ δυνατότθτα
να εξοικειϊςουμε τουσ μακθτζσ μασ και με τθν ζννοια τθσ «λογοτεχνικισ λογοκλοπισ». Ρλθροφορϊντασ τουσ
για τθ διαμάχθ που ενζςκθψε τουσ προςφζρουμε τθν ευκαιρία να αναλάβουν ζναν νζο ρόλο· τον ρόλο ενόσ
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τα «τετριμμζνα» και ςτρζφει πάλι το ενδιαφζρον των παιδιϊν τθσ «βιντεόςφαιρασ» ςτο
γραπτό κείμενο.
Αυτι θ ιςτορία νεανικισ ερωτοτροπίασ, ανάλαφρθ και χαριτωμζνθ, γίνεται, επίςθσ, το
εφαλτιριο για μια αντιπαράκεςθ εποχϊν· τθσ εποχισ τθσ αφιγθςθσ, τθσ εποχισ τθσ
δθμιουργίασ των κειμζνων και τθσ ςθμερινισ. Εδϊ οι μακθτζσ κατακζτουν τθ γνϊμθ τουσ
για ηθτιματα, όπωσ ο ρόλοσ και θ ερωτικι ςυμπεριφορά των δυο φφλων, οι ςχζςεισ γονζων
και παιδιϊν και, καταγράφοντασ τισ μεταβολζσ που ζχουν ςυντελεςτεί ςτο πζραςμα του
χρόνου, ςυνειδθτοποιοφν τόςο το εφροσ τθσ δικισ τουσ νεανικότθτασ, όςο και τθν
ιδιοςυςταςία του αιϊνα τουσ.
Θ διδακτικι μασ πρόταςθ εντάςςεται ουςιαςτικάςτα πλαίςια μιασ προςπάκειασ
επανανάγνωςθσ και επικαιροποίθςθσ ενόσ ςυγγραφζα, όπωσ ο Γρθγόριοσ Ξενόπουλοσ, τα
κείμενα του οποίου - γραμμζνα ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα - ενίοτε
φαντάηουν ανοίκεια και ξεπεραςμζνα ςτα μάτια του ςφγχρονου αναγνϊςτθ. Θ βαςικι μασ
πεποίκθςθ, όμωσ, είναι πωσ το ζργο του Ξενόπουλου διακζτει χαρακτθριςτικά που του
προςδίδουν μια υφι και μια ποιότθτα διαχρονικι. Και ωσ τζτοια μποροφμε να αναφζρουμε
τισ καλογραμμζνεσ κι ενδιαφζρουςεσ πλοκζσ του, τθ ρζουςα και ςτρωτι δθμοτικι, το
ηωντανό πλάςιμο των χαρακτιρων και τθ διειςδυτικι ψυχογράφθςθ των θρϊων (ιδίωσ των
νζων), τθν επιδζξια καταγραφι όλθσ τθσ γκάμασ των ανκρϊπινων ςυναιςκθμάτων, το
ςχεδόν κινθματογραφικό ςτιςιμο τθσ αφιγθςθσ.
Πμωσ, για να γίνουν αντιλθπτά όλα αυτά από το ςφγχρονο παιδί, κα πρζπει να
διαπνζονται από μια διάκεςθ «φρεςκαρίςματοσ» και από μία πνοι αναηωογονθτικι. Δεν
περιμζνουμε από τουσ μακθτζσ μασ να «πλθςιάςουν» τα κείμενα. Αντίκετα, φζρνουμε τα
κείμενα κοντά ςτθ νζα γενιά, ζχοντασ πρϊτα αφουγκραςτεί τθ φιλοκαλία, τισ επικυμίεσ και
τισ αγωνίεσ των ςθμερινϊν παιδιϊν και εφιβων και ζχοντασ τθ διάκεςθ να μοιραςτοφμε
μαηί τουσ τισ απορίεσ, τισ ςυγκινιςεισ και τα αιςκθτικά ερεκίςματα που τα κείμενα τουσ
γεννοφν.
Θ διδακτικι μασ πρόταςθ, μια πρόταςθ ςυνανάγνωςθσ τθσ πεηογραφίασ με το κζατρο
και τον κινθματογράφο, διαπνζεται από τθν παραπάνω φιλοςοφία. Συνδυάηοντασ λόγο και
εικόνα και πατϊντασ πάνω ςτθ ςτακερά διαχρονικι κεματικι του ζρωτα επιχειρεί να
αποδείξει ότι ο Γρθγόριοσ Ξενόπουλοσ κάτι ακόμα ζχει να πει ςτα ςθμερινά παιδιά…
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Μια εφαρμοςμζνθ διδακτικι πρόταςθ διαφοροποιθμζνθσ
προςζγγιςθσ τθσ κατανόθςθσ κειμζνων ςτο νθπιαγωγείο
Γωνιωτάκθ Αικατερίνθ
Νθπιαγωγόσ ΡΕ60, 26ο νθπιαγωγείο Χανίων
Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ Ρόπθ
Νθπιαγωγόσ ΡΕ60, νθπιαγωγείο Κεραμειϊν Χανίων
π. Σχολικι Σφμβουλοσ 50θσ ΡΡΑ

Ρερίλθψθ
Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται θ εφαρμογι μιασ διαφοροποιθμζνθσ διδακτικισ
πρόταςθσ για τθν κατανόθςθ του αρχαιοελλθνικοφ μφκου “Ο Διόνυςοσ και οι Τυρρθνοί
Ρειρατζσ”. Τθσ διδακτικισ εφαρμογισ προθγικθκαν: (1) Θ ςυλλογι πλθροφοριϊν για τθν
ετοιμότθτα των παιδιϊν να κατανοοφν μυκοπλαςτικά κείμενα, για το μακθςιακό τουσ ςτυλ
και για τα ενδιαφζροντά τουσ. Βαςικά μζςα ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ιταν θ
παρατιρθςθ των παιδιϊν, θ μελζτθ αυκεντικϊν παραγωγϊν τουσ και οι ςυηθτιςεισ με τουσ
γονείσ. (2) Ο αδρομερισ ςχεδιαςμόσ, ο οποίοσ βαςίςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ
διδαςκαλίασ. Θ διαφοροποίθςθ που τελικά εφαρμόςτθκε αφοροφςε τθν παρουςίαςθ του
μφκου, τισ ερωτιςεισ κατανόθςθσ και τθν αναδιιγθςθ του μφκου. Τθ διδαςκαλία
παρακολοφκθςε το ςφνολο των εταίρων Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Erasmus+. Σφμφωνα
με τισ ατομικζσ καταγραφζσ των εταίρων, ςτθ διδακτικι παρζμβαςθ εντοπίςτθκαν αρκετά
ςτοιχεία τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ.
Λζξεισ-κλειδιά: Κατανόθςθ κειμζνων, διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, προςχολικι
εκπαίδευςθ

1. Ειςαγωγι
1.1. Θ ζννοια και οι ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ κειμζνων
Θ κατανόθςθ αποτελεί μια εξαιρετικά ςφνκετθ και αποκλειςτικά ανκρϊπινθ γνωςτικι
λειτουργία ςφλλθψθσ του νοιματοσ, τθσ ζννοιασ ενόσ πράγματοσ, μιασ ενζργειασ ι
κατάςταςθσ, κατά τρόπο άμεςο, εφόςον θ πραγματικότθτα βρίςκεται ςτο αντιλθπτικό
επίπεδο του ατόμου, ι ζμμεςα, εφόςον το άτομο ζχει μπροςτά του μια μορφι
αναπαράςταςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Θ αναπαράςταςθ αυτι μπορεί να είναι κινθτικι,
εικονικι (εικόνεσ, φωτογραφίεσ, διαγράμματα, χάρτεσ) ι ςυμβολικι (γράμματα, ςφμβολα).
Με άλλα λόγια, θ κατανόθςθ αφορά κάκε μορφι επικοινωνίασ (Βάμβουκασ, 1984). Βζβαια,
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςφλλθψθ ενόσ μθνφματοσ, είναι θ κατοχι τθσ κλείδασ των
ςθμείων ι ςυμβόλων του εκάςτοτε κϊδικα επικοινωνίασ. Άλλα είναι, για παράδειγμα, τα
ςθμεία του γλωςςικοφ κϊδικα και άλλα του ψθφιακοφ και του οπτικοφ. Υψθλότερου
επιπζδου κατανόθςθ επιτυγχάνεται όταν το άτομο είναι ςε κζςθ να αποκωδικοποιεί όλεσ
τισ πλθροφορίεσ ενόσ (πολυτροπικοφ) κειμζνου. Συνεπϊσ, θ κατανόθςθ ενόσ κειμζνου είναι
αναμφίβολα μια πολφπλοκθ διαδικαςία που εμπλζκει: (α) το κάκε είδουσ και μορφισ
κείμενο, (β) τον αναγνϊςτθ και (γ) τθ δραςτθριότθτα. Το κείμενο περιζχει πλθροφορίεσ που
πρζπει να προςλάβει ο αναγνϊςτθσ, ο οποίοσ αναλαμβάνει ενεργό και διαδραςτικό ρόλο
δόμθςθσ του νοιματοσ, χρθςιμοποιϊντασ τισ ικανότθτεσ (γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ), τισ
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γνϊςεισ, τισ ανάγκεσ, τισ αξίεσ και τθν εμπειρία του εμπλεκόμενοσ ςε μια αναγνωςτικι
δραςτθριότθτα, θ οποία διεξάγεται ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο (Rand,
2002: 11-12).
Σφμφωνα με τουσ Harvey και Goudvis (2013), θ αναγνωςτικι κατανόθςθ εξελίςςεται
κατά ςτάδια ωσ ακολοφκωσ: (1) απάντθςθ, που είναι μζςα ςτο κείμενο, ςε κυριολεκτικζσ
ερωτιςεισ απλισ ανάκλθςθσ, (2) αναδιιγθςθ, που δείχνει ότι ο αναγνϊςτθσ οργανϊνει τισ
ςκζψεισ του ςε διαδοχικι ςειρά και λζει με δικά του λόγια τισ πλθροφορίεσ που άκουςε/
διάβαςε, (3) ενεργοποίθςθ γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν και ςυςχζτιςθ τουσ με το περιεχόμενο
του κειμζνου, όπου θ πραγματικι κατανόθςθ αρχίηει να δθμιουργείται όταν ο αναγνϊςτθσ
προςανατολίηει τθ ςκζψθ του ςτο περιεχόμενο του κειμζνου, (4) απόκτθςθ γνϊςεων/
ερμθνεία ςε μεγαλφτερο βακμό, όπου ο αναγνϊςτθσ ζχοντασ ενεργοποιιςει τισ γνωςτικζσ
του ςτρατθγικζσ και ςυςχετίςει με το κείμενο, αρχίηει ςιγά-ςιγά να μετατρζπει τισ
πλθροφορίεσ ςε γνϊςεισ, να κατανοεί και να κυμάται αυτά που διάβαςε, και (5) ενεργι
χριςθ τθσ γνϊςθσ/ γενίκευςθ-επζκταςθ, όπου ο αναγνϊςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει
ενεργά τισ γνϊςεισ που απζκτθςε και να τισ εφαρμόςει ςε νζεσ καταςτάςεισ.
Κατά τθν επαφι του με ζνα κείμενο (γραπτό/ οπτικό ι προφορικό/ ακουςτικό) ο
αναγνϊςτθσ ακολουκεί μια ςκόπιμθ διαδοχι βθμάτων, μια ςτρατθγικι, για να το
κατανοιςει. Σφμφωνα με τουσ Kletzien και Dreher (2004) τα άτομα, που ζχουν ζνα πλοφςιο
ρεπερτόριο γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν ςτθ διάκεςι τουσ (πρόβλεψθ, ερωτιςεισ,
οπτικοποίθςθ, ςφνδεςθ, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων) και που είναι ικανά να προςαρμόηουν
τισ ςτρατθγικζσ αυτζσ ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ, είναι αυτά που ζχουν μεγαλφτερθ ευχζρεια
να κατανοοφν ζνα κείμενο. Οι γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ, μποροφν να διδαχκοφν ςτα παιδιά
προτοφ ακόμα αυτά είναι ικανά να διαβάςουν μόνα τουσ ζνα κείμενο. Θ ανάγνωςθ, βζβαια,
δεν ςυμβαίνει ςτο κενό. Θ κατανόθςθ του αναγνϊςτθ επθρεάηεται από μια ποικιλία
παραγόντων που λειτουργοφν ςτο ευρφτερο μακθςιακό πλαίςιο και μπορεί να επθρεάςουν
κετικά ι αρνθτικά τθν κατανόθςθ, όπωσ: (α) οι φυςικζσ ςυνκικεσ (κόρυβοσ, άνεςθ χϊρου),
(β) ο χρόνοσ, και (γ) θ υποςτιριξθ, ενκάρρυνςθ και οι ςτάςεισ των άλλων (οικογζνεια,
ςυμμακθτζσ, εκπαιδευτικοί) (Kletzien & Dreher, 2004· Rand, 2002).
Στθν τάξθ, ο δάςκαλοσ/ νθπιαγωγόσ είναι εκείνοσ που αναλαμβάνει τθν κφρια ευκφνθ
για τθ δθμιουργία του υποςτθρικτικοφ πλαιςίου για τθν κατανόθςθ. Οι εκπαιδευτικοί
διαδραματίηουν κρίςιμο ρόλο ςτο να υποςτθρίξουν τα παιδιά να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ
κατανόθςθσ. Το πϊσ αντιλαμβάνεται ο ίδιοσ τθν ανάγνωςθ, κακϊσ και τθν κατανόθςθ είναι
ςθμαντικό για τθ διαμόρφωςθ των ςτάςεων των παιδιϊν και τθν επιτυχία τουσ ςτθν
κατανόθςθ ενόσ κειμζνου. Επίςθσ, θ κατανόθςθ ςυνιςτά μια ςκόπιμθ διδακτικι
προςζγγιςθ, κατά τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να ςχεδιάςει προςεκτικά τα βιματα
που κα ακολουκιςει κάκε φορά, λαμβάνοντασ υπόψθ του τουσ μακθτζσ του, ϊςτε κάκε
φορά να τουσ υποςτθρίηει κατάλλθλα, αξιοποιϊντασ και το μοντζλο τθσ φκίνουςασ
κακοδιγθςθσ, για να εξελίςςονται διαρκϊσ ωσ αναγνϊςτεσ που κατανοοφν όλο και
βακφτερα ζνα κείμενο (Routman, 2003). Μζςω τθσ μοντελοποίθςθσ και τθσ πρακτικισ, ο
δάςκαλοσ διδάςκει πριν από τθν ανάγνωςθ ςτα παιδιά να εςτιάηουν ςτο κζμα του
κειμζνου, ςτον τίτλο του, ςτα εικονικά και κειμενικά του χαρακτθριςτικά, ςτο ό,τι ιδθ
γνωρίηουν, ςτισ ςυνδζςεισ που μποροφν να κάνουν με το κείμενο και ςτον τρόπο που αυτό
είναι οργανωμζνο (δομι/ζσ του κειμζνου) (Χλαπάνα, 2011).
Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ, ο εκπαιδευτικόσ κάνει τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ
ϊςτε τα παιδιά να κάνουν ςυνδζςεισ, προβλζψεισ και να εξάγουν ςυμπεράςματα. Θ
μοντελοποίθςθ μζςω τθσ φωναχτισ ςκζψθσ (think-alouds) είναι ζνασ τρόποσ για να
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διδάξουμε τισ πιο πάνω ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ (πρόβλεψθ, ςφνδεςθ, ερωτιςεισ, εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων) (Wilhelm, 2001). Με βάςθ τα παραπάνω, εμείσ ωσ δάςκαλοι είναι καλό
να ςκεφτόμαςτε ςυχνά μεγαλόφωνα για να αποκαλφπτουμε τθ δικι μασ διαδικαςία
κατανόθςθσ και να μοντελοποιοφμε το τι ςθμαίνει να είναι κάποιοσ ςτοχαςτικόσ
αναγνϊςτθσ/ ακροατισ που παρακολουκεί και ρυκμίηει τθ ςκζψθ του, προκειμζνου να
καταλαβαίνει καλφτερα αυτό που διαβάηει (Duke & Pearson, 2002). Ωςτόςο θ διδαςκαλία
τθσ κατανόθςθσ κειμζνων είναι μια ευζλικτθ και δθμιουργικι διαδικαςία, ςτθν οποία
υπειςζρχονται παράγοντεσ που ζχουν να κάνουν με το προςωπικό ςτυλ διδαςκαλίασ του
κάκε εκπαιδευτικοφ, για αυτό και οι προςεγγίςεισ δφο εκπαιδευτικϊν δεν μπορεί να είναι
ακριβϊσ ίδιεσ.
1.2. Θ διαφοροποιθμζνθ προςζγγιςθ τθσ κατανόθςθσ κειμζνων
Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ανταποκρίνεται ςτο αίτθμα των καιρϊν για ςεβαςμό
ςτισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και ανάγκεσ των παιδιϊν μιασ τάξθσ (Αργυρόπουλοσ, 2013) και
ςτθρίηεται ςτθν ιδζα ότι θ διδακτικι πράξθ είναι καλό να διαφοροποιείται με κριτιριο τθν
ποικιλομορφία, τισ ανάγκεσ και τα ατομικά χαρακτθριςτικά του ςυνόλου των παιδιϊν μιασ
τάξθσ (Tomlinson, 2010). Με άλλα λόγια, γίνεται κατανοθτό ότι ςτθ διαφοροποιθμζνθ
διδαςκαλία ο δάςκαλοσ προςαρμόηει το πρόγραμμα του ςτα παιδιά αντί να επιδιϊκει να
προςαρμοςτοφν αυτά ςε ό,τι εκείνοσ ςχεδιάηει και εφαρμόηει, χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ
του τισ δυνατότθτζσ τουσ. Ενϊ λοιπόν θ παραδοςιακι διδαςκαλία ςυνικωσ απευκφνεται ςε
ζνα κεωρθτικά μζςο μακθτι με το ίδιο περιεχόμενο, διαδικαςίεσ, υλικά/ μζςα και
αξιολόγθςθ, ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, οι μυθμζνοι εκπαιδευτικοί αναδεικνφουν
το κρυμμζνο δυναμικό των παιδιϊν και το αξιοποιοφν ϊςτε ςτθ βάςθ του να ςχεδιάςουν
δραςτθριότθτεσ, να επιλζξουν διδακτικζσ μεκόδουσ, ςτρατθγικζσ, υλικά/ μζςα και
αξιολόγθςθ που πρϊτιςτα να ανταποκρίνονται ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και τουσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ και μάκθςθσ των παιδιϊν (Tomlinson, 2010).
Ριο αναλυτικά, ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία διακρίνουμε τρία βαςικά ςτοιχεία:
(α) τθν ετοιμότθτα του μακθτι, θ οποία αναφζρεται ςτο επίπεδο τθσ κατανόθςθσ και των
δεξιοτιτων του κακϊσ και ςτισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ του, (β) τα ενδιαφζροντά του,
δθλαδι, τα κζματα που πικανόν να κζλει να διερευνιςει ι τα οποία κινθτοποιοφν το
ενδιαφζρον του, και (γ) το μακθςιακό του προφίλ, το οποίο ςχετίηεται με τουσ τρόπουσ με
τουσ οποίουσ μακαίνει ευκολότερα και βακφτερα (Ραντελιάδου, 2008). Συνεπϊσ, «θ
διαφοροποίθςθ είναι θ διαδικαςία προςαρμογισ των μακθςιακϊν ςτόχων, των
κακθκόντων, των δραςτθριοτιτων, των πθγϊν ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ, το ςτυλ μάκθςθσ, τον
ρυκμό, το ιςτορικό μάκθςθσ και τθ ςυνολικι βιογραφία του κάκε και όλων των μακθτϊν»
(Κουτςελίνθ & Αγακαγγζλου, 2018: 11). Με άλλα λόγια, ςε μια διαφοροποιθμζνθ ςυνκικθ
μάκθςθσ και διδαςκαλίασ, επιδίωξθ είναι να μπορζςουν όλα τα παιδιά να ζχουν επιλογζσ
για τισ διαφορετικζσ μακθςιακζσ τουσ εμπειρίεσ, γεγονόσ το οποίο μπορεί να τουσ
δθμιουργεί και ζνα κετικό και αςφαλζσ ςυναιςκθματικά μακθςιακό κλίμα (Αργυρόπουλοσ,
2013).
Στο επίκεντρο τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ τθσ κατανόθςθσ κειμζνων
βρίςκεται θ ανάγκθ να δοκοφν ςτα παιδιά επιλογζσ ςχετικά με το πϊσ μποροφν να μάκουν
και να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ. Για παράδειγμα, ενϊ επικυμοφμε όλοι οι μακθτζσ μασ
να κατανοιςουν ζνα κείμενο, ωςτόςο τουσ δίνουμε “αρκετοφσ και διαφορετικοφσ δρόμουσ”
για να ξεκλειδϊςουν το νόθμά του και να μασ δείξουν τι κατάφεραν να επιτφχουν. Το
περιεχόμενο και οι ςτόχοι μασ μπορεί να είναι ίδια, αλλά θ διαδικαςία ι/και το
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παραγόμενο προϊόν να ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο ετοιμότθτασ του μακθτι ωσ προσ
το επίπεδο πολυπλοκότθτασ, αφαιρετικότθτασ και ανοιχτότθτασ. Ειδικά, μετά από τθν
ανάγνωςθ μιασ ιςτορίασ μποροφμε να προτείνουμε ςτα παιδιά ζναν κατάλογο επιλογϊν με
δραςτθριότθτεσ για διαφορετικά ςτυλ μάκθςθσ (οπτικό, ακουςτικό, κινθτικό κ.α.) από τον
οποίο μποροφν να επιλζξουν τθ δραςτθριότθτα που επικυμοφν να υλοποιιςουν. Ραρότι θ
βιβλιογραφία επιςθμαίνει τα πλεονεκτιματα και τισ δυνατότθτεσ διαφοροποίθςθσ τθσ
προςζγγιςθσ τθσ κατανόθςθσ των κειμζνων, υπάρχουν, επίςθσ, αρκετά ερωτιματα ωσ προσ
τουσ ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να εφαρμόςουν
ςτθν πράξθ τθ διαφοροποίθςι τουσ. Στθν απάντθςθ αυτϊν των ερωτθμάτων ζρχεται θ
παροφςα εργαςία να προςκζςει ζνα μικρό λικαράκι και να καταγράψει τον τρόπο με τον
οποίο οι νθπιαγωγοί μποροφν να αντιλθφκοφν και να αντιμετωπίςουν τισ ανάγκεσ
διαφορετικϊν μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ κειμζνων ςε μια τυπικι τάξθ του ελλθνικοφ
νθπιαγωγείου.

2. Θ διαφοροποιθμζνθ διδακτικι προςζγγιςθ του αρχαιοελλθνικοφ Μφκου
“Ο Διόνυςοσ και οι Τυρρθνοί Ρειρατζσ”
2.1. Φάςθ 1θ: Διερεφνθςθ τθσ μακθςιακισ ετοιμότθτασ, του μακθςιακοφ ςτυλ και των
ενδιαφερόντων των παιδιϊν
Στο 26ο Νθπιαγωγείο Χανίων, ςτο οποίο ζλαβε χϊρα θ διδακτικι προςζγγιςθ, το
ςχολικό ζτοσ 2019-2020 φοιτοφςαν 16 μακθτζσ, 9 προνιπια και 7 νιπια, εκ των οποίων τα 2
φοιτοφςαν για πρϊτθ χρονιά ςτο νθπιαγωγείο. Το νθπιαγωγείο ςυμμετζχει για 2θ χρονιά ςε
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA2 με τίτλο "I am really proud of my country".
Συντονίςτρια χϊρα είναι θ Λικουανία και χϊρεσ εταίροι είναι θ ουμανία, θ Τουρκία, θ
Ελλάδα, θ Λςπανία και θ Εςκονία. Θ 4θ ςυνάντθςθ μάκθςθσ, διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ
ζγινε ςτα Χανιά ςτισ 8, 9 και 10 Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίςιο των επιμορφωτικϊν
δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν για τουσ εταίρουσ, θ κ. Γωνιωτάκθ εκπαιδευτικόσ του
26ου Νθπιαγωγείου μαηί με τθν κ. Καςςωτάκθ-Ρόπθ, θ οποία ςτθν αρχι του προγράμματοσ
είχε οριςτεί ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του νθπιαγωγείου, ςχεδίαςαν και υλοποίθςαν
διδακτικι παρζμβαςθ κατανόθςθσ κειμζνου βαςιςμζνθ ςτθν διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
και μάκθςθ.
Γνωρίηαμε ιδθ τθ μακθςιακι ετοιμότθτα των παιδιϊν που φοιτοφν ςτο νθπιαγωγείο
μασ για δεφτερθ χρονιά (νιπια), ςτο να κατανοοφν τα μυκοπλαςτικά κείμενα. Ζτςι,
εςτιάςαμε το ενδιαφζρον μασ ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ και παρακολοφκθςθ του
επιπζδου κατανόθςθσ των νζων μακθτϊν μασ, νθπίων από μετεγγραφι (από άλλα
νθπιαγωγεία) και προνθπίων, μζςα από αφθγιςεισ ι αναγνϊςεισ μυκοπλαςτικϊν και
πλθροφοριακϊν κειμζνων, προκειμζνου να εντοπίςουμε τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ
τουσ και να καταλιξουμε ςτο είδοσ τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ παρουςίαςθσ και
επεξεργαςίασ του μφκου (βακμόσ πολυπλοκότθτασ και μορφι αφιγθςθσ οπτικι/
ακουςτικι). Μια από τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που είχαμε καταγράψει για όλα ςχεδόν
τα παιδιά ιταν ότι ιταν ικανά να αναγνωρίηουν τα βαςικά μζρθ μιασ ιςτορίασ (αρχι, μζςθ
και τζλοσ). Επίςθσ, απευκυνκικαμε ςτουσ γονείσ, προκειμζνου με ςχετικό αυτοςχζδιο
ερωτθματολόγιο να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ οικογενειακζσ (ανάγνωςθ
ιςτοριϊν ςτο ςπίτι) και κοινωνικοπολιτιςμικζσ (επιςκζψεισ ςε βιβλιοκικεσ, ανάγνωςθ
βιβλίων, ςυηθτιςεισ με ςτόχο τθν κατανόθςθ κειμζνων) εμπειρίεσ των παιδιϊν. Στόχοσ μασ
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ιταν να εντοπίςουμε τα δυνατά ςθμεία όλων των παιδιϊν και να τα ςτθρίξουμε ϊςτε
αφενόσ να κατανοιςουν το μφκο και αφετζρου να αναπτφξουν γνωςτικζσ και
μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ άλλων κειμζνων.
Το μακθςιακό ςτυλ και τα ενδιαφζροντα των νθπίων τα γνωρίηαμε από τθ
προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά, ενϊ για τουσ νζουσ μασ μακθτζσ ςυλλζξαμε δεδομζνα από
πολλαπλζσ πθγζσ, προκειμζνου να εντοπίςουμε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αυτά
μακαίνουν καλφτερα. Ζτςι, ζγιναν παρόμοιου τφπου αφθγιςεισ μυκοπλαςτικϊν κειμζνων
με διαφορετικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ, όπωσ απλι αφιγθςθ, αφιγθςθ με επίδειξθ
ζτοιμων εικόνων ι αφιγθςθ με ταυτόχρονθ ηωγραφικι των εικόνων και παρατθριςαμε ότι
ο τελευταίοσ τρόποσ παρουςίαςθσ ιταν αποτελεςματικότεροσ ςτθν παροφςα τουλάχιςτον
χρονικι ςτιγμι για τα περιςςότερα παιδιά.
2.2. Φάςθ 2θ: Σχεδιαςμόσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ του μφκου
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζξαμε ςχετικά με τθ μακθςιακι
ετοιμότθτα, το μακθςιακό ςτυλ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν αρχίςαμε να ςχεδιάηουμε
αδρομερϊσ τθ διδακτικι προςζγγιςθ του μφκου “Ο Διόνυςοσ και οι Τυρρθνοί Ρειρατζσ”. Σε
ό,τι αφορά τθν παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ ςτα παιδιά, ςκεφτικαμε να υιοκετιςουμε μια
πολυτροπικι (ακουςτικι και οπτικι) αφιγθςθ. Επιπλζον, ςχεδιάςαμε ποικίλεσ και
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ περιελάμβαναν διαφοροποιθμζνεσ
γνωςτικζσ, τεχνικζσ και μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ (Κωςταρίδου-Ευκλείδθ,
2011), με ςτόχο άλλεσ να υλοποιθκοφν πριν και άλλεσ μετά τθν παρουςίαςθ του μφκου
(Kletzien & Dreher, 2004).
Ριο ςυγκεκριμζνα, για χριςθ πριν από τθν παρουςίαςθ του μφκου, φτιάξαμε
ερωτιςεισ με βάςθ τον τίτλο του προκειμζνου να ενεργοποιιςουμε τισ πρότερεσ γνϊςεισ
των παιδιϊν για το κζμα και τθ δθμιουργία προβλζψεων για το τι κα ςυμβεί ςτθν ιςτορία.
Θ πρόβλεψθ μπορεί να κινθτοποιιςει τα παιδιά να εμπλακοφν ςτθν αναγνωςτικι
διαδικαςία με ενδιαφζρον και περιζργεια, κακϊσ ζχουν λόγο να μάκουν τι λζει ο μφκοσ
(Βάμβουκα, 2012; Kletzien & Dreher, 2004). Για μετά τθν αφιγθςθ, ςυντάξαμε ερωτιςεισ
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ, οι οποίεσ διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ κατθγορία
περιελάμβανε ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου για απλι ανάκλθςθ των πλθροφοριϊν τθσ
ιςτορίασ (ποιοσ; ποφ, τι;). Θ δεφτερθ κατθγορία περιελάμβανε ερωτιςεισ για τθν
αναδιιγθςθ τθσ ιςτορίασ με φκίνουςα κακοδιγθςθ (με ι χωρίσ τθ χριςθ εικόνων ι/ και
κειμζνου) και θ τρίτθ κατθγορία περιελάμβανε ερωτιςεισ ςφνδεςθσ, εξαγωγισ
ςυμπεραςμάτων και μεταγνϊςθσ (Χλαπάνα, 2011). Οι ερωτιςεισ ςφνδεςθσ οδθγοφν τα
παιδιά ςτθ δθμιουργία νοθτικϊν ςυνδζςεων του μφκου με τον εαυτό τουσ, με άλλα κείμενα
και με τον κόςμο γενικότερα, ενϊ οι μεταγνωςτικζσ τα οδθγοφν ςτο να αναςτοχαςτοφν
πάνω ςτθν ίδια τουσ τθ ςκζψθ και τθ δράςθ (Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ, 2017).
Διαφοροποιθμζνθ, επίςθσ, διαδικαςία ςχεδιάςαμε προκειμζνου να δοκεί θ ευκαιρία ςτα
παιδιά να εργαςτοφν είτε μόνα τουσ είτε ςε μικρζσ ομάδεσ, αλλά και να βρεκοφν όλα μαηί
ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. Τζλοσ διαφοροποιθμζνθ ιταν και θ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ,
κατά τθν οποία τα παιδιά κα μποροφςαν με ποικίλουσ τρόπουσ να αποκαλφψουν εάν και ςε
ποιο βακμό κατανόθςαν το μφκο (παραγωγι τελικοφ προϊόντοσ).
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2.3. Φάςθ 3θ: Εφαρμογι τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ
Τα παιδιά ιταν κακιςμζνα ςε κφκλο, ενϊ ςτθν αίκουςα παρευρίςκονταν θ
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΡΕ60 Ν. Χανίων κ. Μπαδιεριτάκθ, θ Επιςτθμονικι
ςυνεργάτθσ του προγράμματοσ κ. Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ, θ Ambassador E-Twinning κ.
Ψαλτάκθ κακϊσ και οι 16 εταίροι του προγράμματοσ Εrasmus+. Οι τελευταίοι
παρακολουκοφςαν ςιωπθλά το πρόγραμμα και κρατοφςαν ςθμειϊςεισ για τον εντοπιςμό
δειγμάτων διαφοροποιθμζνθσ προςζγγιςθσ που κα ζπεφταν ςτθν αντίλθψι τουσ. Οι
μαρτυρίεσ αυτζσ εν πολλοίσ αποτζλεςαν ςυμπλθρωματικά κριτιριο αξιολόγθςθσ για τθν
επιτυχία τθσ προςπάκειάσ μασ να εφαρμόςουμε τθ διαφοροποιθμζνθ προςζγγιςθ τθσ
κατανόθςθσ κειμζνων ςτθν τάξθ μασ.
Θ ζναρξθ τθσ εφαρμογισ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ ζγινε με τθν παρουςίαςθ εκ
μζρουσ τθσ νθπιαγωγοφ ςτα παιδιά φωτογραφίασ με τθν εικονικι αναπαράςταςθ του
μφκου “Ο Διόνυςοσ και οι Τυρρθνοί Ρειρατζσ” ςε ζνα αρχαίο αγγείο. Θ ενζργεια αυτι είχε
ωσ ςτόχο να προετοιμάςει ψυχολογικά τα παιδιά να εμπλακοφν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία,
κινθτοποιϊντασ τθν περιζργεια και το ενδιαφζρον τουσ για τθ ςυνζχεια τθσ δράςθσ. Οι
ερωτιςεισ που απθφκυνε θ νθπιαγωγόσ ςτα παιδιά ιταν: -Σασ κυμίηει κάτι θ εικόνα που
ζχει πάνω αυτό το αγγείο (δείχνει;). -Ξζρετε ποιοσ είναι αυτόσ που δείχνει θ εικόνα πάνω
ςτο αγγείο; -Τον ζχουμε ξαναδεί κάπου; Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ζδειξαν ότι αυτόσ είναι
ο Διόνυςοσ και ότι τον είχαν ξαναδεί ςε παιδικά βιβλία. Βαςιηόμενθ ςτα λόγια των παιδιϊν,
τουσ ανακοίνωςε τον τίτλο του μφκου με βάςθ τον οποίο τα παιδιά ερωτικθκαν να
προβλζψουν τι κα ςυμβεί ςε αυτι τθν ιςτορία. Οι απαντιςεισ των παιδιϊν καταγράφθκαν
ςε χαρτί για να δοφμε μετά τθν αφιγθςθ αν επαλθκευτοφν οι προβλζψεισ τουσ.
Στθ ςυνζχεια, θ νθπιαγωγόσ για να ζχει τθ δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ τθσ
διδαςκαλίασ ανάλογα με το μακθςιακό ςτυλ (οπτικό-ακουςτικό) των παιδιϊν,
εικονογραφοφςε τισ ςκθνζσ του μφκου κατά τθ διάρκεια τθσ αφιγθςθσ. Θ εικονογράφθςθ
των θρϊων ι των ςτοιχείων που αναφζρονταν ςτθ διιγθςθ, ακολουκοφςε ακριβϊσ τισ
λζξεισ και τισ φράςεισ τθσ ιςτορίασ τθν ϊρα που αυτζσ ακοφγονταν, ενϊ απεικονιηόταν και
τα ςυναιςκιματα των θρϊων με τθν αναπαράςταςθ των ανάλογων εκφράςεων ςτο
πρόςωπο και τθ ςτάςθ του ςϊματόσ τουσ. Θ νθπιαγωγόσ δεν ζδωςε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν
καλλιτεχνικι δθμιουργία, αλλά κυρίωσ ςτθ χριςθ των χρωμάτων και ςτα χαρακτθριςτικά
που ικελε να κινθτοποιιςουν τόςο τα ςυναιςκιματα όςο και τθ ςκζψθ των παιδιϊν, ενϊ
το ίδιο ζκανε και με τον χρωματιςμό τθσ φωνισ τθσ. Με αυτό τον τρόπο ο μφκοσ
αναπαραςτάκθκε με τρεισ διακριτζσ εικόνεσ που κάκε μια περιελάμβανε ζνα από τα βαςικά
του μζρθ (αρχι-μζςθ-τζλοσ). Πταν τελείωςε θ αφιγθςθ κακϊσ και θ εικονογράφθςθ, θ
νθπιαγωγόσ ζκεςε ερωτιςεισ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ, ςχετικζσ με το περιεχόμενο τθσ
ιςτορίασ ςτα παιδιά. Ρροκειμζνου να είναι εφκολο ςτθ νθπιαγωγό να διαλζξει τον βακμό
δυςκολίασ μιασ ερϊτθςθσ και να τον προςαρμόςει ςτθν μακθςιακι ετοιμότθτα του μακθτι
που ςικωνε το χζρι και ηθτοφςε να απαντιςει ςε μια ερϊτθςθ, αυτζσ ιταν γραμμζνεσ ςε
διαφορετικοφ χρϊματοσ χαρτάκια.
Οι πρϊτεσ ερωτιςεισ ιταν κυριολεκτικζσ και οι απαντιςεισ τουσ είχαν να κάνουν με
απλι ανάκλθςθ πλθροφοριϊν του κειμζνου. Αυτζσ ιταν:
● Ρόςοι ιταν οι πειρατζσ;
● Ροιοσ είναι ο Διόνυςοσ; Ροιοι είναι οι πειρατζσ;
● Ροφ βριςκόταν ο Διόνυςοσ ςτθν 1θ, 2θ και 3θ εικόνα;
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Οι επόμενεσ ερωτιςεισ αφοροφςαν τθν αναδιιγθςθ του μφκου και ζγιναν πρϊτα με τθν
υποςτιριξθ των εικόνων και ςτθ ςυνζχεια χωρίσ καμιά βοικεια.
 Βάλε τισ εικόνεσ τθσ ιςτορίασ μασ ςτθ ςειρά.
● Μπορείτε να βάλετε τισ εικόνεσ ςτθ ςειρά και μετά να τοποκετιςετε πάνω από
αυτζσ τισ κάρτεσ (αρχι, μζςθ, τζλοσ) ι/ και τουσ αρικμοφσ 1, 2, 3 που υπάρχουν ςε
αυτζσ τισ καρτζλεσ; Να μασ δείξετε δθλαδι και να μασ πείτε τι ζγινε ςτθν αρχι, ςτθ
μζςθ και ςτο τζλοσ τθσ ιςτορίασ.
● Μπορείτε να μασ πείτε τθν ιςτορία χωρίσ να βλζπετε τισ εικόνεσ;
Οι τελευταίεσ ερωτιςεισ, που απαιτοφςαν και υψθλότερου βακμοφ γνωςτικι διαδικαςία,
καλοφςαν τουσ μακθτζσ να ανακαλζςουν εξωκειμενικζσ μνιμεσ και γνϊςεισ και να τισ
ςυνδζςουν με τον μφκο.
● Τι ςασ κυμίηουν οι πειρατζσ;
● Ζχετε ςυναντιςει πειρατζσ ςε κάποιο βιβλίο ι ταινία; Σε ποιο/α;
● Τι τίτλο κα βάηατε εςείσ ςτον μφκο;
● Ρϊσ αλλιϊσ κα μποροφςε να τελειϊςει θ ιςτορία;
Στθν τελικι φάςθ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ του μφκου τα παιδιά κλικθκαν να
δθμιουργιςουν τα ίδια κάποια ζργα προκειμζνου να εμβακφνουν τθν κατανόθςι τουσ
αλλά και να μπορζςουμε να διαπιςτϊςουμε ςε ποιο βακμό και εάν κατανόθςαν το μφκο.
Το τελικό αυτό προϊόν παριγαγαν είτε μόνα τουσ είτε ςε μικρζσ ομάδεσ οι οποίεσ
δθμιουργικθκαν από τθν εκπαιδευτικό με κριτιριο τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντά τουσ.
● Θ πρϊτθ ομάδα ανζλαβε να επεξεργαςτεί με τθν αξιοποίθςθ των τεχνικϊν του
κεατρικοφ παιχνιδιοφ το μεςαίο (δεφτερο) μζροσ του μφκου.
● Θ δεφτερθ ομάδα αναπαράςτθςε εικαςτικά και τα τρία μζρθ του μφκου (αρχι-μζςθτζλοσ).
● Τα προνιπια ηωγράφιςαν ατομικά, με τθ χριςθ ποικίλων υλικϊν δικισ τουσ
επιλογισ, ό,τι τουσ ζκανε εντφπωςθ από το μφκο. Χρθςιμοποιϊντασ διάφορα υλικά
παρουςίαςαν όποια ςκθνι ικελαν ςε ατομικό φφλλο εργαςίασ. Ιταν ακόμα αρχι
τθσ ςχολικισ χρονιάσ και δεν είχαν αναπτφξει αρκετά τισ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και
επικοινωνίασ που απαιτεί ζνα ομαδικό ζργο.
Πλα τα παιδιά (ομαδικά-ατομικά) παρουςίαςαν τθν εργαςία τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ
τάξθσ. Ακολοφκθςε αναςτοχαςτικοφ τφπου ςυηιτθςθ όπου τα παιδιά μίλθςαν για τθν
εμπειρία που βίωςαν ςε αυτι τθ διδακτικι διαδικαςία. Τι τουσ άρεςε περιςςότερο, τι τα
δυςκόλεψε, τι κα ικελαν να κάνουμε πάλι από αυτά που κάναμε ςιμερα, πϊσ ζνιωςαν που
άκουςαν και είδαν αυτι τθν ιςτορία για το Διόνυςο και τουσ πειρατζσ.

3. Θ αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ τθσ κατανόθςθσ του Μφκου
από τουσ εταίρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ
Ππωσ ιδθ αναφζραμε, οι εταίροι παρευρίςκονταν ςτθν τάξθ και παρακολοφκθςαν τθ
διδαςκαλία ωσ αμζτοχοι παρατθρθτζσ. Ταυτόχρονα, όπωσ τουσ ηθτικθκε, κατζγραφαν ςε
φφλλο που τουσ δόκθκε τα πικανά δείγματα διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ που ζπεφταν
ςτθν αντίλθψι τουσ. Θ ανάλυςθ των καταγραφϊν αυτϊν αποτζλεςαν και ζνα είδοσ
διαπίςτωςθσ για το εάν πράγματι θ διδακτικι μασ παρζμβαςθ μποροφςε να χαρακτθριςτεί
ωσ ζνα παράδειγμα διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. Τα παρακάτω αποτελζςματα
προζκυψαν από τθν ανάλυςθ των καταγραφϊν. Θ ανάλυςθ ζγινε με τθ μζκοδο τθσ
κωδικοποίθςθσ (Miles & Huberman, 1994). Θ κεματικι κωδικοποίθςθ χρθςιμοποιικθκε για
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μεγάλεσ φράςεισ και ολόκλθρεσ προτάςεισ καταγραφισ, οι οποίεσ εντάχκθκαν ςε
κατθγορίεσ ανάλογα με το κζμα αναφοράσ τουσ. Οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ ςυνοψίηουν τα
δείγματα τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ που εντόπιςαν οι 16 εταίροι ςτθν προςζγγιςθ
του μφκου:
1. Ενκουςιαςμόσ εκπαιδευτικοφ κατά τθ διδαςκαλία (3 καταγραφζσ). Το γεγονόσ αυτό
μπορεί να οφείλεται και ςτθν πολφ καλι προετοιμαςία τθσ εκπαιδευτικοφ που τθν ζκανε να
νιϊκει αςφάλεια και αυτοπεποίκθςθ για το παιδαγωγικό τθσ ζργο χωρίσ κενά ροισ των
δραςτθριοτιτων που υλοποίθςε.
Kristi: Ρολφ καλι παρουςίαςθ, οργάνωςθ και προετοιμαςία. Θ δαςκάλα ιταν
ενκουςιαςμζνθ κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ και είχε ηεςτι επικοινωνία με τα
παιδιά. Το κζμα ιταν πολφ καλά διαφοροποιθμζνο ανάλογο των δεξιοτιτων των
μακθτϊν.

2. Ενδιαφζρουςα διδαςκαλία και ευχάριςτθ ατμόςφαιρα ςτθν τάξθ χωρίσ να δθμιουργεί
ςτρεσ ςτα παιδιά, τα οποία παρακολουκοφςαν και ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν διδακτικι
διαδικαςία (8 καταγραφζσ). Το γεγονόσ ότι τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να αςχολθκοφν με
δραςτθριότθτεσ που ιταν ανάλογεσ με τθ μακθςιακι τουσ ετοιμότθτα δεν τουσ
προκαλοφςε άγχοσ. Επίςθσ, το ότι ενεπλάκθςαν ςε δράςεισ ςχετικζσ με τα ενδιαφζροντα
και τισ κλίςεισ τουσ (κεατρικό παιγνίδι, κίνθςθ, εικαςτικά), τουσ δθμιουργοφςε κίνθτρο για
μάκθςθ και χαρά ωσ προσ τθ ςυμμετοχι τουσ.
Lutfi: Τα παιδιά ενκαρρφνκθκαν να ηωγραφίςουν εικόνεσ, να παίξουν παιχνίδια ρόλων,
να ακοφςουν και να δραματοποιιςουν τθν ιςτορία. Θ δραςτθριότθτα ιταν ευχάριςτθ για
τα παιδιά και όχι ςτρεςογόνα.

3. Διαφοροποίθςθ τθσ αφιγθςθσ τθσ ιςτορίασ (6 καταγραφζσ). Υλοποιικθκε οπτικι και
ακουςτικι αφιγθςθ, γεγονόσ που ανταποκρινόταν ςτα ποικίλα μακθςιακά ςτυλ των
παιδιϊν.
Florina: Διαφορετικόσ τρόποσ κατανόθςθσ τθσ ιςτορίασ. Θ δαςκάλα διθγοφταν και
ηωγράφιηε ςυγχρόνωσ.

4. Διαφοροποίθςθ των ερωτιςεων με χρϊματα ανάλογα με τθ δυςκολία τθσ απάντθςθσ (5
καταγραφζσ). Θ διαδικαςία αυτι τθσ χριςθσ των διαφορετικϊν χρωμάτων ςτισ ερωτιςεισ
ενκουςίαςε τουσ παρατθρθτζσ και διλωςαν ότι κα το υιοκετιςουν ςτθ διδαςκαλία τουσ.
5. Εργαςία ςε ομάδεσ (4 καταγραφζσ). Βαςικό ςτοιχείο ςτθ διαφοροποιθμζνθ προςζγγιςθ
αποτελεί και θ διαφοροποίθςθ των εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν, όπωσ είναι ο τρόποσ που
εργάηονται και ςυμμετζχουν ςτισ διάφορεσ δράςεισ τα παιδιά. Σε μια τζτοια προςζγγιςθ, το
κζμα δεν είναι θ εξατομικευμζνθ εργαςία αλλά θ διερεφνθςθ, ο εντοπιςμόσ και θ
αξιοποίθςθ ςτθν πράξθ των κοινϊν ςτοιχείων των παιδιϊν ϊςτε αυτά να αποτελζςουν το
απαραίτθτο κριτιριο για τθ δθμιουργία ομάδων εργαςίασ.
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6. Θ ενςωμάτωςθ πολυτροπικϊν μζςων ζκφραςθσ ςε μια δραςτθριότθτα (4 καταγραφζσ).
Τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να επιλζξουν είτε τθν εικόνα, είτε το κείμενο (προφορικό ι
γραπτό) είτε τουσ αρικμοφσ για να αποκαλφψουν τθν ικανότθτα τουσ να βάλουν ςε ςωςτι
διαδοχικι ςειρά τισ βαςικζσ ςκθνζσ του μφκου και να τον αναδιθγθκοφν.
7. Κάκε παιδί είχε αρκετζσ φορζσ τθν ευκαιρία να εκφράςει με τον τρόπο που ικελε αυτά
που ζμακε (5 καταγραφζσ).
Kersti: Θ δαςκάλα ζκανε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ ςωςτά. Μάλλον για να είναι μια πιο
ενεργι διαδικαςία, θ δαςκάλα “ςτζκεται” και χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα του ςϊματοσ.
Μερικζσ φορζσ, όταν κάποιοι μακθτζσ ςταματάνε να ακοφνε τθν ιςτορία, θ δαςκάλα
πθγαίνει δίπλα τουσ, επικοινωνεί με τα μάτια τθσ και αυτοί ξαναπροςζχουν τθν ιςτορία.
Θ δραςτθριότθτα είναι τζλεια για τθ ςκζψθ, τθν ανάγνωςθ και τθν κατανόθςθ.

4. Συμπεράςματα
Σφμφωνα με όςα αναφζραμε πιο πάνω, και κυρίωσ με βάςθ τισ δθλϊςεισ των
εκπαιδευτικϊν που δεν είναι ομιλθτζσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία είναι θ μθτρικι
γλϊςςα τθσ εκπαιδευτικοφ και ςτθν οποία υλοποιικθκε θ εν λόγω διδακτικι παρζμβαςθ,
οδθγοφμαςτε ςτο βαςικό ςυμπζραςμα ότι οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που υιοκζτθςε θ
νθπιαγωγόσ, διακρίνονται για τθν διαφοροποιθμζνθ διάςταςι τουσ. Διαπιςτϊκθκε,
δθλαδι, ότι θ διδαςκαλία περιείχε αρκετά ςτοιχεία διαφοροποίθςθσ ωσ προσ τον τρόπο
αφιγθςθσ τθσ ιςτορίασ (οπτικό/ ακουςτικό), του περιεχομζνου (ερωτιςεισ κατανόθςθσ) τθσ
διαδικαςίασ (ατομικι-ομαδικι εργαςία), των μζςων (υλικά ηωγραφικισ) και του τελικοφ
προϊόντοσ (εικαςτικά-κεατρικό παιχνίδι) ανάλογα με τθ μακθςιακι ικανότθτα, το
μακθςιακό ςτυλ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν. Από τισ παραγωγζσ των παιδιϊν και τθν
παρουςίαςι τουσ, φάνθκε δε ότι το μοντζλο αυτό προςζγγιςθσ του μφκου είχε κετικά
αποτελζςματα ςτθν κατανόθςι του από τα παιδιά, ενϊ ταυτόχρονα εξάςκθςαν τισ
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ που τουσ είναι απαραίτθτεσ για τθ μελλοντικι κατανόθςθ άλλων
κειμζνων.
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Ρερίλθψθ
Το ερϊτθμα «ςε τι χρθςιμεφουν τα Μακθματικά;» ίςωσ είναι τόςο παλιό όςο και τα
Μακθματικά. Ο Λωάννθσ Στοβαίοσ (500 μ.Χ.) ςτο βιβλίο του Ανκολόγιο αφθγείται ότι
κάποιοσ που άρχιςε τθ μελζτθ μαηί με τον Ευκλείδθ, αφοφ ζμακε το πρϊτο κεϊρθμα
ρϊτθςε τον Ευκλείδθ τι κα «κζρδιηε» από αυτι τθ γνϊςθ. Ο Ευκλείδθσ τότε ςτράφθκε και
είπε ςτον υπθρζτθ του να δϊςει ςτο μακθτι του τρεισ δεκάρεσ ϊςτε να ικανοποιθκεί θ
ανάγκθ του για κζρδοσ. Το ιςοδφναμο ερϊτθμα ακοφγεται ςυχνά και ςιμερα: «Σε τι
χρθςιμεφουν τα Μακθματικά; Ρου κα μου χρειαςτοφν;» διατυπωμζνο από μακθτζσ.
Γεννιζται ζτςι με φυςικό τρόπο μια ερευνθτικι ανάγκθ: Να εξεταςκεί αν μπορεί να υπάρξει
πειςτικι επιχειρθματολογία θ οποία να υποςτθρίηει τθν χρθςιμότθτα των Μακθματικϊν και
τθν αναγκαιότθτα τθσ διδαςκαλίασ τουσ ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ. Στθν παροφςα εργαςία
εκκζτουμε μια πρϊτθ προςπάκεια για ςυμβολι ςτθν κάλυψθ του ερευνθτικοφ κενοφ ςε ότι
αφορά τα Μακθματικά, μετά από αναδίφθςθ ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία και με ανάλυςθ, ςε
κεωρθτικό επίπεδο, των ςτοιχείων που κατζςτθ δυνατόν να ςυλλεχκοφν.
Λζξεισ-κλειδιά: Μακθματικά, χρθςιμότθτα, εφαρμογζσ.

1. Ειςαγωγι
Τα Μακθματικά κεωροφνται ζνα ςθμαντικό επιςτθμονικό αντικείμενο που είναι
απαραίτθτο να διδάςκεται ςτθν πρωτοβάκμια και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ τόςο ωσ
ςτοιχείο γενικισ μόρφωςθσ και πνευματικισ καλλιζργειασ όςο και απαραίτθτθ γνϊςθ για
όςουσ ςτισ πανεπιςτθμιακζσ τουσ ςπουδζσ κα ςυνεχίςουν να καταπιάνονται με αυτά ςε
ανϊτερο επίπεδο ι επειδι θ επιςτιμθ που κα ςπουδάηουν κα τα ζχει ωσ απαραίτθτο
εργαλείο. Για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ πικανόν κα μείνουν αναμνιςεισ, άλλοτε καλζσ,
άλλοτε κακζσ αλλά μάλλον ζντονεσ. Υπάρχουν ενδείξεισ πωσ λίγοι κα παραμείνουν
αδιάφοροι. Κάποιοι αςφαλϊσ κα επιςτρζψουν ςτισ τάξεισ ωσ κακθγθτζσ Μακθματικϊν ςτθ
μζςθ εκπαίδευςθ. Εκεί, ςτισ τάξεισ με το καμπό φωσ και τα πλθκτικά χρϊματα, αντίκετα με
τα λόγια του ποιθτι, ζχει και δεφτερθ ηωι για τουσ δαίμονεσ που τουσ κατεδίωκαν όταν
ιταν οι ίδιοι μακθτζσ. Ικελαν τότε να μάκουν που ακριβϊσ και με ποιο ςυγκεκριμζνο
τρόπο εφαρμόηονται τα Μακθματικά ςτθν κακθμερινότθτα ϊςτε να κάνουν χειροπιαςτι
τθν χρθςιμότθτά τουσ μζςα από τθν εφαρμοςιμότθτά τουσ. Ραρά τισ ςπουδζσ ςτα
μακθματικά τμιματα, ωσ κακθγθτζσ ίςωσ βρίςκονται ακόμθ ςτθν αναηιτθςθ ι ίςωσ να
κεωροφν ότι ζχουν βρει κάποια απάντθςθ ϊςτε να αποκαλφψουν το κάλλοσ των
Μακθματικϊν ςτα μάτια των μακθτϊν τουσ. Κα αναηθτιςουν ακόμθ να μεταδϊςουν τθν
δικι τουσ ςυγκίνθςθ και κατόπιν τον ενκουςιαςμό όταν κατάφερναν να αρκρϊςουν τισ
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πρϊτεσ αποδείξεισ τουσ. Στο διάβα του χρόνου κα διαπιςτϊςουν ότι, παρά τισ προςπάκειζσ
τουσ, δεν ζχουν κατορκϊςει να βρουν παραδείγματα εφαρμογϊν των Μακθματικϊν που
να είναι κατανοθτά από τουσ ζφθβουσ μακθτζσ και να αναδεικνφουν τθν χρθςτικότθτα των
Μακθματικϊν πζραν πάςθσ αμφιβολίασ. Πςο για τθν απόλαυςθ μιασ αποδεικτικισ
διαδικαςίασ κα τθ μοιράηονται κατά κανόνα με ςχετικά λίγα παιδιά ενϊ τα υπόλοιπα εκτόσ
από μια πακθτικι αδιαφορία μπορεί να ρωτιςουν «και γιατί τα μακαίνουμε όλα αυτά
κφριε; Σε τι κα μασ χρειαςκοφν;»
Θ πιο πάνω περιγραφι των πραγμάτων δεν είναι αποκλειςτικό προνόμιο των
Μακθματικϊν. Μςωσ να αφορά ςε όλα τα επιςτθμονικά αντικείμενα. Πμωσ ο κακζνασ εφ’ ω
ετάχκθ. Το δικό μασ χαράκωμα ονομάηεται Μακθματικά. Ηθτάμε λοιπόν να ςυμβάλλουμε
ςτθν διερεφνθςθ του ερωτιματοσ, γιατί τα Μακθματικά είναι πλθκτικά ι ακατανόθτα για
ζνα ςεβαςτό αρικμό παιδιϊν; Ρϊσ ςυμβαίνει να υποςτθρίηεται θ άποψθ ότι τα
Μακθματικά εφαρμόηονται, με τον ζνα ι τον άλλον τρόπο, ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ
ηωισ αλλά τα παραδείγματα των ςχολικϊν βιβλίων να μθ είναι πειςτικά για αρκετοφσ
κακθγθτζσ και μακθτζσ; Μποροφν άραγε να γίνουν ελκυςτικά για μια πλειοψθφία μακθτϊν
και με ποιον τρόπο; Ο ςτόχοσ του παρόντοσ πονιματοσ δεν είναι να λφςουμε όλεσ τισ
απορίεσ και να απαντιςουμε πλιρωσ ςε όλα τα ερωτιματα. Ο ςτόχοσ του παρόντοσ
πονιματοσ είναι να πάει εκεί που νομίηουμε ότι είναι θ ρίηα του προβλιματοσ, ι μάλλον
ζνα παρακλάδι τθσ, και να κάνει μια τακτοποίθςθ που ίςωσ ςτο μζλλον να ςυμβάλλει ςτθ
διαμόρφωςθ ενόσ επιςτθμονικοφ αντικειμζνου με ακόμθ περιςςότερουσ φίλουσ ςτθ μζςθ
εκπαίδευςθ. Θ προςζγγιςι μασ είναι κακαρά κεωρθτικι αλλά ζχουμε τθ γνϊμθ ότι χωρίσ
ξεκάκαρεσ ιδζεσ δεν κα υπάρξει ποτζ ορκολογιςμόσ των πράξεων. Για το λόγο αυτό ςτθν
παράγραφο 2 κα εξετάςουμε τθν προζλευςθ των Μακθματικϊν ςφμφωνα με δυο
αντίρροπα ρεφματα ςκζψθσ. Στθν παράγραφο 3 κα αςχολθκοφμε με τουσ λόγουσ για τουσ
οποίουσ θ διδαςκαλία τουσ είναι δφςκολθ. Στθν παράγραφο 4 κα αξιοποιιςουμε το υλικό
των παραγράφων 2 και 3 για να ςυνοψίςουμε τθν άποψθ μασ. Τζλοσ ςτθν παράγραφο 5 κα
παρακζςουμε ςκζψεισ εν είδει ςυμπεράςματοσ.

2. Τα πάντα κατ’ αρικμόν μετράται ι από ποφ προζρχονται τα Μακθματικά;
«Ἅτε οὖν ἡ ψυχὴ ἀκάνατόσ τε οὖςα καὶ πολλάκισ γεγονυῖα,
καὶ
ἑωρακυῖα
καὶ
τὰ
ἐνκάδε
καὶ
τὰ
ἐν
Ἅιδου
καὶ
πάντα
χρήματα, οὐκ ἔςτιν ὅτι οὐ μεμάκθκεν» (Plato, 1900, p. 1374, 81c5-c7).
Για το Σωκράτθ, όπωσ τον παρουςιάηει ο Ρλάτων ςτον διάλογο που φζρει τον τίτλο
Μζνων, θ ανκρϊπινθ ψυχι είναι ακάνατθ και διαρκϊσ επιςτρζφει μζςα από ζνα άλλο
ςϊμα μζνοντασ θ ίδια άφκαρτθ και γεμάτθ γνϊςεισ από τισ προθγοφμενεσ «ηωζσ» τθσ. Στο
ςυγκεκριμζνο διάλογο ο Ρλάτων κατά ζνα αξιωματικό τρόπο κεωρεί ωσ απολφτωσ
πραγματικι αυτι τθν διαδικαςία και δεν δίνει οφτε υποψία εξιγθςθσ για το φαινόμενο
αυτό. Δεν υπάρχει καμιά περιγραφι μζςα από τθν οποία κα αντιλθφκοφμε τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ θ ψυχι αφομοιϊνει όλεσ τισ γνϊςεισ που μπορεί να υπάρχουν ςτον κόςμο
των ηωντανϊν αλλά και των νεκρϊν. Ραρά το εκτεταμζνο των γνϊςεϊν τθσ, θ ψυχι ζχει
ζνα «μικρό» ελάττωμα. Ξεχνά αυτά που ζμακε. Είναι επομζνωσ «ανάγκθ» να κυμθκεί αυτά
που ζμακε. Για το λόγο αυτό χρειάηεται να τθσ δοκοφν κατάλλθλα ερεκίςματα. Επεμβαίνει
λοιπόν ο Σωκράτθσ και δια τθσ μαιευτικισ μεκόδου, δθλαδι με μια ςειρά ερωτιςεων,
βοθκά να κυμθκεί θ ψυχι ενόσ ανκρϊπου μια γνϊςθ που διακζτει ςχεδόν από πάντοτε. Ο
διάλογοσ Μζνων δεν ζχει αφετθρία τα Μακθματικά αλλά το τι είναι και αν μπορεί να
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διδαχκεί θ αρετι! Ο Σωκράτθσ όμωσ, για να αποδείξει ότι ψυχι κάκε όντοσ γνωρίηει
κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, όπωσ θ αρετι, βοθκά ζναν παίδα (δοφλο) του οικοδεςπότθ να
αποδείξει το ακόλουκο κεϊρθμα: Το τετράγωνο που καταςκευάηεται με πλευρά τθ
διαγϊνιο δοςμζνου τετραγϊνου ζχει διπλάςιο εμβαδόν από το δοςμζνο τετράγωνο.
Φαίνεται ότι ο Σωκράτθσ για να αποδείξει ότι πάντα τα όντα κατζχουν το τι είναι θ αρετι,
επικαλείται τθν ανάμνθςθ μακθματικϊν οντοτιτων, των οποίων τθν τελειότθτα φαίνεται να
τθ ςυγκρίνει με τθν τελειότθτα τθσ αρετισ. Ασ ςθμειωκεί ότι ο παισ δεν διατυπϊνει καμιά
αυτόνομθ ςκζψθ. Απλϊσ ο δαιμόνιοσ Σωκράτθσ του υποβάλλει τισ απαντιςεισ
διατυπϊνοντάσ τεσ μζςα ςτισ ερωτιςεισ. Το άξιο καυμαςμοφ είναι ότι ενϊ θ απόδειξθ του
μακθματικοφ κεωριματοσ είναι άψογθ και κομψότατθ και ςτθρίηεται ςτθ μοντελοποίθςθ
του ςε γεωμετρικά ςχιματα που ςχεδιάηονται για τθν περίπτωςθ, οι ιςχυριςμοί περί
ακαναςίασ κ.λπ., κλπ. δεν ςτθρίηονται ςε κάποια υποτυπϊδθ δεδομζνα ι ζςτω ενδείξεισ
αλλά ςε αναπόδεικτουσ ιςχυριςμοφσ. Δθλαδι ςυνυπάρχουν ςτο Σωκράτθ ι/και ςτον
Ρλάτωνα μια εξόχωσ επιςτθμονικι με μια παραδειγματικά αντιεπιςτθμονικι κεωρία.
Ονομάηω αυτό το φαινόμενο πλατωνικι-ςωκρατικι αντίφαςθ. Αςφαλϊσ θ ςυνφπαρξθ
μεταφυςικϊν και επιςτθμονικϊν ιδεϊν δεν είναι παράδοξθ οφτε εκείνθ τθν εποχι οφτε
ςιμερα. Ρράγματι και θ ςφγχρονθ πλατωνικι κεϊρθςθ τοποκετεί τα Μακθματικά ςε ζναν
ιδεατό κόςμο τελειότθτασ. Ρρόκειται για ζνα ςθμαντικοφ μεγζκουσ ρεφμα ςκζψθσ μεταξφ
των Μακθματικϊν το οποίο ςυχνά είναι μθ ςυνειδθτό. Ζτςι κάκε υψθλι ζννοια άρα και οι
μακθματικζσ ζννοιεσ υπάρχουν αιϊνια ςε κάποιο επζκεινα. Αρκεί να βροφμε τθ μζκοδο να
τισ κυμθκοφμε διότι θ ψυχι μασ τισ ζχει γνωρίςει.
Ασ αρχειοκετιςουμε αυτζσ τισ παρατθριςεισ για τθν ϊρα και ασ αςχολθκοφμε με το
πϊσ ςυμβάλλει ςιμερα θ επιςτιμθ τθσ νευροφυςιολογίασ ςτθν ερμθνεία τθσ γζννθςθσ των
Μακθματικϊν. Σφμφωνα λοιπόν με τθν επιςτιμθ τθσ νευροφυςιολογίασ ςτα αρχικά ςτάδια
τα Μακθματικά ζχουν τθν αρχζγονθ μορφι των αρικμϊν: «Μια από τισ μεγαλφτερεσ
προόδουσ προιλκε από τον τομζα τθσ νευροφυςιολογίασ, ςυγκεκριμζνα, θ ανακάλυψθ
ςτον εγκζφαλο των πικικων, νευρϊνων εξειδικευμζνων ςτουσ αρικμοφσ, ςε μια περιοχι
του βρεγματικοφ φλοιοφ του εγκεφάλου ομόλογθ προσ τισ περιοχζσ του ανκρϊπινου
εγκεφάλου που ενεργοποιοφνται κατά τθ νοθτικι εκτζλεςθ αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν».
(Dehaene, 2010, Introduction III). «Δθλαδι θ μακρά πολιτιςμικι εξζλιξθ των μακθματικϊν
αντικειμζνων είναι το αποτζλεςμα ενόσ βιολογικοφ οργάνου, του εγκεφάλου, ο οποίοσ
αυτόσ ο ίδιοσ αντιπροςωπεφει τθν κατάλθξθ μιασ ακόμθ μεγαλφτερθσ διάρκειασ βιολογικισ
εξζλιξθσ οποία διζπεται από τισ αρχζσ τθσ δαρβινικισ επιλογισ. Οι ίδιεσ διαδικαςίεσ
επιλογισ που κακόριςαν τον ευαίςκθτο μθχανιςμό του οφκαλμοφ, το προφίλ του φτεροφ
του πτθνοφ κολιμπρί ι τθ νανορομποτικι του μερμθγκιοφ εφαρμόςκθκαν επίςθσ και ςτθν
περίπτωςθ του οργάνου εγκζφαλοσ. Στο πζραςμα του χρόνου και των ειδϊν, νοθτικά
όργανα όλο και πιο εξειδικευμζνα αναπτφχκθκαν μζςα ςε αυτόν ϊςτε να εκμεταλλευτεί
καλφτερα τθν πλθκϊρα ροισ πλθροφοριϊν που του ζφκαναν από τα αιςκθτιρια όργανα κι
ζτςι να προςαρμόςει τισ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ ςε ζνα περιβάλλον ανταγωνιςτικό,
ζωσ και εχκρικό» (ibid., p. 12). Από τθν απλι αρικμθτικι αναπαράςταςθ ενόσ πλικουσ
αντικειμζνων ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ εξελίςςει αυτιν τθν ικανότθτα μζςα από τον
κοινωνικό χαρακτιρα του πολιτιςμοφ: «Θ πολιτιςμικι εξζλιξθ των αρικμθτικϊν
ςυςτθμάτων μασ αποκαλφπτει μια ανκρωπότθτα ςε πλιρωσ δθμιουργικι δραςτθριότθτα,
που ςυλλαμβάνει κάκε είδουσ αρικμθτικοφσ ςυμβολιςμοφσ και κατόπιν, με το πζραςμα των
γενεϊν, να επιλζγει αυτοφσ που τθσ φαίνονται προςαρμοςμζνοι ςτθν οργάνωςθ του
πνεφματόσ τθσ και ςτθ χριςθ που κάνει των αρικμϊν. Μου φαίνεται πολφ δφςκολο να
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ςυμβιβάςω αυτιν τθν ανάλυςθ τθσ ιςτορίασ των αρικμϊν με τθν πλατωνικι ςφλλθψθ που
βλζπει ςτουσ αρικμοφσ ιδεϊδεισ ζννοιεσ υπερβατικζσ για τθν ανκρωπότθτα που τθσ
παρζχουν πρόςβαςθ ςε μακθματικζσ αλικειεσ ανεξάρτθτεσ από το ανκρϊπινο πνεφμα. Θ
κινθτιρια δφναμθ τθσ εξζλιξθσ προφανϊσ και δεν είναι μια οποιαδιποτε αφθρθμζνθ ιδζα
του αρικμοφ οφτε θ μια ςφλλθψθ των Μακθματικϊν ωσ αικζριασ φπαρξθσ. Αν ζτςι είχαν τα
πράγματα, όπωσ ζχουν υπογραμμίςει γενιζσ και γενιζσ μακθματικϊν, το δυαδικό ςφςτθμα
κα είχε αποτελζςει μια πολφ πιο ορκολογικι επιλογι παρά το γεραςμζνο δεκαδικό μασ
ςφςτθμα. Τουλάχιςτον ζνασ πρϊτοσ αρικμόσ όπωσ ο 7 ι 11 κα είχε αναγορευκεί ςε βάςθ
του αρικμθτικοφ ςυςτιματοσ. Πμωσ πολφ πιο γιινα κριτιρια κατεφκυναν τισ επιλογζσ των
προγόνων μασ. Θ κυριαρχία του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ εξθγείται από τον αρικμό των
δακτφλων μασ.» (ibid.2010, p. 135)

3. Θ δυςκολία τθσ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν
Αν τα Μακθματικά είναι τόςο γιινα ςτθν προζλευςι τουσ και τα ανκρϊπινα όντα
ζχουν περιοχζσ του εγκεφάλου τουσ εξειδικευμζνεσ για τθν παράςταςθ ποςοτιτων με
αρικμοφσ, γιατί είναι τόςο δφςκολο να διδαχκοφν ι είναι πράγματι τόςο δφςκολο; «Δεν
μπορεί παρά να μαγεφεται κάποιοσ μπροςτά ςτθν ευελιξία του εγκεφάλου. Σε μια πρϊτθ
προςζγγιςθ, ο εγκζφαλοσ του Αϊνςτάιν δεν είναι διαφορετικόσ από αυτόν που, τθ
Μαγδαλινιο εποχι (12000-15000 π.Χ.) ηωγράφιηε το ςπιλαιο Λαςκϊ. Στθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ τα παιδιά μασ μακαίνουν τα μοντζρνα Μακθματικά με ζναν εγκζφαλο αρχικά
προοριςμζνο να επιβιϊςει ςτθν αφρικανικι ςαβάνα. Τo γενετικό τουσ υλικό είναι
ταυτόςθμο κατά τα 98% με αυτό ενόσ χιμπατηι. Ρϊσ να ςυμβιβάςει κανείσ αυτι τθ
βιολογικι αδράνεια με τθν αςτραπιαία ταχφτθτα τθσ πολιτιςμικισ εξζλιξθσ; Αξιοκαφμαςτα
εργαλεία μασ δείχνουν ςιμερα, με τθ μεγαλφτερθ ενάργεια, τα νευρικά κυκλϊματα του
εγκεφάλου τα υπεφκυνα για τθ γλϊςςα, για τθ λφςθ προβλθμάτων ι τθ νοθτικι εκτζλεςθ
πράξεων. Κα δοφμε πϊσ, από τθ ςτιγμι που ο εγκζφαλόσ μασ βρίςκεται απζναντι ςε ζνα
ζργο για το οποίο θ βιολογία τον ζχει πλθμμελϊσ προετοιμάςει, όπωσ είναι το να
πολλαπλαςιάςει νοθτικά αρικμοφσ, επιςτρατεφει ζνα τεράςτιο δίκτυο νευρϊνων των
περιοχϊν του φλοιοφ των οποίων θ λειτουργία αρχικά δεν ζχει τίποτα το κοινό με τα
Μακθματικά, αλλά με τθ ςυλλογικι δράςθ των νευρϊνων φτάνουν ςτο αποτζλεςμα.»
(ibid., p. 14) Από βιολογικι άποψθ επομζνωσ θ δυςκολία των Μακθματικϊν προζρχεται
από αυτι τθν λεπτι αλλά ουςιϊδθ διαφορά. Ναι, ο εγκζφαλόσ μασ διακζτει περιοχζσ του
φλοιοφ του, όπωσ άλλωςτε και αυτόσ των ποντικιϊν, των περιςτεριϊν και των χιμπατηιδων,
που ςυλλαμβάνουν τθν ζννοια τθσ ποςότθτασ. Μπορεί επομζνωσ να αναπαραςτιςει με
ακρίβεια ι προςεγγιςτικά ποςότθτεσ αντικειμζνων, να ςυγκρίνει αποςτάςεισ ι φψθ.
Δθλαδι είναι γενετικά προικιςμζνοσ να παράξει τθν ζννοια του αρικμοφ. Αυτι θ ικανότθτα
δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν ικανότθτα εκτζλεςθσ πράξεων και πολφ περιςςότερο
μακθματικϊν ςυλλογιςμϊν διότι ο εγκζφαλοσ «…δεν είναι μια λογικι μθχανι γενικι και
βζλτιςτθ. Αν θ εξζλιξθ του πρόςφερε μια ιδιαίτερθ ευαιςκθςία απζναντι ςε οριςμζνεσ
παραμζτρουσ χριςιμεσ ςτθν επιςτιμθ, όπωσ είναι ο αρικμόσ, τθν ίδια ςτιγμι τον ζκανε
οπιςκοδρομικό και αναποτελεςματικό ςτθ λογικι και ςε μακρά ςειρά υπολογιςμϊν. Τον
υποχρζωςε τελικά να προβάλει ςτα φυςικά φαινόμενα ερμθνείεσ ανκρωποκεντρικζσ που
τον κάνουν να βλζπει ζνα ςχζδιο εκεί που μόνθ τθσ θ εξζλιξθ ιταν ςε δράςθ. Είναι άραγε το
ςφμπαν γραμμζνο ςτθ γλϊςςα των Μακθματικϊν όπωσ διακιρυττε ο Γαλιλαίοσ; Τείνω
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μάλλον προσ τθν άποψθ ότι θ γλϊςςα αυτι είναι θ μόνθ που είμαςτε ςε κζςθ να
αντιλαμβανόμαςτε εμείσ.» (ibid., p. 277)
Πλθ αυτι θ γνϊςθ, για τον ανκρϊπινο εγκζφαλο, κα ζπρεπε να ενςωματϊνεται ςτθν
εκπαίδευςθ όλων των βακμίδων. Ειδικά δε για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα ζπρεπε
να αντανακλάται τόςο ςτισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ όςο και ςτα αναλυτικά προγράμματα
ςπουδϊν. Πμωσ φαίνεται ότι ακόμθ απζχουμε αρκετά από τθν ειςαγωγι μιασ τζτοιασ
μεκοδολογίασ ωσ αποτζλεςμα των επιςτθμονικϊν παρατθριςεων του ανκρϊπινου
εγκεφάλου. Εντωμεταξφ θ ζρευνα ςυνεχίηει τθ κυελλϊδθ πορεία τθσ: «Ρρόςφατθ ζρευνα
του εγκεφάλου με μαγνθτικι τομογραφία (fMRI) ζχει ριηοςπαςτικοποιιςει τθν κατανόθςι
μασ του πϊσ μακαίνει ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ. Τζτοια ζρευνα είναι που μασ δίνει ςτοιχεία
για το ότι ενϊ θ αναηιτθςθ του εγκεφάλου για νοθματοδότθςθ είναι εςωτερικι, αυτι θ
αναηιτθςθ ςυντελείται με μζςο τθν αναηιτθςθ μορφϊν οι οποίεσ βοθκοφν τον εγκζφαλο
να επεξεργαςτεί και να αποκθκεφςει πλθροφορία για ανάκλθςθ που κα γίνει αργότερα. Οι
μεκοδολογίεσ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ φαίνεται ότι λειτουργοφν ςε αντίκεςθ προσ
αυτόν τον φυςικό τρόπο αφξθςθσ τθσ βάςθσ των γνϊςεων του εγκεφάλου. Πμοια,
παραδοςιακζσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ αποτυγχάνουν το μετριςουν τθν αυκεντικι μάκθςθ,
τισ γνϊςεισ ι το όποιο επίπεδο βακφτερθσ γνϊςθσ.» (The Praeger Handbook of Learning
and the Brain, 2006, p. 98). Ρράγματι, ςτθ χϊρα μασ όχι μόνο δεν υπάρχει θ ςχετικι
επιμόρφωςθ αλλά αυτι κακαυτι θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικϊν ςτθ γενικότθτά τθσ τθσ
ζχει καταργθκεί. Θ ςοβαρϊτατθ αυτι ζλλειψθ επιτρζπει τθ διατιρθςθ πολλϊν
προκταλιψεωνν ι λανκαςμζνων αντιλιψεων. Μια από τισ χαρακτθριςτικότερεσ εκφράηεται
με τθ διατφπωςθ «μα τουσ το ζλυςα ςτον πίνακα και το ίδιο κζμα δεν τo ζλυςε ςχεδόν
κανείσ ςτο διαγϊνιςμα». Να τι λζνε οι ερευνθτζσ «Οι μακθτζσ ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του
εκπαιδευτικοφ για να λφςουν ζνα πρόβλθμα ςε διάφορεσ μορφζσ και επιτυγχάνουν και
ςωςτά αποτελζςματα. Αν όμωσ δεν ζχουν βρεί νόθμα μετά από αυτό το μακθςιακό
επειςόδιο υπάρχει υψθλι πικανότθτα θ πλθροφορία να λθςμονθκεί.» (The Praeger
Handbook of Learning and the Brain, p. 254).
Ασ υποκζςουμε ότι γίνεται δεκτι θ αξιοποίθςθ τθσ ζρευνασ για τον τρόπο λειτουργίασ
του εγκεφάλου κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Το διδακτικό πρόβλθμα δεν κα είχε λυκεί
ςυνολικά. Κα ζπρεπε να απαντθκεί και το επόμενο πολφ ςθμαντικό ερϊτθμα, δθλαδι πϊσ
να προκλθκεί ενδιαφζρον ςε μαηικι κλίμακα ςτο «ςτρατόπεδο» των μακθτϊν; Με τι είδουσ
παραδείγματα; Ζνασ γερμανόσ μακθματικόσ και παιδαγωγόσ πάνω από μιςό αιϊνα πριν
παρατθροφςε ςχετικά: «Ζτςι ερμθνεφεται, το γιατί το πρόβλθμα να βρεκοφν «καλζσ»
εφαρμογζσ, είναι ςχεδόν άλυτο για τον κακθγθτι των Μακθματικϊν. Εκείνεσ οι
μακθματικζσ κεωρίεσ, που χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία ςε πραγματικά ενδιαφζρουςεσ
εφαρμογζσ είναι πραγματικά εξόχωσ δφςκολεσ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.»
(Wittenberg, 1963, p. 85). Μια ανάλογθ άποψθ διατυπϊνεται τριάντα περίπου χρόνια μετά
το ζργο του Wittenberg: «Ο κόςμοσ μασ κεμελιϊνεται πάνω ςτα Μακθματικά και τα
Μακθματικά είναι αναπόφευκτα ενςωματωμζνα ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό μασ. Ο μόνοσ
λόγοσ που δεν αντιλαμβανόμαςτε πάντοτε πόςο ιςχυρι είναι θ επίδραςθ των
Μακθματικϊν ςτθ ηωι μασ οφείλεται, για ευκολονόθτεσ αιτίεσ, ςτο ότι παραμζνουν ςτο
παραςκινιο. Πταν πθγαίνετε ςτον τουριςτικό πράκτορα για να ρυκμίςετε τισ διακοπζσ ςασ,
δεν χρειάηεται να καταννοείτε τισ πολφπλοκεσ μακθματικζσ και φυςικζσ κεωρίεσ που
επιτρζπουν το ςχεδιαςμό τθλεφωνικϊν γραμμϊν και των υπολογιςτϊν.» (Stewart, 1995, p.
27). Υπάρχουν αςφαλϊσ εφαρμογζσ που ιταν δθμοφιλείσ ςτθν αρχαιότθτα, όπωσ το να
μετριςεσ με ίςα τρίγωνα τθν απόςταςθ ενόσ πλοίου από τθν ακτι. Υπάρχει επίςθσ θ
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περίπτωςθ του ευπαλίνειου ορφγματοσ. Δθλαδι, να εξεταςκεί πϊσ καταςκευάςκθκε το
Ευπαλίνειο όρυγμα ςτθ Σάμο με τθ χριςθ ομοίων τριγϊνων (Pólya, 1977, pp. 3-6). Κα
διζπραττε όμωσ πολφ ςοβαρό λάκοσ ζνασ εκπαιδευτικόσ αν ζπεφτε ςτθν πλάνθ να πιςτζψει
ότι αυτοφ του τφπου οι εφαρμογζσ των Μακθματικϊν κα ςυγκινοφςαν. Πταν μποροφμε να
μετριςουμε με LASER τθν απόςταςθ Γθσ – Σελινθσ ποια άλλθ αξία κα είχαν τα «όμοια
τρίγωνα του Ευπαλίνου εκτόσ τθσ ιςτορικισ;». Σε αυτιν τθν αναφορά παραλείπουμε το
ηιτθμα του πότε κα είναι ϊριμθ θ ςκζψθ των παιδιϊν, ζςτω προςεγγιςτικά, για να μπορεί
να χειρίηεται τθν ζννοια τθσ ομοιότθτασ τριγϊνων ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κατανοιςει
τον τρόπο εργαςίασ του Ευπαλίνου.
Μιπωσ όμωσ υπάρχουν κάποιεσ εφαρμογζσ που είναι κατανοθτζσ και μπορεί να
αρχίςουν να αποκαλφπτουν ςτουσ εφιβουσ τθ δφναμθ των Μακθματικϊν; Ακόμθ κι αν
υποκζςουμε τθν φπαρξθ τουσ είναι ακριβϊσ εφαρμογζσ δθλαδι αποτζλεςμα τθσ
χρθςιμοποίθςθσ των Μακθματικϊν ωσ εργαλείου. Αυτόσ είναι και ο ςκλθρόσ πυρινασ τθσ
όλθσ υπόκεςθσ. Δθλαδι πϊσ μακαίνεται θ χρθςιμοποίθςθ των Μακθματικϊν ϊςτε να
μποροφν να εφαρμοςκοφν; Ασ διαλζξουμε το απλό παράδειγμα του γινομζνου
προςθμαςμζνων αρικμϊν. Ρριν φκάςουμε ςε εφαρμογζσ των προςιμων χρειάηεται να
μάκουμε να τα χειριηόμαςτε. Ρζρα από τθ μζκοδο που προτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα
ςπουδϊν, πζρα από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να διδάξει με επιτυχθμζνο τρόπο
υπάρχει και το κεμελιϊδεσ ηιτθμα τθσ άςκθςθσ ϊςτε να γίνει κτιμα των διδαςκομζνων θ
νζα γνϊςθ. Χωρίσ δεξιότθτα που είναι αποτζλεςμα κοπιαςτικισ δουλειάσ δεν μπορεί να
γεφυρωκεί το χάςμα. Αςφαλϊσ μαηί με τθ δεξιότθτα βαδίηει ι μάλλον προθγείται θ
κατανόθςθ. Στθν περίπτωςθ του παραδείγματόσ μασ θ κατανόθςθ του κανόνα των
προςιμων ςτον πολλαπλαςιαςμό. Για δυο παράγοντεσ προςθμαςμζνουσ ο κανόνασ
αποδίδεται από το γνωςτό «ποιθματάκι»: ομόςθμοι ςυν, ετερόςθμοι πλθν. Φθμολογείται
ότι ο Γάλλοσ ςυγγραφζασ Σταντάλ αντιπακοφςε αυτόν τον κανόνα γιατί θ ςυγκροτθμζνθ
ερμθνεία του, του φαινόταν του φαινόταν μθ κατανοθτι από αυτοφσ που τθν επικαλοφντο.
Ανάλογα τα παιδιά μασ ςτθν εφθβεία κινδυνεφουν να οδθγθκοφν από εμάσ τουσ ίδιουσ
ςτθν πλάνθ ότι Μακθματικά είναι ζνα ςφνολο ακατανόθτων κανόνων που πρζπει ωσ
μακθτισ να γνωρίηεισ από ςτικουσ. Ο λεγόμενοσ κανόνασ δεν είναι κανόνασ αλλά κεϊρθμα
που μπορεί να αποδειχκεί. Αλλά για να τοποκετιςουμε ςε μια λογικι ςειρά τα πράγματα.
Θ απόδειξθ του κανόνα των προςιμων για ζνα μακθματικό προκφπτει αφοφ γίνουν
αποδεκτά εννζα αξιϊματα. Ζτςι φκάνουμε ςτθ διπλι αςυνζχεια του Felix Klein: «Ο νεαρόσ
ςπουδαςτισ (των Μακθματικϊν) βρίςκεται μπροςτά ςε προβλιματα ςτθν αρχι των
ςπουδϊν του που δεν του κυμίηουν ςε καμιά περίπτωςθ πράγματτα με τα οποία
αςχολικθκε ςτο ςχολείο. Φυςικϊ τω λόγω λθςμονά γριγορα και δραςτικά όλα αυτά τα
πράγματα. Μετά το τζλοσ όμωσ των ςπουδϊν αν εργαςκεί ωσ δθμόςιοσ υπάλλλοσ, οφείλει
εκείνα τα ςτοιχειϊδθ Μακθματικά να τα διδάξει. Αυτό το κακικον όμωσ δεν μπορεί να το
εναρμονίςει με τισ γνϊςεισ του Ρανεπιςτθμίου και ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων
υιοκετεί γριγορα το παραδοςιακό μάκθμα και οι πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ παραμζνουν
μια περιςςότερο ι λιγότερο ευχάριςτθ ανάμνθςθ, θ οποία δεν αςκεί καμία επίδραςθ ςτο
μάκθμά του. Αυτι θ διπλι αςυνζχεια, θ οποία οφτε ςτο ςχολείο οφτε ςτο πανεπιςτιμιο
είναι χριςιμθ, γίνεται εδϊ και λίγο καιρό προςπάκεια να καταργθκεί, κατ’ αρχάσ με τθν
ειςαγωγι και διάχυςθ ςτθ ςχολικι διδακτζα φλθ νζων, μοντζρνων εξελίξεων τθσ επιςτιμθσ
και του πολιτιςμοφ. Από μια άλλθ οπτικι γωνία με το να λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ
των εκπαιδευτικϊν ςε πανεπιςτθμιακι διδαςκαλία. Εδϊ μου φαίνονται οι περιεκτικζσ
παραδόςεισ μου ζνα από τα καλφτερα βοθκιματα, τισ οποίεσ αρχίηω από ςιμερα.» (Klein,
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1924, pp. 1-2). Με αυτά τα λόγια και χρθςιμοποιϊντασ τον όρο «διπλι αςυνζχεια»
περιζγραφε ο Felix Klein με ακρίβεια το διδακτικό πρόβλθμα: Τα Μακθματικά είναι μια
επιςτιμθ. Στθν πλιρθ μορφι τθσ και ςε κάκε τομζα τθσ ζχει ωσ αφετθρία αξιϊματα και
οριςμοφσ. Από ζνα ςθμείο και πζρα διατυπϊνει προτάςεισ, δθλαδι ιςχυριςμοφσ, που δεν
είναι προφανείσ. Οι προτάςεισ όμωσ διατυπϊνουν μια αλικεια τθν οποία ανακαλφπτουμε
ερευνϊντασ τουσ οριςμοφσ και τα αξιϊματα που προθγικθκαν. Πμωσ μια διδαςκαλία
αυτισ τθσ μορφισ είναι ςχεδόν αδφνατθ ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ διότι κα δθμιουργοφςε
ακόμθ χειρότερθ εικόνα για τα Μακθματικά αφοφ κα κατζλθγαν να είναι ακατανόθτα.
Είναι ακριβϊσ το ίδιο πρόβλθμα που απαςχολεί τον Freudenthal 50 χρόνια και πλζον μετά
τθν απόπειρα του Klein. Μπορεί θ επιςτιμθ των Μακθματικϊν να λάβει τζτοια διδακτικι
ανάπλαςθ ϊςτε να είναι προςιτι ςτισ αίκουςεσ τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ; Θ απάντθςθ είναι
ναι. Οφείλουμε όμωσ να προςκζςουμε με πολλζσ και βαριζσ απϊλειεσ. «Γιατί το
τςιμζντωμα αυτοφ του χάςματοσ μεταξφ ςχολικϊν και πανεπιςτθμιακϊν Μακθματικϊν
κακυςτζρθςε τόςο πολφ; Γιατί γίνεται τϊρα θ απόπειρα που είχε απαιτθκεί τόςο παλιά όςο
μιςόσ αιϊνασ; Με τθν διευρυνόμενθ κοινωνικι ςπουδαιότθτα των Μακθματικϊν θ ανάγκθ
να γεφυρωκεί το χάςμα ιςχυροποιικθκε. Πμωσ και τα ίδια τα Μακθματικά επεκτάκθκαν.
Επεκτάκθκαν από όλεσ τισ πλευρζσ, όχι μόνο μακριά από τα ςχολικά Μακθματικά αλλά και
προσ τα ςχολικά Μακθματικά. Υπογράμμιςα μερικζσ φορζσ ότι αναςυγκρότθςθ των
Μακθματικϊν ςυχνά ςθμαίνει ότι κατά προτίμθςθ οι πιο ςτοιχειϊδεισ ζννοιεσ τουσ
αναψθλαφϊνται και ςυχνά αυτζσ οι ιδζεσ βρίςκονται ακριβϊσ ςτο επίπεδο το οποίο από
περιοχι ριγματοσ μεταξφ ςχολικϊν και πανεπιςτθμιακϊν Μακθματικϊν μεταςχθματίηεται
ςε επίπεδο επαφισ.» (Freudenthal, 1973, p. 165). Άλλα 50 χρόνια μετά, κα προςζκετα, αν
μου επιτρζπετε, θ γζφυρα δεν ζχει κτιςκεί ακόμθ. Και είναι απολφτωσ αναμενόμενο να μθν
ζχει καταςκευαςκεί. Ρρόκειται για ζνα ζργο που απαιτεί ςυλλογικότθτα, μακρόπνοο ςχζδιο
και ςτακερότθτα ςτόχων. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα χαρακτθριςτικά δεν είναι ςε μεγάλθ
διακεςιμότθτα όχι μόνο ςτθ χϊρα μασ.

4. Συηιτθςθ
«Συχνά τα Μακθματικά κεωροφνται ζνα πολφπλοκο αντικείμενο να το διδάξεισ και να
το διδαχκείσ. Λςτορικά, τα Μακθματικά είναι ζνα αντικείμενο ςτο οποίο μόνο ςχετικά λίγοι
άνκρωποι είναι ικανοί να αριςτεφςουν και να εκτιμιςουν. Κακϊσ γνωρίηουμε όλο και
περιςςότερα γφρω από το πϊσ ο ακρϊπινοσ εγκζφαλοσ ειςάγει, επεξεργάηεται, αποκθκεφει
και ανακαλεί πλθροφορίεσ θ προςπελαςιμότθτα των Μακθματικϊν επεκτείνεται κατά
τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςυμπεριλάβει ακόμθ και εκείνουσ που τείνουν να τα αποφεφγουν. Οι
πρακτικζσ εφαρμογζσ αυτισ τθσ ζρευνασ του εγκεφάλου ζχουν ςυνζπειεσ ςε πολλοφσ
τομείσ τθσ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν. Τα ςχετικά ευρφματα ιχνογραφοφν τυπικά μια
εντελϊσ διαφορετικι εικόνα τθσ αποκαλοφμενθσ αποτελεςματικισ τάξθσ από τθν
παραδοςιακι ςτθν οποία οι μακθτζσ απλϊσ βλζπουν παραδείγματα ακολουκοφμενα από
εξάςκθςθ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι. Θ ζρευνα υποςτθρίηει εμφατικά τισ μακθματικζσ τάξεισ
που τα παιδιά εμπλζκονται, είναι κινθτικζσ και ςφφηουν από πλοφςια ςυηιτθςθ,
εςτιαςμζνθ ςε επίλυςθ προβλθμάτων, δθμιουργοφν μόνο ςε χαμθλό επίπεδο αιςκιματα
φόβου ςτα παιδιά, ρυκμιςμζνεσ για βακειά κατανόθςθ ςε αντίκεςθ με τθν απομνθμόνευςθ
γεγονότων ι εικόνων. Αυτά τα κετικά χαρακτθριςτικά είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα και
ςυμβάλουν ςτθ ςυγκρότθςθ τάξεων που ανταποκρίνονται καλφτερα ςτο πϊσ
αντιλαμβανόμαςτε τθ μάκθςθ των Μακθματικϊν από τoν εγκζφαλο.» (The Praeger
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Handbook of Learning and the Brain, 2006, pp. 298-299). Μπορϊ να προςυπογράψω αυτό
το κείμενο διατυπϊνοντασ τισ ακόλουκεσ επιφυλάξεισ. Ρρϊτο. Στα ελλθνικά δεδομζνα και
με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν που ιςχφει τϊρα ςε ςυνδυαςμό και με τα βιβλία που
διδάςκονται τα παιδιά μασ ςε Γυμνάςιο - Λφκειο μια τζτοια τάξθ είναι ςχεδόν αδφνατο να
δθμιουργιςουμε. Δεν φτάνει θ ελευκερία ςε μια-δυο ϊρεσ διδαςκαλίασ. Το φαινόμενο
οφείλει να είναι κακολικό και επομζνωσ όλοι οι παράγοντεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ.
Δεφτερο, κα πρζπει θ γοθτεία του νζου, του καινοφανοφσ να μθν μασ φζρνει και
παιδαγωγικι ηάλθ. Θ μνιμθ είναι και αυτι ςτοιχείο ευφυίασ εφόςον τθν αξιοποιοφμε
ορκολογικά. Το να κυμάται κάποιοσ τθν εκφϊνθςθ του προβλιματοσ που δεν ζλυςε με τθν
πρϊτθ προςπάκεια, είναι μια καλι ςυνικεια. Ππωσ επίςθσ, εικόνεσ ςχθμάτων γεωμετρικϊν
αςκιςεων που διατθροφμε ηωντανζσ μποροφν να παίξουν τον ίδιο ρόλο που παίηουν οι
εκφωνιςεισ προβλθμάτων. Γίνεται επίςθσ, λόγοσ για τισ ηωθρζσ ςυηθτιςεισ που κα πρζπει
να διεξάγονται ςτθ ςτθν τάξθ. Ρροφανϊσ οι ηωθρζσ ςυηθτιςεισ προχποκζτουν άποψθ,
δθλαδι, γνϊςεισ. Αν υπονοείται θ κατανομι των γνϊςεων τότε ζχει καλϊσ. Αλλιϊσ
προωκείται μια ουτοπικι αντίλθψθ περί ιςοτιμίασ γνϊςεων όλων των μακθτϊν. Αν ποτζ
ςυμβεί αυτό το φαινόμενο αφορά ςτο μακρινό μζλλον.
Σε αυτό το ςθμείο δζον να τονιςκεί ότι θ όμορφθ εικόνα μια δραςτιριασ τάξθσ
αςφαλϊσ δεν μπορεί παρά να ςυνοδεφεται από κατάλλθλα προετοιμαςμζνο εκπαιδευτικό.
Δθλαδι να γνωρίηει ςε ικανοποιθτικό βακμό τθ μακθματικι επιςτιμθ και να ζχει
επιμορφωκεί κατάλλθλα για τθ διδαςκαλία. Θ Α.ΔΛ.Ρ.Δ.Ε. αναφερόμενθ ςτθν αξιολόγθςθ
των μακθτϊν υποςτθρίηει ότι αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα ζλλειψθσ επιμόρφωςθσ
και μάλιςτα ςε διεκνζσ επίπεδο: «Ραρά τθ ςθμαντικότθτα τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, θ
ζρευνα διαπιςτϊνει ότι διεκνϊσ θ βαςικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα ηθτιματα τθσ
αξιολόγθςθσ των μακθτϊν είναι ελλιπισ ζωσ και ανφπαρκτθ, ενδεχομζνωσ με κάποιεσ
εξαιρζςεισ (Popham 2009: 5). Σχολιάηοντασ τθν ζλλειψθ «εγγραμματιςμοφ ςτθν
αξιολόγθςθ» των εκπαιδευτικϊν, ωσ γενικότερο φαινόμενο, θ Broadfoot (2008: 216) τθν
αποδίδει ςτθν ελλιπι κατανόθςθ των πρακτικϊν και των κεωρθτικϊν ηθτθμάτων τθσ
αξιολόγθςθσ και, επομζνωσ, ςτθ μθ ςυνειδθτοποίθςθ των επιπτϊςεων που προκαλοφν οι
παρωχθμζνεσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ αξιολόγθςθσ. Τθν κατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ τθν
αποτυπϊνουν ςε ςχετικι ζρευνά τουσ οι Τςακίρθ και Κοτρόηου (2011: 207) που
ςυμπεραίνουν ότι «Τίκεται επομζνωσ το ερϊτθμα τθσ αρχικισ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ
των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ επίςθσ και το ηιτθμα τθσ υποςτιριξισ τουσ ςτθν άςκθςθ των
πρακτικϊν αξιολόγθςθσ ςτον ςχολικό κεςμό».
Λόγω, λοιπόν, τθσ ζλλειψθσ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, οι
εκπαιδευτικοί εξακολουκοφν να αξιοποιοφν τισ ιδθ κακιερωμζνεσ αντιλιψεισ, αξίεσ και
πρακτικζσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, οι οποίεσ είναι ιδιαίτερα προβλθματικζσ και,
επομζνωσ, οι επιπτϊςεισ από τθν άςκθςι τουσ είναι ανθςυχθτικζσ. Στθ ςυνειδθτοποίθςθ
τθσ προβλθματικότθτάσ τουσ ςυνζβαλαν ςχετικζσ ζρευνεσ, ςθμαντικότερθ ίςωσ από τισ
οποίεσ είναι θ ζρευνα των Black & Wiliam (1998a), θ οποία αντλεί δεδομζνα από τον
Καναδά, τθν Αγγλία και από χϊρεσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ. Θ εν λόγω ζρευνα διεπίςτωςε
ότι οι αςκοφμενεσ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, μεταξφ άλλων, χρθςιμοποιοφν
ακατάλλθλα μζςα, δεν επιτελοφν τον ανατροφοδοτικό ρόλο τουσ, ενκαρρφνουν τθν
απομνθμόνευςθ, εςτιάηουν ςτθν ποςότθτα και όχι ςτθν ποιότθτα, δεν εςτιάηουν ςτισ
διδακτικζσ και μακθςιακζσ δράςεισ και ςυχνά προβαίνουν ςε ςυγκρίςεισ μεταξφ των
μακθτϊν. Αντίκετα, θ ςχετικι βιβλιογραφία επιςθμαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ςε κζςθ
να αναβακμίςουν τισ διδακτικζσ πρακτικζσ τουσ και να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να
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ενδυναμϊςουν τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, όταν μζςω εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ
κατζχουν κεωρθτικά και πρακτικά τισ αρχζσ και τισ πρακτικζσ του κοινωνικοκονςτρουκτιβιςτικοφ παραδείγματοσ (Shepard 2000a, 2000b, Moon 2005, Trumbull & Lash
2013:3, Ahsan & Smith 2016).
Ππωσ ζχει ιδθ λεχκεί, βαςικζσ αρχζσ του εν λόγω παραδείγματοσ είναι οι παρακάτω:
1. Θ γνϊςθ είναι κοινωνικά καταςκευαςμζνθ, κακότι το υποκείμενο τθν αποκτά μζςω τθσ
χριςθσ τθσ γλϊςςασ, κακϊσ και τθσ οικειοποίθςθσ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων που κυριαρχοφν
ςτο περιβάλλον του υποκειμζνου. 2. Θ μάκθςθ είναι μια ενεργόσ διαδικαςία, ςτθν οποία
εμπλζκεται ο μακθτισ, προκειμζνου να νοθματοδοτιςει τισ νζεσ εμπειρίεσ του,
αξιοποιϊντασ τα ςχιματα ερμθνείασ του κόςμου που ζχει ιδθ αναπτφξει, τισ δυνατότθτεσ
τθσ γλωςςικά εμπλαιςιωμζνθσ ςκζψθσ του και, κυρίωσ, τθν επικοινωνία είτε με
προχωρθμζνουσ ςυμμακθτζσ του είτε με τον εκπαιδευτικό. Στθ λογικι του κοινωνικοκονςτρουκτιβιςτικοφ παραδείγματοσ, θ παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ εςτιάηει ςτθ «ηϊνθ
επικείμενθσ ανάπτυξθσ» (Shepard 2000a, 2000b, Ahsan & Smith 2016:133), με ςκοπό να
υποβοθκιςει τθ μετακίνθςθ του μακθτι από το επίπεδο γνϊςθσ που κατζχει ςτο
επιδιωκόμενο επίπεδο. Ρροσ τοφτο, ο εκπαιδευτικόσ προςφζρει τθν αναγκαία κάκε φορά
ςτιριξθ ςτο πλαίςιο τθσ αξιολογικισ ανατροφοδότθςθσ.» (Ματςαγγοφρασ et al., 2019)

4. Συμπζραςμα
Θ γιινθ ερμθνεία τθσ γζννθςθσ των αρικμϊν από τον εγκζφαλο, μια ικανότθτα που ο
εγκζφαλοσ απζκτθςε μζςα από τθν εξελικτικι του πορεία αντανακλάται και ςτα ίδια τα
Μακθματικά. Δθλαδι, αποκτοφν και αυτά τθν ατζλεια του δθμιουργοφ τουσ και δεν
αποτελοφν πρότυπο τελειότθτασ για δυο λόγουσ. Ρρϊτον διότι θ τελειότθτα των
μακθματικϊν μοντζλων δεν υπάρχει ςτθν πραγματικότθτα. Δεφτερον, δεν είμαςτε ςε κζςθ
να αποδείξουμε ότι το ςφμπαν μιλάει μόνο με Μακθματικά ι ότι εμείσ είμαςτε που
καταλαβαίνουμε μόνο αυτιν τθ γλϊςςα. Μια τζτοια κεϊρθςθ δεν υποτιμά οφτε
υποβακμίηει τα Μακθματικά. Απλϊσ, τα τοποκζτει ςε μια πιο ρεαλιςτικι βάςθ. Για
παράδειγμα είναι γνωςτό ότι ο Κζπλερ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι τροχιζσ των
πλανθτϊν είναι ελλείψεισ τθ μια εςτία των οποίων καταλαμβάνει ο ιλιοσ αφοφ μελζτθςε
τισ παρατθριςεισ που είχε κάνει ο Τφχο Μπραχζ. Οι κφκλοι, οι ελλείψεισ, οι παραβολζσ και
οι υπερβολζσ είναι καμπφλεσ που εμφανίηονται ωσ τομζσ επιπζδων και κϊνων και
αποτυπϊνονται πάνω ςτθν παράπλευρθ επιφάνεια των κϊνων ανάλογα με τθ διαδικαςία
που το επίπεδο κόβει τον κϊνο. Ζτςι ςτθ ςυνείδθςθ των ανκρϊπων οι τροχιζσ των
πλανθτϊν λαμβάνουν μια παραμυκζνια διάςταςθ και πλατωνικι λάμψθ. Ρϊσ αυτό το
αντικείμενο που λζγεται κϊνοσ ι κωνικι επιφάνεια παράγει κατά τθν τομι του με ζνα
επίπεδο μια τζλεια κλειςτι καμπφλθ που είναι γιγάντια ςε ςχζςθ με το γιινο πρότυπό τθσ
και ηεί ςτο μακρινό ουρανό; Αλλά αυτό ακριβϊσ δε ςυμβαίνει. Θ Γθ διαγράφει μια καμπφλθ
που δεν είναι κλειςτι απλοφςτατα διότι και ο ιλιοσ και θ Γθ κινοφνται. Ροτζ θ Γθ δε
ςυναντά ξανά το ίδιο ςθμείο τθσ τροχιάσ τθσ. Πλο το ονειρικό παραμφκι καταρρζει. Θ
τελειότθτα εξαφανίηεται και τθ κζςθ τθσ λαμβάνει θ προςζγγιςθ αρκεί να είναι
ικανοποιθτικι ςτθν ερμθνεία των φαινομζνων.
Οι πραγματικζσ εφαρμογζσ των Μακθματικϊν δεν είναι διδάξιμεσ ςτο επίπεδο τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ διότι ςτθρίηονται ςε δφςκολεσ κεωρίεσ τισ οποίεσ είναι
πρακτικά αδφνατο να εξθγιςουμε ςτισ τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
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Για να φκάςει κάποιοσ ςτο επίπεδο να κατανοεί ςτοιχειωδϊσ τισ εφαρμογζσ των
Μακθματικϊν οφείλει να διανφςει μια μακρά πορεία άςκθςθσ και εξάςκθςθσ ςτα
Μακθματικά τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ και αφοφ αρχίςει ςπουδζσ ςε τριτοβάκμιο επίπεδο κα
είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται εφαρμογζσ των Μακθματικϊν ςτον ζνα ι ςτον άλλο
βακμό.
Θ άγνοια των δυςκολιϊν του ανκρϊπινου εγκεφάλου να αντιμετωπίςει και
κατανοιςει τα Μακθματικά οδθγεί ςυχνά ζνα ςεβαςτό αρικμό εκπαιδευτικϊν που
διδάςκουν Μακθματικά, αν όχι και τθν πλειονότθτά τουσ, ςτο να μθν εκτιμοφν ορκά τισ
επιδόςεισ των μακθτϊν τουσ. Αν ςε αυτι τθν άγνοια προςτεκεί και κεϊρθςθ των
Μακθματικϊν ωσ ενόσ τζλειου νοθτικοφ καταςκευάςματοσ, ιδιαιτζρωσ προνομιοφχου
αφοφ είναι θ γλϊςςα του ςφμπαντοσ δυςκολεφει ακόμθ περιςςότερο το πλθςίαςμα
διδαςκόντων και διδαςκομζνων. Δθλαδι τθν ενςυναίςκθςθ.
Αςφαλϊσ θ κατάςταςθ που περιγράφεται δεν βαραίνει μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ ι
κυρίωσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Και οι εκπαιδευτικοί είναι πνευματικά τζκνα του ίδιου
ςυςτιματοσ. Πταν ςυηθτοφμε για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, και όχι μόνο γιαυτι,
μιλάμε για ζνα ςφςτθμα και επομζνωσ τα οποιαδιποτε παρατθροφμενα φαινόμενα ςτθ
διδαςκαλία των επιςτθμονικϊν αντικειμζνων βαρφνουν τουσ διοικοφντεσ. Λδιαίτερα θ
ευκφνθ των διοικοφντων, δθλαδι των κυβερνιςεων, είναι ευκζωσ ανάλογθ με τθν ζλλειψθ
ςχεδίου και τθν ζλλειψθ διαδικαςιϊν εντοπιςμοφ διδακτικϊν προβλθμάτων.
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Ρερίλθψθ
Το εκπαιδευτικό ςενάριο με τίτλο «Θ μουςουλμάνα γυναίκα ςτο Λςλάμ και ςτθν κοινωνία
τθσ χριςτιανικισ Ελλάδασ και Ευρϊπθσ» ςχεδιάςτθκε ςτο πλαίςιο των μακθμάτων τθσ
Κρθςκευτικισ Αγωγισ του Τμιματοσ Κοινωνικισ Κεολογίασ και Κρθςκειολογίασ, τθσ
Κεολογικισ Σχολισ του ΕΚΡΑ και εφαρμόςτθκε ςε ςχολικζσ μονάδεσ για να διαπιςτωκεί θ
αποτελεςματικότθτά του ςτθ μάκθςθ. Για τθν ανάπτυξθ του ςεναρίου αξιοποιικθκαν
αναγνωρίςιμα μοντζλα εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και διδακτικά μοντζλα, προκειμζνου να
ενιςχυκεί θ ανταλλαξιμότθτα και διαλειτουργικότθτα διδακτικϊν ςεναρίων. Θ δράςθ αυτι
και άλλεσ αντίςτοιχα εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ Δικτφου
Καινοτομίασ για τθ κρθςκευτικι αγωγι.
Λζξεισ-κλειδιά: εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ, εκπαιδευτικά δίκτυα και κοινότθτεσ,
Κρθςκευτικι Αγωγι

1. Ειςαγωγι
Θ εφαρμογι του διδακτικοφ ςεναρίου με τίτλο «Θ μουςουλμάνα γυναίκα ςτο Λςλάμ
και ςτθν κοινωνία τθσ χριςτιανικισ Ελλάδασ και Ευρϊπθσ» ςχεδιάςτθκε τθν ακαδθμαϊκι
χρονιά 2019-2020, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Διδακτικζσ αςκιςεισ τθσ Κρθςκευτικισ
Αγωγισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ και αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου» του Τμιματοσ
Κοινωνικισ Κεολογίασ και Κρθςκειολογίασ, τθσ Κεολογικισ Σχολισ του ΕΚΡΑ. Στθ ςυνζχεια,
εφαρμόςτθκε ςε 2 φάςεισ από εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν το μάκθμα των
Κρθςκευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, προκειμζνου να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτά
του ςτθ μάκθςθ. Στθν 1θ φάςθ το ςενάριο εφαρμόςτθκε ςτο Λφκειο Ρελαςγίασ και ςτθ
ςυνζχεια, αφοφ ζγιναν οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ βάςει των αποτελεςμάτων τθσ
αξιολόγθςθσ, το ςενάριο εφαρμόςτθκε ςτο 5ο Λφκειο Λαμίασ. Σκοπόσ των εφαρμογϊν
αυτϊν είναι θ ςφνδεςθ του Ρανεπιςτθμίου με τθ ςχολικι εκπαίδευςθ, ϊςτε να προωκθκεί
θ δθμιουργία μιασ ενεργοφ κοινότθτασ μάκθςθσ που κα λειτουργεί υποςτθρικτικά ςτο
εκπαιδευτικό ζργο. Γενικά, ςε ό,τι αφορά ςτθ Κρθςκευτικι Αγωγι υπάρχει ζνασ διαρκϊσ
ανανεοφμενοσ διάλογοσ για τθν εξαςφάλιςθ των χαρακτθριςτικϊν εκείνων που κα
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ανταποκρίνονταν ςε κοινά αποδεκτά κριτιρια ποιότθτασ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ
διαπιςτϊνονται πρωτοβουλίεσ, όπωσ θ ίδρυςθ εργαςτθρίων, θ δθμιουργία δικτφων
επιςτθμόνων κ.ο.κ. Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ μποροφν να ςυμβάλουν κετικά ςτθν αξιολόγθςθ
των εξελίξεων αλλά, ταυτόχρονα, μζςα από πειραματικζσ εφαρμογζσ και ζρευνεσ να
προςφζρουν μια ολοκλθρωμζνθ και ςυνεκτικι πρόταςθ για τθ Κρθςκευτικι Αγωγι ςτον
21οαιϊνα. Ρρόκεςι μασ είναι να ενιςχυκοφν μελζτεσ και ζρευνεσ που αφοροφν ςτθ
Διδακτικι τθσ Κρθςκευτικισ Αγωγισ, οι οποίεσ κα προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα
πειραματικϊν εφαρμογϊν ςε εκπαιδευτικζσ δομζσ, όπωσ είναι τα ςχολεία, τα κατθχθτικά
κ.ο.κ. Γιϋαυτό και ςχεδιάςτθκε θ ίδρυςθ Δικτφου Καινοτομίασ με τθ ςυμμετοχι
εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων, παράλλθλα με τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν
κεματικϊν κοινοτιτων, προκειμζνου να υπάρξει μια δυναμικι ανατροφοδότθςθ ςε όλα τα
ςτάδια των παιδαγωγικϊν ερευνϊν και πειραματικϊν εφαρμογϊν. Στθν πιλοτικι
λειτουργία του Δικτφου τζκθκε ωσ βαςικόσ κεματικόσ άξονασ θ προϊκθςθ τθσ
δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ, ςε ςυνεργαςία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ, και ςε αυτι τθν
κατεφκυνςθ ςχεδιάςτθκαν τζςςερα εκπαιδευτικά ςενάρια που εφαρμόςτθκαν ςε ςχολικζσ
μονάδεσ, αξιολογικθκαν και κατατζκθκαν ςε ειδικό αποκετιριο καλϊν πρακτικϊν.

2. Τα Εκπαιδευτικά Δίκτυα: Το Δίκτυο Καινοτομίασ του Εργαςτθρίου
Ραιδαγωγικισ Ζρευνασ και Εφαρμογϊν, του Τμιματοσ Κοινωνικισ
Θεολογίασ και Θρθςκειολογίασ του ΕΚΡΑ
Τα δίκτυα ζχουν αναπτυχκεί ςτθν αρχι που ςυνδζει τθ μάκθςθ με το περιβάλλον
εργαςίασ (Lank, 2005). Θ μάκθςθ ςτο περιβάλλον εργαςίασ είναι μια πολφπλευρθ
δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει εργαςία, μακθςιακι ανάπτυξθ, προςαρμογι ςτα νζα
τεχνολογικά δεδομζνα και ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ. Διαφορετικζσ μακθςιακζσ,
ςυμβουλευτικζσ και υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ μποροφν να παραςχεκοφν από δομζσ και
οργανιςμοφσ ςε τοπικό επίπεδο. Θ «περιοχι μάκθςθσ» περιλαμβάνει ζνα πλαίςιο μζςα ςτο
οποίο ενεργοποιοφνται πολλοί παράγοντεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαχειριςτικϊν
αρχϊν), όπωσ πανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα, ςχολεία και ινςτιτοφτα, εταιρείεσ,
οργανιςμοί και κοινωνικζσ οργανϊςεισ. Αυτόσ ο «χϊροσ» είναι περιςςότερο
αποτελεςματικόσ γιατί τόςο τα άτομα όςο και οι φορείσ γνωρίηονται μεταξφ τουσ,
αναλαμβάνουν υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζτςι ϊςτε να δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ
για τθν αποτελεςματικι χριςθ όλων των διακζςιμων πθγϊν (National School Boards
Association, 2007). Ο χϊροσ του δικτφου είναι αποτελεςματικόσ όταν υπάρχουν αφενόσ
ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ, και, αφετζρου τομείσ που μποροφν να αςχολθκοφν με ειδικά
προβλιματα τα οποία προκφπτουν ςε επιμζρουσ περιπτϊςεισ. Στθν ουςία, θ μάκθςθ ςτο
περιβάλλον εργαςίασ είναι θ εφαρμογι του ‘learning by doing’ αλλά και κάτι παραπάνω,
γιατί θ μάκθςθ δεν περιορίηεται απλϊσ ςε ό,τι ζχει αποκλειςτικι εφαρμογι ςτθν εργαςία.
Σε ζνα τζτοιο περιβάλλον μάκθςθσ οι παραδοςιακζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ είναι μάλλον
ακατάλλθλεσ, χωρίσ βζβαια αυτό να ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ. Το
εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται ςτισ ανάγκεσ των εμπλεκομζνων μελϊν και ςτισ μζρεσ μασ
μπορεί να περιλαμβάνει από απλά κείμενα ζωσ multimedia εφαρμογζσ. Οι ςυντονιςτζσ
ζχουν ρόλο εκπαιδευτι ι «προπονθτι», βοθκϊντασ τουσ εκπαιδευόμενουσ να αποκτιςουν
νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ αναπτφςςονται τζτοιεσ
ςυνεργατικζσ δομζσ μάκθςθσ είναι διαφορετικοί ςε κάκε περίπτωςθ. Το κοινό
χαρακτθριςτικό όλων είναι οι προςδοκίεσ για οφζλθ που προκφπτουν από τισ ςχζςεισ που
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αναπτφςςονται ςε αυτά τα ανκρωποδίκτυα (Hopkins, 2003). Σε μια παραδοςιακι δομι
μάκθςθσ τα άτομα επιμορφϊνονται ςτον χϊρο εργαςίασ ι ςε εξωτερικά κζντρα
επιμόρφωςθσ, που ζχουν και τον κφριο λόγο για τθν εκπαίδευςθ. Στθν περίπτωςθ των
δικτφων είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι ι οι ςυντονιςτζσ που ζχουν τθν πρωτοβουλία τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθσ οργάνωςθσ. Αυτζσ οι δομζσ επιτρζπουν γριγορεσ
αναπροςαρμογζσ, ανάλογα με τισ περιςταςιακζσ ανάγκεσ που προκφπτουν. Τα δίκτυα,
ουςιαςτικά, προωκοφν τθ δια βίου μάκθςθ, τθν καινοτομία και τθν εξζλιξθ ςτθν εργαςία
(Bostock, 1998).
Το «Εργαςτιριο Ραιδαγωγικισ Ζρευνασ και Εφαρμογϊν, Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ
και Ραραγωγισ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ τθσ Κρθςκευτικισ Αγωγισ» του Τμιματοσ Κοινωνικισ
Κεολογίασ και Κρθςκειολογίασ τθσ Κεολογικισ Σχολισ του ΕΚΡΑ, δθμιουργικθκε με ςκοπό
τθ ςφνδεςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Εργαςτθρίου με τον εργαςιακό χϊρο, εφόςον
θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των αποφοίτων του τμιματοσ ζχει ωσ αποκλειςτικι ςχεδόν
επαγγελματικι αποκατάςταςθ τθ διδαςκαλία τθσ Κρθςκευτικισ Αγωγισ ςε εκπαιδευτικζσ
δομζσ. Επιπλζον, υπθρετεί τθν ανάγκθ για διαςφνδεςθ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με τθ
ςχολικι εκπαίδευςθ, ωσ ςτοιχείου απαραίτθτου για τθν ενίςχυςθ του δεςμοφ μεταξφ
κεωρίασ και πράξθσ. Οι εξελίξεισ ςτον χϊρο τθσ Ραιδαγωγικισ και τθσ Διδακτικισ, με τθ
διατφπωςθ νζων κεωριϊν μάκθςθσ, τθν ειςαγωγι νζων μοντζλων διδαςκαλίασ, τθν
αξιοποίθςθ νζων τεχνικϊν και μζςων, ζχουν δθμιουργιςει νζεσ ανάγκεσ για ζρευνα και
πειραματικζσ εφαρμογζσ, ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ για τθν ανανζωςθ τθσ
Κρθςκευτικισ Αγωγισ ωσ κεωρίασ και πράξθσ. Στο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του
Εργαςτθρίου και για τθν επίτευξθ των ςτόχων του, εντάςςεται θ δθμιουργία Δικτφου
Καινοτομίασ και θ δθμιουργία Κοινοτιτων Μάκθςθσ. Θ ζρευνα και οι πειραματικζσ
εφαρμογζσ ςτο πλαίςιο ενόσ Δικτφου Καινοτομίασ ςτθν εκπαίδευςθ με κεματικό άξονα τθ
Κρθςκευτικι Αγωγι και τθ διεπιςτθμονικι διαςφνδεςι τθσ με άλλα επιςτθμονικά πεδία
λειτουργεί ωσ μια διαρκισ πθγι αμοιβαίασ ανατροφοδότθςθσ και ςτιριξθσ τθσ
κακθμερινισ διδακτικισ πράξθσ, όχι μόνο των φοιτθτϊν που πρόκειται να διδάξουν
μελλοντικά αλλά και των εν ενεργεία διδαςκόντων. Το Δίκτυο και οι Κοινότθτεσ καλφπτουν,
επίςθσ, ανάγκεσ για επικοινωνία και μάκθςθ, εμπλζκοντασ ενεργά τουσ φοιτθτζσ και
εκπαιδευτικοφσ ςτθ διαδικαςία πρόςκτθςθσ τθσ γνϊςθσ (Goodfellow & Hewling, 2005) μζςα
από διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ και πρακτικισ εφαρμογισ ςτον εργαςιακό χϊρο (Kim,
2006). Στο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Εκπαιδευτικοφ Δικτφου που αφορά ςτθ
Κρθςκευτικι Αγωγι, εντάχκθκαν οι δράςεισ εφαρμογισ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που
αναπτφχκθκαν από φοιτθτζσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Δειγματικζσ αςκιςεισ τθσ
Κρθςκευτικισ Αγωγισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ και αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου». Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ λειτοφργθςαν πιλοτικά τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020, πριν τθν
επίςθμθ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του Δικτφου, προκειμζνου να καταρτιςτεί ζνα ρεαλιςτικό
ςχζδιο ανάπτυξισ του (Jones, 2004).

3. Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ
Για τθν ανάπτυξθ των ςεναρίων και τθ δθμιουργία αποκετθρίου καλϊν πρακτικϊν
προτάκθκε ωσ βαςικι αρχι θ ανάγκθ μιασ κοινά αναγνωρίςιμθσ τυπολογίασ, ϊςτε να
ενιςχυκεί
θ
διαλειτουργικότθτα
(interoperability)
και
θ
ανταλλαξιμότθτα
(interchangeability). Γιϋ αυτόν τον λόγο αξιοποιικθκαν διαδεδομζνα μοντζλα
εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και αντίςτοιχα διδακτικά μοντζλα. Για τθν ανάπτυξθ του
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ςυγκεκριμζνου ςεναρίου αξιοποιικθκε το Kemp ID model (Kemp, Morrison, & Ross, 1998).
Το μοντζλο αυτό περιλαμβάνει εννζα ςτοιχεία:
1. Ρροςδιοριςμόσ εκπαιδευτικϊν ςτόχων, οριςμόσ εκπαιδευτικοφ προβλιματοσ.
2. Χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων.
3. Ρροςδιοριςμόσ περιεχομζνου.
4. Ρλθροφόρθςθ των εκπαιδευομζνων για τουσ ςτόχουσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.
5. Διαδοχικι και λογικι διάρκρωςθ του περιεχομζνου.
6. Σχεδιαςμόσ διδακτικϊν ςτρατθγικϊν.
7. Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ μθνφματοσ και μζςου μετάδοςθσ.
8. Ανάπτυξθ εργαλείων αξιολόγθςθσ.
9. Επιλογι των μζςων διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.

Εικόνα 1: Το μοντζλο εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ των Kemp, Morrison, & Ross

Το μοντζλο αυτό επιλζχκθκε γιατί αναλφει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία από τθν
πλευρά του εκπαιδευόμενου (Branch & Dousay, 2015) και βαςίηεται ςτθν κοινωνικόγνωςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ (Κεοδότου, 2014). Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο κεωρεί τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία ωσ μια διαρκι, μθ γραμμικι διαδικαςία, που ζχει ωσ κζντρο
ανατροφοδότθςθσ τθν αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ.

4. Το εκπαιδευτικό ςενάριο
4.1. Το εκπαιδευτικό πρόβλθμα/ανάγκθ
Το ςενάριο αυτό αναπτφχκθκε προκειμζνου να καλυφκεί θ ανάγκθ βακφτερθσ
κατανόθςθσ μιασ κρθςκείασ με ςθμαντικι παρουςία ςτισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ. Οι
μακθτζσ, εκτόσ από τισ κεμελιϊδεισ γνϊςεισ που αφοροφν ςτισ κρθςκείεσ που απαντοφν
ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι, πρζπει να κατανοιςουν τθν κακθμερινότθτα του κρθςκευτικά
διαφορετικοφ, προκειμζνου να καλλιεργθκεί θ αμοιβαία κατανόθςθ και ο ςεβαςμόσ ςτθ
διαφορετικότθτα. Θ μουςουλμάνα γυναίκα προςεγγίηεται μζςα από τθ κζςθ τθσ ςτθ
κρθςκεία, ςφμφωνα με το ιςλαμικό δόγμα, αλλά και μζςα από τθν κακθμερινότθτά τθσ ςτο
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εργαςιακό και κοινωνικό τθσ περιβάλλον και ςε αλλθλεπίδραςθ με μια χριςτιανικι
κοινωνία, όπωσ είναι θ ελλθνικι και ευρφτερα θ ευρωπαϊκι, υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ
των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ
δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν ςτθν προςζγγιςθ και επίλυςθ ηθτθμάτων
τθσ κακθμερινότθτασ.
4.2. Ομάδα ςτόχοσ
Θ Ομάδα ςτόχοσ αποτελείται από τουσ μακθτζσ του Λυκείου, που ζχουν εμπειρία τθσ
κρθςκευτικισ διαφορετικότθτασ, είτε γιατί τθν ζχουν ςυναντιςει ςτο άμεςο περιβάλλον
τουσ είτε γιατί ζχουν πρόςβαςθ ςτθ ςχετικι πλθροφορία μζςα από τα ςφγχρονα ψθφιακά
μζςα. Είναι μακθτζσ που ηουν ςε αςτικό περιβάλλον, επαρχιακισ πρωτεφουςασ νομοφ,
προζρχονται από μεςαίεσ οικονομικά οικογζνειεσ και ανικουν και ςτα δφο φφλα. Γνωςτικά
ζχουν ζνα αρκετά καλό επίπεδο και αποβλζπουν ςε επιτυχία ςτισ Γενικζσ Εξετάςεισ για τθν
ειςαγωγι τουσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Οι μακθτζσ, αν και ζχουν γνϊςεισ για το
Λςλάμ και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςε αυτό, ζχουν αποςπαςματικζσ γνϊςεισ που δεν
προζρχονται πάντα από αξιόπιςτεσ πθγζσ, που να είναι ιδεολογικά και κρθςκευτικά
απροκατάλθπτεσ. Ζχουν ενδιαφζροντα και ευαιςκθςίεσ ςε ό,τι αφορά τθ διαχείριςθ τθσ
διαφορετικότθτασ και τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.
4.3. Σκοπόσ και ςτόχοι του διδακτικοφ ςεναρίου
Σκοπόσ του ςεναρίου είναι να ςυνδεκεί το ςχολείο με τθν κοινωνία, μζςω τθσ μελζτθσ
τθσ κρθςκευτικισ διαφορετικότθτασ και των ηθτθμάτων που προκφπτουν ςτθ διαχείριςι
τθσ, με ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι πραγματικότθτα, όπωσ διαμορφϊνεται μετά
από τισ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν από χϊρεσ που ανικουν παραδοςιακά ςτο Λςλάμ.
Στόχοι του διδακτικοφ ςεναρίου (ανακεωρθμζνθ ταξινομία του Bloom): Το ςενάριο
ςχεδιάςτθκε, ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ, να
κατακτιςουν τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ/δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και αξίεσ.
Γνϊςεισ
1. Να πλθροφορθκοφν για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτο Λςλάμ, τα δικαιϊματά τθσ και τθν
κακθμερινι τθσ ηωι, όπωσ ρυκμίηεται από τουσ κανόνεσ τθσ κρθςκείασ τθσ.
2. Να αντιλαμβάνονται και να αξιολογοφν τυχόν προκαταλιψεισ ςε ςχζςθ με τθ
κρθςκεία του Λςλάμ.
3. Να επιςθμαίνουν ςτερεότυπα που ζχουν επικρατιςει για τθ γυναίκα ςτο Λςλάμ και να
κατανοοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δθμιουργικθκαν αυτά τα ςτερεότυπα.
4. Να προςεγγίηουν κριτικά τισ αντιλιψεισ που ζχουν κυριαρχιςει τόςο ςτθν ελλθνικι
κοινωνία όςο και ςτθν ευρωπαϊκι ςε ςχζςθ με τθ κρθςκευτικι διαφορετικότθτα.
5. Να πλθροφορθκοφν για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και να κατανοιςουν τθ ςθμαςία
τουσ.
Λκανότθτεσ / δεξιότθτεσ
1. Να μποροφν, μετά από ζγκυρθ πλθροφόρθςθ, να διαμορφϊνουν άποψθ (ενίςχυςθ
κριτικισ ςκζψθσ) ςε ςχζςθ με το πρόβλθμα - αν διαπιςτϊςουν ότι υπάρχει - τθσ
κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτο Λςλάμ και κατ’ επζκταςθ τθσ μουςουλμάνασ γυναίκασ ςε μία
χριςτιανικι κοινωνία.
2. Να υποςτθρίηουν τισ απόψεισ τουσ με επιχειριματα, οργανϊνοντασ με τρόπο λογικό
και ςυνεκτικό τθν επιχειρθματολογία τουσ.
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3. Να μποροφν να εργάηονται ςαν ομάδα και να εκτελοφν κάκε ομαδικι εργαςία που
τουσ δίνεται κι ζτςι να αςκθκοφν ςτθν ομαδικι εργαςία και τθ ςυνεργατικι μάκθςθ.
4. Να ςυηθτοφν μεταξφ τουσ αλλά και με το ευρφτερο περιβάλλον τουσ για τα κζματα
τθσ επικαιρότθτασ, να εντοπίηουν προβλιματα και να ςκζφτονται δθμιουργικά
αναηθτϊντασ από κοινοφ λφςεισ.
Στάςεισ/αξίεσ
1. Να ζχουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ κρθςκευτικι ετερότθτα, τθν οποία να
αξιολογοφν ςτθ βάςθ κοινά αποδεκτά αξιϊν.
2. Να διαπιςτϊνουν τυχόν ςτερεότυπα που ζχουν οι ίδιοι ι άνκρωποι ςτο περιβάλλον
τουσ και να μποροφν να τα επεξεργαςτοφν κριτικά, τροποποιϊντασ τυχόν
λανκαςμζνεσ απόψεισ και ςτάςεισ.
3. Να μποροφν να αναπτφξουν πρωτοβουλίεσ για τθ διαφφλαξθ των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων, όπου αυτά απειλοφνται.
4.4. Μζκοδοσ-μοντζλο - τεχνικζσ διδαςκαλίασ
Για τθν επιλογι του διδακτικοφ μοντζλου αξιοποιιςαμε τθν κατθγοριοποίθςθ των
Joyce, Weil, Kalhounκαι ςυγκεκριμζνα το μοντζλο ομαδικισ ζρευνασ(Joyce, Weil, & Calhoun,
2004).
Το μοντζλο ομαδικισ ζρευνασ παρουςιάηει ιδιαίτερθ ευρφτθτα, γιατί ςυνδυάηει τθν
ζρευνα και τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για μια
κοινότθτα μάκθςθσ. Αυτό το μοντζλο είναι χριςιμο, ιδιαίτερα, ςτθ διερεφνθςθ
προβλθμάτων (οριςμόσ και πολφπλευρεσ λφςεισ), ςτθ ςυνεργατικι μελζτθ, ςτθν ανάδειξθ
κυρίαρχων γνϊςεων και ιδεϊν και ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Αναλυτικά, τα
ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με αυτό το μοντζλο, περιγράφονται ςτο πιο
κάτω ςχιμα:

Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν
μια μπερδεμζνθ κατάςταςθ
που ζχει ςχεδιαςτεί από τον
εκπαιδευτικό

Εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ
διερευνοφν ςυνεργατικά τισ
αντιδράςεισ και
καταγράφουν ςτοιχεία

Σχθματοποιοφν και
οργανϊνουν τθ μελζτθ
(οριςμόσ
προβλιματοσ, ανάκεςθ
ρόλων και εργαςιϊν κ.λπ.)

Ανεξάρτθτθ ζρευνα και
ομαδικι μελζτθ (ςυλλογι
δεδομζνων, ζλεγχοσ αρχικϊν
γνϊςεων και υποκζςεων)

Ανάλυςθ τθσ προόδου τθσ
ζρευνασ και των διαδικαςιϊν

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ και
διάχυςθ

Εικόνα 2: Το μοντζλο ομαδικισ ζρευνασ, κατθγοριοποίθςθ των Joyce, Weil, Kalhoun

Οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι: Ειςιγθςθ, παρουςίαςθ
οπτιακουςτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ, ςυνζντευξθ, ιςτοεξερεφνθςθ, τεχνικζσ δθμιουργικισ
ςκζψθσ (Delphi, Brainstorming/writing, random words), φφλλα εργαςίασ.
4.5. Διάρκεια διδακτικοφ ςεναρίου
Ζξι (6) ϊρεσ και δυνατότθτα παράταςθσ κατά μία (1) διδακτικι ϊρα.
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4.6. Ρόροι-υλικοτεχνικι υποδομι
Αξιοποίθςθ του Εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ, προβολζασ, πίνακεσ φελλοφ ι χαρτόνια,
οπτικοακουςτικό υλικό.
4.7. Θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
1θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ με τυχαία επιλογι. Στθ ςυνζχεια,
οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν μια μπερδεμζνθ κατάςταςθ, θ οποία ζχει ςχεδιαςτεί από τον
εκπαιδευτικό. Συγκεκριμζνα, παρουςιάηονται δθμοςιεφματα από τον Τφπο, φωτογραφίεσ
και βίντεο που αναδεικνφουν τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτο
Λςλάμ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ, ςε ομάδεσ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν ολομζλεια, όπου οι μακθτζσ
ελεφκερα κατακζτουν απόψεισ, αςκϊντασ κριτικι ςτα όςα παρουςιάςτθκαν (εφαρμογι των
τεχνικϊν δθμιουργικισ ςκζψθσ brainstorming/writing). Στισ ομάδεσ γίνεται καταγραφι των
αντιδράςεων ςτα όςα παρουςιάςτθκαν και των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων που προκφπτουν
(παρατθροφν ςτοιχεία τθσ ενδυμαςίασ, τθσ ςτάςθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ γυναίκασ κ.ο.κ.).
2θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ, και ςτθ ςυνζχεια ςε ολομζλεια, ορίηουν το
πρόβλθμα, ανακζτουν εργαςίεσ και ρόλουσ και ορίηουν το χρονοδιάγραμμα των ενεργειϊν
τουσ και τα μζςα τα οποία απαιτοφνται για τθν ζρευνα και μελζτθ του προβλιματοσ.
Ετοιμάηονται τα φφλλα εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό, που κα
λειτουργιςουν ωσ οδθγοί τθσ ζρευνασ και μελζτθσ, προκειμζνου όλεσ οι ομάδεσ να
εργαςτοφν ςυντονιςμζνα. Ορίηονται ο τρόποσ και τα μζςα αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ τθσ
ζρευνασ.
3θ – 5θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ οργανϊνουν τθν ζρευνα και τθ μελζτθ τουσ.
Συλλζγουν δεδομζνα από πθγζσ και προχωροφν ςτθ λιψθ ςυνεντεφξεων. Επεξεργάηονται τα
δεδομζνα των ερευνϊν τουσ και ελζγχουν τα πορίςματα τθσ μελζτθσ τουσ ςε ςχζςθ με τισ
αρχικζσ υποκζςεισ και απόψεισ που είχαν κατατεκεί ςτο πρϊτο ςτάδιο. Αναλφεται θ
πρόοδοσ και τα αποτελζςματα των εργαςιϊν. Εφαρμόηεται θ τεχνικι δθμιουργικισ ςκζψθσ
Delphi για τθ ςυλλογι απαντιςεων από τουσ ειδικοφσ και από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Για τθν
ιςτοεξερεφνθςθ εφαρμόςτθκαν αντίςτοιχεσ ςτρατθγικζσ που περιλάμβαναν: α) τθν
οριοκζτθςθ και επιλογι πθγϊν αναηιτθςθσ, β) τθ διατφπωςθ όρων και μεκοδολογίασ, και γ)
τθν αρχικι αξιολόγθςθ πικανϊν πθγϊν που κα ζχουν προτεραιότθτα κατά τθν επιλογι
καλφτερων πλθροφοριϊν.
6θ (και 7θ αν χρειαςτεί) διδακτικι ϊρα: Αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ από τουσ μακθτζσ
μζςα από ςυηιτθςθ. Οι μακθτζσ ςε ολομζλεια αποφαςίηουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
κα διαχυκοφν ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα τα αποτελζςματα των ερευνϊν τουσ. Επειδι
προβλζπεται και ςυμπλιρωςθ ανϊνυμου ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ, μπορεί να
διατεκεί και μία επιπλζον ϊρα.
4.8. Ρεριοριςμοί του ςεναρίου - Επζκταςθ
Το ςενάριο αυτό υλοποιικθκε ςε παραλλαγζσ από διαφορετικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςε
διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ, ϊςτε να διαπιςτωκεί αν είναι εφικτι θ
εφαρμογι του ςτθν κακθμερινότθτα τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, εφόςον υπάρχουν
πραγματικζσ δυςκολίεσ υλοποίθςθσ ςεναρίων, όπωσ ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ και θ ελλιπισ
υλικοτεχνικι υποδομι (Κουτςογιάννθσ & Ραυλίδου, 2012). Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ
τθσ 2θσ φάςθσ δοκιμισ του ςεναρίου ιταν κετικι. Ραρόλα αυτά, καταγράφονται ςθμαντικζσ
δυςκολίεσ, όπωσ ο χρόνοσ που απαιτείται από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν για τθν
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προετοιμαςία και τθν εφαρμογι τζτοιων διδακτικϊν παρεμβάςεων αλλά και ο
περιοριςμζνοσ εξοπλιςμόσ όπωσ και θ περιοριςμζνθ τεχνογνωςία των εκπαιδευτικϊν. Από
τισ δυςκολίεσ που καταγράφτθκαν καταλιξαμε ότι οι προτάςεισ αυτζσ μποροφν να
υλοποιθκοφν ςε περιοριςμζνθ κλίμακα (Κομνθνοφ, 2018). Ραρά τουσ όποιουσ
περιοριςμοφσ, το ςενάριο αυτό χρθςιμοποιικθκε ωσ μοντζλο για τθ διδαςκαλία τθσ
κρθςκείασ του Βουδιςμοφ με κεματικό άξονα τθ ςχζςθ δόγματοσ και εργαςίασ ςε χϊρεσ τθσ
Άπω Ανατολισ.
4.9. Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του ςεναρίου
Θ ανάπτυξθ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου ςε δφο διαδοχικζσ φάςεισ (μετά τθν
αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του ςτθν 1θ φάςθ και τθν εφαρμογι του βελτιωμζνου ςεναρίου
ςτθ 2θ φάςθ) και θ αντίςτοιχθ αξιολόγθςθ του μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα να ζχουμε μια
ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ εφαρμογισ του ςτθ ςχολικι τάξθ. Θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ
που εφαρμόςαμε ςτθρίχκθκε ςτθν «τριγωνοποίθςθ» (triangulation) των δεδομζνων, όπου
διαφορετικά ερευνθτικά ςτοιχεία διαςταυρϊνονται περιορίηοντασ τον κίνδυνο
διαςτρζβλωςθσ τθσ πραγματικότθτασ, που ενζχεται ςτισ περιπτϊςεισ μιασ και μόνο
μεκόδου (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Εφαρμόςαμε ςτο πλαίςιο τθσ
«μεκοδολογικισ τριγωνοποίθςθσ» (methological triangulation) τθν «τριγωνοποίθςθ των
ερευνθτϊν», με τθν αξιοποίθςθ περιςςότερων του ενόσ παρατθρθτϊν ςτθν ζρευνα, με
διαφορετικό ςτυλ παρατιρθςθσ και διαφορετικι οπτικι για το ερευνϊμενο πεδίο. Στόχοσ
μασ ιταν τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ να είναι όςο το δυνατόν πιο ζγκυρα και αξιόπιςτα
(Cohen, Manion, & Morrison, 2008, ςς. 189-195). Τα ερευνθτικά μασ δεδομζνα προζκυψαν
από τισ εξισ πθγζσ:
1. Τα ερωτθματολόγια ετεροπαρατιρθςθσ που ςυμπλθρϊκθκαν από κακθγθτζσ
διαφορετικϊν ειδικοτιτων οι οποίοι παρακολοφκθςαν τθ δράςθ (3 κακθγθτζσ ςτθν 1θ
φάςθ τθσ εφαρμογισ και 4 κακθγθτζσ ςτθ 2θ φάςθ τθσ εφαρμογισ του ςεναρίου). Οι
εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτθν ετεροπαρατιρθςθ ςυμπλιρωςαν το ςτακμιςμζνο
ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιοφν για τθν αξιολόγθςθ των δειγματικϊν διδαςκαλιϊν οι
φοιτθτζσ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και
Ψυχολογίασ του ΕΚΡΑ και αξιοποιοφνταν, επίςθσ, για τθ αξιολόγθςθ των δειγματικϊν
διδαςκαλιϊν του Τμιματοσ Κοινωνικισ Κεολογίασ και Κρθςκειολογίασ του ΕΚΡΑ. Το
ερωτθματολόγιο αυτό αξιολογεί: α) τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ, β) τισ διδακτικζσ
δραςτθριότθτεσ, γ) τισ ερωτιςεισ, δ) τα μζςα διδαςκαλίασ και το εκπαιδευτικό υλικό, ε) το
εκπαιδευτικό κλίμα, ςτ) τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν και, η) τθν επιςιμανςθ τριϊν
κετικϊν και τριϊν προβλθματικϊν ςθμείων.
2. Τα ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ, τα οποία
περιελάμβαναν ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοιχτοφ τφπου. Για τισ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου
αξιοποιικθκε θ πεντάβακμθ κλίμακα του Likert (όπου 1 αντιςτοιχεί ςτθν πρόταςθ δεν
ςυμφωνϊ κακόλου και 5 ςυμφωνϊ πάρα πολφ).
3. Τθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ, τισ ςθμειϊςεισ πεδίου και τθ ςυηιτθςθ μεταξφ των δφο
εκπαιδευτικϊν που ζλαβαν μζροσ ςτθν 1θ και 2θ φάςθ τθσ εφαρμογισ του ςεναρίου και τθσ
ςυντονίςτριασ Κακθγιτριασ.
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου που
ζλαβαν μζροσ ςτθν ετεροπαρατιρθςθ κατζλθξαν ςτα εξισ: α) θ εφαρμογι του
ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ ςεναρίου είχε επιτυχία ςε μεγάλο βακμό όςον αφορά τουσ
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ςτόχουσ του, β) οι δραςτθριότθτεσ ιταν ορκά κατανεμθμζνεσ ςτον χρόνο τθσ ανάπτυξθσ
του ςεναρίου και είχαν το επικυμθτό αποτζλεςμα ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που είχαν
τεκεί, γ) το εκπαιδευτικό υλικό που είχε επιλεγεί ιταν κατάλλθλο για τθν εφαρμογι του
ςεναρίου, δ) το κλίμα τθσ τάξθσ και θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν ιταν εξίςου πολφ καλά. Τα
κετικά ςτοιχεία τθσ δράςθσ ιταν θ ανάπτυξθ τθσ πρωτοβουλίασ για τθν ανακάλυψθ τθσ
πλθροφορίασ από τθν πλευρά των μακθτϊν, ο ςυνδυαςμόσ κριτικισ και δθμιουργικισ
ςκζψθσ, θ ορκι εφαρμογι τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ, και, τζλοσ, οι προτάςεισ για τθν επίλυςθ
των προβλθμάτων που εντοπίςτθκαν. Τα ςθμεία που χριηουν βελτίωςθσ αφοροφςαν ςτθ
διαχείριςθ του χρόνου και ςτθ ςυνεργαςία των ομάδων των μακθτϊν. Τα αποτελζςματα
του ερωτθματολογίου που είχε δοκεί ςτουσ μακθτζσ ζδειξαν ότι οι μακθτζσ κεϊρθςαν
πολφ πιο ενδιαφζρον το μάκθμα που ζγινε με αυτόν τον τρόπο (το 95,2% του δείγματοσ
των μακθτϊν απάντθςε ότι ςυμφωνεί πάρα πολφ με τθν πρόταςθ ότι το μάκθμα ιταν πολφ
πιο ενδιαφζρον με αυτόν τον τρόπο διδαςκαλίασ). Το 92,8% του δείγματοσ των μακθτϊν
ςυμφϊνθςε πάρα πολφ με τθν πρόταςθ ότι κα ικελε και άλλα μακιματα να γίνονταν ζτςι
ενϊ θ πλειοψθφία των μακθτϊν (96,2%) ςυμφϊνθςε πάρα πολφ με τθν πρόταςθ ότι ζμακε
περιςςότερα πράγματα με τζτοιουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ. Οι μακθτζσ κεϊρθςαν ότι τα
μζςα που αξιοποιικθκαν ιταν ικανοποιθτικά (82,6%) και ότι είχαν βοικεια, όποτε τθ
χρειάςτθκαν, από τον/τθν εκπαιδευτικό που διδάςκει το μάκθμα (79,4%). Τα αρνθτικά
ςθμεία που καταγράφτθκαν αφοροφςαν ςτθ διαχείριςθ του χρόνου και τθν κατανομι
εργαςιϊν ςτισ ομάδεσ εργαςίασ. Οι καταγραφζσ των εκπαιδευτικϊν που υλοποίθςαν το
ςενάριο και οι ςυηθτιςεισ που ζγιναν με τθ ςυντονίςτρια Κακθγιτρια ζδειξαν ότι οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί που υλοποίθςαν τθ δράςθ κεϊρθςαν ότι οι ςτόχοι που είχαν τεκεί
επιτεφχκθκαν ςε ικανοποιθτικό βακμό. Το πρόβλθμα που καταγράφτθκε είναι αυτό τθσ
διαχείριςθσ του χρόνου κακϊσ τόςο θ προετοιμαςία τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ όςο και θ
υλοποίθςι τθσ απαιτοφςαν μεγάλθ προετοιμαςία από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Κετικά
αποτιμικθκε θ ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο, γιατί μζςα από αυτι κατζκτθςαν νζα
γνϊςθ και ζνιωςαν «αςφαλείσ» ςτθν υλοποίθςθ του ςεναρίου, εφόςον ςε κάκε ςτάδιο
είχαν κάποιον τον οποίο μποροφςαν να ςυμβουλευτοφν ςε όςεσ δυςκολίεσ προζκυπταν.
Κετικι ιταν θ ανταλλαγι απόψεων και θ κετικι ανταπόκριςθ των μακθτϊν και των
ςυναδζλφων τουσ. Από τα πιο ςθμαντικά αποτελζςματα τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ
κεωρικθκε θ δυνατότθτα απόκτθςθσ νζων γνϊςεων (διδακτικι μεκοδολογία, χριςθ νζων
μζςων κ.ά.) και θ πρακτικι εφαρμογι τουσ. Λδιαίτερα, το τελευταίο κρίκθκε κομβικισ
ςθμαςίασ για τθν αυτοβελτίωςι τουσ κακϊσ θ γνϊςθ ςυνδζκθκε άμεςα με το περιβάλλον
εργαςίασ, προκφπτοντασ ουςιαςτικά από τθν ίδια τθν πράξθ (learning by doing).

5. Επίλογοσ - Συμπεράςματα
Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου απζδειξε ότι θ
αποτελεςματικότθτα μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ είναι ςυνιςταμζνθ πολλϊν παραγόντων
και απαιτείται ςυςτθματικι προςπάκεια για τθν επίτευξθ ςφνκετων ςτόχων. Θ ςφνδεςθ του
Ρανεπιςτθμίου με τθ ςχολικι εκπαίδευςθ είναι αποδοτικι και μπορεί να δθμιουργιςει τισ
προχποκζςεισ για τθν οργάνωςθ μιασ ενεργοφσ κοινότθτασ μάκθςθσ, θ οποία να λειτουργεί
αποτελεςματικά για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Θ πρόκεςθ και θ πρόταςι μασ είναι να
ενιςχυκοφν παρόμοιεσ πειραματικζσ εφαρμογζσ ςτο εγγφσ μζλλον.
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Θ ανάγνωςθ και επεξεργαςία ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου
ςτθν τάξθ και θ ςχζςθ τθσ με τθν ανανζωςθ του ενδιαφζροντοσ
των μακθτϊν για το μάκθμα
Μαλζρου Μαρία
Φιλόλογοσ
m.malerou@yahoo.gr

Ρερίλθψθ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να διερευνθκεί το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ επιρροισ
που αςκεί ςτουσ μακθτζσ θ διδαςκαλία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν τάξθ.
Σε μια εποχι, όπου ςτο Γυμνάςιο κυριαρχεί, ακόμα, θ αποςπαςματικότθτα ςτθ διδαςκαλία
τθσ λογοτεχνίασ, θ ζρευνα αυτι ζγινε για να τονίςει τθν αναγκαιότθτα και τα οφζλθ από τθν
αξιοποίθςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων ςτθν εκπαίδευςθ. Ζλαβε τθ μορφι τθσ
πολλαπλισ μελζτθσ περίπτωςθσ και είχε ωσ αντικείμενο μελζτθσ τθσ τουσ μακθτζσ ενόσ
τμιματοσ τθσ Αϋ Γυμναςίου ςε ιδιωτικό ςχολείο. Για τθ ςυλλογι των ερευνθτικϊν
δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν θ παρατιρθςθ, θ ςυνζντευξθ, το ερωτθματολόγιο και θ
μελζτθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Τα ςθμαντικότερα ευριματα ζδειξαν ότι θ επαφι των
μακθτϊν με τα ολόκλθρα λογοτεχνικά ζργα βελτίωςε τθν επίδοςι τουσ και, κυρίωσ, τθν
επίδοςθ των μακθτϊν «χαμθλισ επίδοςθσ». Επιπλζον, τουσ βοικθςε να καταλάβουν
πλθρζςτερα και βακφτερα το νόθμα του κειμζνου και να επικοινωνιςουν τα ςυναιςκιματα
και τισ ςκζψεισ τουσ.
Λζξεισ κλειδιά: ολόκλθρο λογοτεχνικό ζργο, οφζλθ

1. Αξιοποίθςθ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου: οφζλθ και προχποκζςεισ
Το ηιτθμα τθσ διδαςκαλίασ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων ςτθν τάξθ απαςχολεί τθν
επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι κοινότθτα πολλά χρόνια. Αν και οι ςυηθτιςεισ κατά τθσ
αποςπαςματικότθτασ και οι προτάςεισ υπζρ τθσ ολότθτασ των ζργων ζχουν γίνει
εντονότερεσ τα τελευταία χρόνια, οι επίςθμεσ απαρχζσ αυτϊν- ζςτω και κεωρθτικά, γιατί
δεν ζγιναν πράξθ- εντοπίηονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του 1997. Ωςτόςο, εξακολουκεί
να απουςιάηει ζνασ αναλυτικόσ οδθγόσ και ζνα πλιρεσ ςκεπτικό ςχετικά με τον τρόπο
αξιοποίθςθσ των ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων ςτθν τάξθ. Οι περιςςότερεσ προςπάκειεσ
βαςίηονται ςτον αυτοςχεδιαςμό και τον πειραματιςμό οριςμζνων εκπαιδευτικϊν (Ράνοσ,
2001). Το τι προβλζπεται ςιμερα ςχετικά με τθ χριςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν κειμζνων
ςτθ διδαςκαλία ζχει αναφερκεί παραπάνω. Σε αυτό το ςθμείο κα παρατεκοφν τα
πλεονζκτθμα από μια τζτοια εφαρμογι.
Ρρϊτα από όλα, όςοι εναντιϊνονται με τθν αποςπαςματικότθτα ςτθ Λογοτεχνία
προβάλλουν ωσ βαςικό επιχείρθμα τθν αποδυνάμωςθ των μακθςιακϊν και παιδαγωγικϊν
ςτόχων του μακιματοσ. Επιςθμαίνουν, δθλαδι, ότι θ παρουςίαςθ ενόσ μόνο τμιματοσ του
μυκιςτοριματοσ ι του διθγιματοσ δεν βοθκά τουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν τθν
αναγνωςτικι τουσ εμπειρία και απόλαυςθ (Ραρίςθσ, 1998), κακϊσ δθμιουργοφνται κενά,
χάςματα και παρανοιςεισ (Ραπαγεωργάκθσ, 2002). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να
λαμβάνουν λανκαςμζνα νοιματα για τον ρόλο τθσ λογοτεχνίασ, να αποφεφγουν τθν
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περαιτζρω εναςχόλθςι τουσ με αυτιν και, όπωσ ςχολιάηει θ Δουηζνθ (1989), να μζνουν
θμιμακείσ.
Αντικζτωσ, θ εναςχόλθςθ με ζνα ολόκλθρο λογοτεχνικό ζργο μπορεί να κάνει τουσ
μακθτζσ επαρκείσ αναγνϊςτεσ. Οι αφθγθματικζσ τεχνικζσ, οι ιδζεσ, θ δομι και θ πλοκι του
ζργου μπορεί να γίνονται, πλζον, πιο εφκολα κατανοθτζσ. Με αυτόν τον τρόπο, οι μακθτζσ
κα αναπτφξουν μεκοδολογικά εργαλεία ςκζψθσ, τα οποία κα μποροφν να αξιοποιοφν ςε
οποιοδιποτε κείμενο (Καρτςάκθσ, 2009). Ζνασ αναγνϊςτθσ, λοιπόν, κακίςταται επαρκισ,
όταν μελετά ςε όλεσ του πτυχζσ μερικά ολόκλθρα κείμενα και όχι, όταν μελετά πολλά
αποςπάςματα ςε γριγορουσ ρυκμοφσ.
Οι Αποςτολίδου, Ραςχαλίδθσ και Χοντολίδου (1995) ςθμειϊνουν ςχετικά με τθν
αποςπαςματικότθτα των ανκολογίων ότι αυτά προωκοφν τθν αποςτικιςθ και τθν ζτοιμθ
γνϊςθ, μζςω των «λυςαρίων», ενϊ παράλλθλα εγκλωβίηουν μακθτζσ και κακθγθτζσ ςε
ερμθνευτικά αδιζξοδα και δεν προωκοφν τθν ελεφκερθ ζκφραςθ. Ακόμα, εςτιάηουν ςτο
γεγονόσ ότι τα κείμενα των ανκολογιϊν ανικουν ςε ζναν ξεπεραςμζνο, πλζον, για τθν
κοινωνικι πραγματικότθτα των μακθτϊν «λογοτεχνικό κανόνα» και απωκοφν τουσ μακθτζσ
μόνο και μόνο επειδι ζχουν καταταχκεί ωσ ςχολικά κείμενα.
Ραράλλθλα, θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ με αποςπάςματα κειμζνων και όχι με
ολόκλθρα λογοτεχνικά κείμενα επθρεάηει ςθμαντικά τθν διδακτικι προςζγγιςθ των
εκπαιδευτικϊν. Θ διδαςκαλία γίνεται πιο επιφανειακι (Δουηζνθ, 1989), με αποτζλεςμα το
ενδιαφζρον των μακθτϊν για τθ διδακτικι πράξθ να μειϊνεται. Εκεί αποδίδει τθν
«αδφνατθ» κζςθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ ςκζψθ των μακθτϊν θ Αρϊνθ (1989), ενϊ κάνει πιο
ζντονθ αυτι τθν αδυναμία αντιπαραβάλλοντάσ τθν με τθ μαγεία που προκαλοφν ςτουσ
μακθτζσ θ Λλιάδα, θ Οδφςςεια και άλλα ζργα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ, τα οποία
διδάςκονται ολόκλθρα.
Επιπρόςκετα, ο Καρτςάκθσ (2009) ςθμειϊνει ότι θ κατάταξθ των λογοτεχνικϊν
αποςπαςμάτων ςε κεματικζσ ενότθτεσ, βάςει του περιεχομζνου τουσ, ελλοχεφει τον
κίνδυνο για διδακτιςμό και θκικολογία. Αντίκετα, ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ
λογοτεχνίασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν. Αξιοποιϊντασ αυτιν, οι
μακθτζσ κα μποροφν να εξετάηουν μόνοι τουσ τισ παραδοκείςεσ αρχζσ και αξίεσ, να
απορρίπτουν όςεσ είναι παρωχθμζνεσ και να παγιϊνουν ι να εξελίςςουν όςεσ είναι
ςθμαντικζσ για τθν παροντικι και μελλοντικι ηωι τουσ. Κατατάςςοντασ όμωσ, εκ των
προτζρων, τα κείμενα ςε ενότθτεσ, οι μακθτζσ γίνονται πακθτικοί δζκτεσ. Αυτό ςυμβαίνει
διότι δεν ανάγουν, πλζον, οι ίδιοι τισ αξίεσ των κειμζνων με βάςθ τισ προςλαμβάνουςζσ
τουσ, αλλά δζχονται ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα ό,τι προτάςςει το ςχολικό εγχειρίδιο. Ζτςι, θ
Λογοτεχνία αντί να καλλιεργεί τθν ελευκερία εγκλωβίηει τθ ςκζψθ. Ακόμα, δεν μπορεί να
παραλειφκεί το γεγονόσ ότι θ κατάταξθ αυτι είναι αυκαίρετθ, διότι ζνα κείμενο μπορεί να
ζχει πολλζσ κυρίαρχεσ κεματικζσ, οπότε με ποιο κριτιριο αυτό εντάχκθκε ςε μία
ςυγκεκριμζνθ; (Καρτςάκθσ, 2009).
Θ αξιακι ςθμαςία τθσ επαφισ των μακθτϊν με τα λογοτεχνικά κείμενα ςτθν πλιρθ
και πραγματικι μορφι τουσ εντοπίηεται και από τον Ράνο (2001). Μζςω ενόσ ολόκλθρου
κειμζνου, οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται πιο δυναμικά τισ εκφάνςεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ,
αφοφ εξοικειϊνονται με περιςςότερουσ και ετερόκλθτουσ χαρακτιρεσ, οι οποίοι μάλιςτα
ζχουν «γεννθκεί» από τθν κοινωνικι πραγματικότθτα και προβάλλουν δικζσ τουσ αξίεσ,
ςτάςεισ και ιδανικά. Ζτςι, οι μακθτζσ προςαρμόηονται αποτελεςματικότερα ςτθν κοινωνία
τουσ, αντιλαμβάνονται τα κίνθτρα των ανκρϊπων, μποροφν να ερμθνεφςουν, να κρίνουν,
να καταλάβουν, να ςυναιςκανκοφν, να ταυτιςτοφν ι να απορρίψουν και, εν τζλει, να
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γνωρίςουν καλφτερα τον εαυτό τουσ (Μπαλάςκασ, 1998). Ρρζπει, βζβαια, να γίνει ςαφζσ
ςτουσ μακθτζσ ότι θ λογοτεχνία είναι μια μορφι τζχνθσ και αποτελεί μια εκδοχι τθσ
πραγματικότθτασ και όχι τθν ίδια τθν πραγματικότθτα.
Θ Αρϊνθ (1989, ς. 20), από τθν άλλθ πλευρά, προβαίνει ςε μία αξιοςθμείωτθ
επιςιμανςθ. Δεν αναιρεί τθν χρθςιμότθτα ενόσ αποςπαςματικοφ βιβλίου λογοτεχνίασ,
διακρίνει όμωσ τθ διαφορετικι λειτουργία που αυτό επιτελεί. Αναφζρει, ςυγκεκριμζνα, ότι
«..το βιβλίο προχποκζτει τθν επαφι του μακθτι με τθ λογοτεχνία, δεν μπορεί από μόνο
του να τουσ ‘απελευκερϊςει’, να τουσ κάνει να ‘υποςτοφν τισ ςυνζπειεσ’ τθσ επαφισ τουσ
με τθν Τζχνθ». Αυτό ςθμαίνει ότι ζνα αποςπαςματικό εγχειρίδιο Λογοτεχνίασ είναι
αποτελεςματικό, εφόςον υπάρχει ιδθ μια διαμορφωμζνθ κουλτοφρα αναγνωςτϊν. Μόνο
τότε οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τα αποςπαςματικά κείμενα ωσ μια αφορμι για τθν
αναηιτθςθ ολόκλθρων ζργων και βλζπουν τθ μαγεία που αυτά κρφβουν, λόγω τθσ
διαφορετικότθτάσ τουσ. Μόνο τότε θ ςφαιρικότθτα και θ πλθρότθτα που προςφζρουν αυτά
τα κείμενα είναι χρθςτικι. Ζνα ανκολογθμζνο βιβλίο, όμωσ, από μόνο του δεν κα κάνει
τουσ μακθτζσ να αγαπιςουν τθν λογοτεχνία.
Ασ μθ παραλειφκεί το γεγονόσ ότι το ενδιαφζρον των Ελλινων για το βιβλίο είναι
περιοριςμζνο. Αυτό αποδίδεται από τουσ ερευνθτζσ ςε μια ςειρά παραγόντων, με
ςθμαντικότερο εκείνον τθσ μθ ζγκαιρθσ εξοικείωςθσ με το βιβλίο (Καλλζργθσ, 1990). Ζνασ
τρόποσ, για να καλλιεργθκεί αυτό το ενδιαφζρον κα μποροφςε να είναι θ ανάγνωςθ και θ
επεξεργαςία ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων ςτθν τάξθ. Αυτι θ ενζργεια πικανόν να
απελευκερϊςει τουσ μακθτζσ, να τουσ βοθκιςει να ςυνειδθτοποιιςουν τι πραγματικά
ςθμαίνει λογοτεχνία και να τουσ μετατρζψει ςε πιο τακτικοφσ και κριτικοφσ αναγνϊςτεσ.
Σε αυτό το ςθμείο, ίςωσ, προκφπτει ζνα εφλογο ερϊτθμα. Θ ανάκεςθ λογοτεχνικϊν ζργων
για ανάγνωςθ ςτο ςπίτι και θ παρουςίαςι τουσ ςτθν τάξθ από τουσ μακθτζσ δεν επαρκεί,
ϊςτε εκείνοι να αγαπιςουν τθ λογοτεχνία και τθν ανάγνωςθ; Θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα
είναι όχι ι όχι πάντα, αν, ςτθν τελευταία περίπτωςθ, λθφκοφν υπόψθ παράγοντεσ, όπωσ το
μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των γονζων, το πολιτιςμικό υπόβακρο και θ οικονομικι
κατάςταςθ. Το ςχολείο, όμωσ, οφείλει να παρζχει τα ίδια ερεκίςματα ςε όλουσ τουσ
μακθτζσ, ϊςτε εκείνοι να μπορζςουν να μετατραποφν ςε ςυςτθματικοφσ αναγνϊςτεσ.
Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ επεξεργαςίασ των
λογοτεχνικϊν ζργων να γίνεται ςτθν τάξθ (Αρϊνθ, 1989). Ραράλλθλα, με τθν ανάγνωςθ και
τθν επεξεργαςία ςτθν τάξθ, είναι πικανό να διευκολφνονται οι μακθτζσ με προβλιματα
ςτθν ανάγνωςθ και τθν κατανόθςθ του κειμζνου (Martinez-Rodlan & Lopez-Robertson,
1999/2000, όπ. αν. ςτο Ράτςιου & Καλογιρου, 2013). Τζλοσ, επωφελείται θ επεξεργαςία
από τθν πλευρά του διδάςκοντοσ. Ο ίδιοσ μπορεί να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι των
μακθτϊν, να τουσ οργανϊςει καλφτερα, ζχοντασ διαμεςολαβθτικό ρόλο (Iser, 2000 ςτο
Ράτςιου & Καλογιρου, 2013). Για να μθν καταργθκεί, ωςτόςο, θ ατομικι απόλαυςθ και ο
προςωπικόσ ρυκμόσ κατά τθν ανάγνωςθ, ζνα μικρό μζροσ αυτισ κα μποροφςε να
ανατίκεται για το ςπίτι.
Σχετικά με τον παραπάνω προβλθματιςμό, θ Αρϊνθ (1989) επιςιμανε πωσ θ ανάκεςθ
ςτο ςπίτι ολόκλθρθσ τθσ ανάγνωςθσ των μυκιςτορθμάτων από τουσ μακθτζσ μπορεί να
είναι, ςε γενικζσ γραμμζσ, μια καλι ενζργεια, αλλά ςίγουρα δεν μεταβάλλει τθν υπάρχουςα
κατάςταςθ του μακιματοσ και δεν προςφζρει κάτι βακφτερο ςε εκείνουσ. Μια τζτοια
πράξθ καταργεί τθν αλλθλεπίδραςθ και τθν δυνατότθτα τθσ άμεςθσ αξιοποίθςθσ των
αναγνωςτικϊν ανταποκρίςεων των μακθτϊν, ενϊ παραμζνει αμφίβολο το εάν εκείνοι κα
αγαπιςουν και κα εξοικειωκοφν τελικά με τθ λογοτεχνία. Επίςθσ, θ ίδια (1989)

122

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

ςυμπλιρωςε πωσ, όταν κάτι γίνεται ςυςτθματικά και είναι ενταγμζνο ςτο πλαίςιο του
ςχολικοφ ωρολόγιου προγράμματοσ, μπορεί να ζχει ευεργετικζσ ςυνζπειεσ ςτθ ηωι των
μακθτϊν μακροπρόκεςμα.
Λδιαίτερθ προςοχι, βζβαια, απαιτείται και ςτθν επιλογι του λογοτεχνικοφ βιβλίου. Το
κζμα του, αφενόσ, κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν και,
αφετζρου, να είναι ποιοτικό. Με τθν προχπόκεςθ, μάλιςτα, ότι ςε κάκε ςχολικι χρονιά κα
μελετϊνται τουλάχιςτον τρία λογοτεχνικά βιβλία, αυτό ςθμαίνει ότι όχι μόνο κα
καλφπτονται τα ενδιαφζροντα τθσ πλειοψθφίασ των μακθτϊν, αλλά και ότι κα
προςεγγίηεται μια μεγάλθ γκάμα ςυγγραφζων. Με αυτόν τον τρόπο ιςορροπείται θ
μονομζρεια για τθν οποία «κατθγοροφνται» τα ολόκλθρα λογοτεχνικά κείμενα (Βαρμάηθσ,
1998).
Από τθν άλλθ πλευρά, αν το κζμα του βιβλίου δεν ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ
των μακθτϊν, θ εκπαιδευτικι πράξθ είναι καταδικαςμζνθ να αποτφχει. Σε αποτυχία κα
οδθγθκεί, όμωσ, και ςτθν περίπτωςθ που το βιβλίο είναι απλϊσ ζνα ανϊφελο διιγθμα,
χωρίσ δυνατότθτα εμβάκυνςθσ, προβλθματιςμοφ και κριτικισ ανάλυςθσ των ςυγγραφικϊν
επιλογϊν ι των εξωκειμενικϊν ςτοιχείων. Τα μυκιςτοριματα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν
ωσ «λογοτεχνιματα» και όχι ωσ ψυχολογικζσ καταγραφζσ (Δουηζνθ, 1989). Ο
Αναγνωςτόπουλοσ (2001) ςθμειϊνει ςχετικά ότι το λογοτεχνικό βιβλίο που κα επιλεγεί δεν
κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από ευκολία, δθλαδι να ζχει απλοϊκό λεξιλόγιο, ςυνθκιςμζνα
κζματα ι μονοδιάςτατα νοιματα.
Θ Αρϊνθ (1989) ςυμπεριζλαβε ςτα κριτιρια επιλογισ ενόσ μυκιςτορθματικοφ βιβλίου
τισ τοπικζσ ανάγκεσ, ενϊ πρόβαλε ωσ αναγκαιότθτα τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων φορζων.
Θ προςκικθ του τόπου, αλλά και θ μζριμνα για τισ ανάγκεσ των μακθτϊν είναι δφο ςτοιχεία
που, αμζςωσ, διαφοροποιοφν τα μυκιςτοριματα τα οποία κα διδαχκοφν από τόπο ςε τόπο
και από ςχολείο ςε ςχολείο. Αυτι θ διαφοροποίθςθ δεν είναι απαραιτιτωσ αρνθτικι, ςε
αυτιν όμωσ ςτθρίηονται όςοι εμμζνουν ςτθν ανκολογθμζνθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ.
Συγκεκριμζνα, υποςτθρίηουν ότι το πλικοσ των διαφορετικϊν μυκιςτορθμάτων
δυςχεραίνει τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων και τον κοινό τρόπο εξζταςθσ (Αρϊνθ, 1989).
Εφόςον, όμωσ, πρόκειται για ζνα μάκθμα το οποίο δεν εξετάηεται πανελλαδικά ι, εάν
εξεταςτεί - με βάςθ τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ - το κείμενο κα είναι άγνωςτο και, εφόςον,
υπάρχουν εκπαιδευτικοί ικανοί να αξιοποιιςουν τα μυκιςτοριματα με τρόπο ςφμφωνο
προσ τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, ο παραπάνω προβλθματιςμόσ δεν ευςτακεί. Θ
λογοτεχνία είναι ζνα από τα λίγα μακιματα που μπορεί να αποδεςμευτεί από τισ
ςτερεοτυπικζσ εκπαιδευτικζσ αντιλιψεισ.
Τζλοσ, θ Αποςτολίδου (1997) εςτίαςε ςτον εκπαιδευτικό και τόνιςε πωσ τθν τελικι
ευκφνθ τθσ επιλογισ τθν φζρει ο ίδιοσ, ο οποίοσ μάλιςτα διακζτει το επιπλζον προνόμιο τθσ
ςκεναρισ υπεράςπιςθσ τθσ επιλογισ του, λόγω τθσ κζςθσ του. Σκζψθ λογικι, αφοφ μόνο
εκείνοσ ζχει πλιρθ εικόνα των αναγκϊν των μακθτϊν του και, ταυτόχρονα, μπορεί να
διακρίνει το αξιόλογο από το μθ αξιόλογο λογοτεχνικό ζργο. Θ παραπάνω παραδοχι
αποτελεί, ίςωσ, απάντθςθ ςε όςουσ απορρίπτουν εκ των προτζρων τθν ειςαγωγι
ολόκλθρων μυκιςτορθμάτων ςτθν εκπαίδευςθ, εξαιτίασ τθσ αμφιβόλου ποιότθτασ αυτϊν.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ δθμιουργία ενόσ ευρζωσ και ευζλικτου καταλόγου με προτεινόμενα
βιβλία, που κα πλθροί όλα τα κριτιρια, είναι επιτακτικι.
Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα όςα αναφζρκθκαν, μποροφμε να υποκζςουμε ότι θ
αξιοποίθςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν κειμζνων ςτθν τάξθ λειτουργεί προσ όφελοσ τθσ
εκπαιδευτικισ πράξθσ, του μακθτι και του διδάςκοντοσ. Θ ςφνταξθ ενόσ αναλυτικοφ
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προγράμματοσ δράςθσ και διαχείριςθσ των ολόκλθρων κειμζνων προβάλλει, ίςωσ, ωσ
μζγιςτθ ανάγκθ των θμερϊν μασ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αφυπνιςτοφν και να
επιμορφωκοφν, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτο νζο τουσ ρόλο.

2. Το πλαίςιο τθσ ζρευνασ και θ επιλογι δείγματοσ
Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε Γυμνάςιο τθσ Ακινασ, κατά το ςχολικό ζτοσ 20172018, και είχε ωσ κζντρο τθ διδαςκαλία ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου. Συγκεκριμζνα,
ςτόχοσ μασ ιταν να εξετάςουμε τισ ανταποκρίςεισ των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ
λογοτεχνίασ ςε τρία ςτάδια: πριν από τθν ανάγνωςθ ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ βιβλίου
μζςα ςτθν τάξθ, κατά τθ διάρκεια αυτισ και μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ. Θ ζρευνα ξεκίνθςε
τον Σεπτζμβριο του 2017 και ολοκλθρϊκθκε τον Σεπτζμβριο του 2018. Εςτιάςαμε ςε 6
μακθτζσ του δεφτερου τμιματοσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ, τουσ οποίουσ επιλζξαμε με ςκόπιμθ
δειγματολθψία (Νόβα, 2006). Τισ διδαςκαλίεσ τισ πραγματοποίθςε θ διδάςκουςα του
τμιματοσ, για να μπορζςουμε να καταγράφουμε τισ παρατθριςεισ μασ (μθ ςυμμετοχικι
παρατιρθςθ). Θ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ βιβλίουπραγματοποιικθκε τθν χρονικι
περίοδο μεταξφ των μθνϊν Μαρτίου και Μαΐου. Στθν αρχι τθσ ζρευνασ, δεν ανακοινϊκθκε
ςτουσ μακθτζσ ότι αποτελοφςαν αντικείμενο ζρευνασ, για να μθν αλλοιωκοφν οι
ανταποκρίςεισ τουσ. Θ άδεια για τθν παρατιρθςθ δόκθκε από τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.
Λαμβάνοντασ υπόψθ το κζμα τθσ ζρευνασ και το ότι οι διδακτικζσ επιλογζσ
επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι και τθν αγάπθ των παιδιϊν για το μάκθμα, προζκυψαν δφο
ερευνθτικά ερωτιματα:
 Ρϊσ θ ανάγνωςθ και θ επεξεργαςία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν
τάξθ από τον εκπαιδευτικό ςυμβάλλουν ςτθν ανανζωςθ του ενδιαφζροντοσ των
μακθτϊν για το μάκθμα;
 Ρόςο βελτιϊνουν τθν αναγνωςτικι και μακθςιακι ςυμπεριφορά των μακθτϊν θ
ανάγνωςθ και θ επεξεργαςία ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων ςτθν τάξθ;

3. Μεκοδολογία και ερευνθτικά εργαλεία
Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ιταν μικτι, κακϊσ ςυνδφαηε ποιοτικά και ποςοτικά
δεδομζνα. Θ ποιοτικι τθσ διάςταςθ ςυνίςταται ςτο ότι κφριοσ ςτόχοσ μασ ιταν θ, εισ βάκοσ,
μελζτθ, περιγραφι και ερμθνεία ενόσ κοινωνικοφ φαινομζνου, τθσ ςυμπεριφοράσ δθλαδι
και τθσ ανταπόκριςθσ ζξι μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου απζναντι ςτθν διδακτικι προςζγγιςθ
ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου.Θ ανάγκθ, μάλιςτα, τθσ βακφτερθσ κατανόθςθσ των
ςτοιχείων ςτθν ποιοτικι ζρευνα και όχι απλϊσ μιασ επιφανειακισ εξζταςθσ ζχει
επιςθμανκεί και από τον Johnson (1995). Χρθςιμοποιικθκε το ερμθνευτικό παράδειγμα
τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, διότι ςκοπόσ ιταν θ επιβεβαίωςθ ι θ διάψευςθ των ιδθ
υπάρχουςων κεωριϊν και ερευνϊν και όχι θ δθμιουργία μιασ νζασ κεωρίασ (Merriam,
1988). Ραράλλθλα, θ επιλογι αυτι αποςκοποφςε ςτθν δθμιουργία βαςικϊν εννοιολογικϊν
κατθγοριϊν για τθν καλφτερθ πλαιςίωςθ τθσ ζρευνασ. Σφμφωνα με αυτό το παράδειγμα, θ
πραγματικότθτα ζχει πολλζσ εκδοχζσ και όχι μόνο μία, θ επιςτθμολογία είναι υποκειμενικι,
εφόςον θ ερμθνεία είναι αποτζλεςμα τθσ ςφμπραξθσ του ερευνθτι και των υποκειμζνων
τθσ ζρευνασ.
Αξιοποιικθκαν, το ερωτθματολόγιο, θ μελζτθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (τετράδια
μακθτϊν), θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ και θ παρατιρθςθ. Κρίνεται αναγκαίο να γίνει ειδικι
αναφορά ςτθ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ, προκειμζνου να αποςαφθνιςτοφν οι άξονεσ και
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τα κριτιρια πάνω ςτα οποία εκείνθ βαςίςτθκε και να κατανοθκοφν καλφτερα τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.
Άξονεσ παρατιρθςθσ:
Α. Συχνότθτα προφορικισ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ:
πόςεσ φορζσ ο μακθτισ ηθτοφςε τον λόγο ςτισ ερωτιςεισ τθσ διδάςκουςασ, εάν οι
ερωτιςεισ εκείνθσ ιταν κατά μζςο όρο δζκα ανά μάκθμα;
μθδαμινι (0/10)
ελάχιςτθ (1-2/10)
μζτρια (3-4/10)
ικανοποιθτικι (5-6/10)
πολφ καλι (7-8/10)
πάρα πολφ καλι (9-10/10)
Β. Ροιότθτα προφορικισ ςυμμετοχισ ςτισ ερωτιςεισ τθσ διδάςκουςασ: τι είδουσ
απάντθςθ ζδωςε ο μακθτισ;
κακι (άςτοχεσ απαντιςεισ, εντελϊσ εκτόσ κεματικοφ πλαιςίου)
καλι (ςυμβατικζσ απαντιςεισ, χωρίσ εμβάκυνςθ και καταγραφι προςωπικϊν
ςυναιςκθμάτων ι ςκζψεων).
πολφ καλι (καταγραφι προςωπικϊν ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων, εμβάκυνςθ,
φανταςία).

4. Κατθγοριοποίθςθ αποτελεςμάτων πολλαπλισ μελζτθσ περίπτωςθσ
Θ ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ είναι μία αρκετά ςφνκετθ διαδικαςία.
Ξεκινάει από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ ζρευνασ, ςυνεχίηεται με τθ ςυλλογι των δεδομζνων και
ολοκλθρϊνεται με τθν τελικι ανάλυςι τουσ (LeCompte & Preissle, 1993). Στθν παροφςα
ζρευνα χρθςιμοποιικθκε μια ποιοτικι μζκοδοσ κωδικοποίθςθσ δεδομζνων των Coffey και
Atkinson (1996). Θ μζκοδοσ αυτι περιλαμβάνει τρία ςτάδια: α) ςε πρϊτο επίπεδο
παρατθρείται το υπό μελζτθ φαινόμενο, β) ςε δεφτερο επίπεδο ςυλλζγονται τα κατάλλθλα
παραδείγματα και ςτοιχεία και γ) ςε τρίτο επίπεδο γίνεται θ προςεκτικι ανάγνωςθ ι
απομαγνθτοφϊνθςι τουσ, με ςκοπό τθν δθμιουργία βαςικϊν κατθγοριϊν και τθν πυκνι
περιγραφι και ερμθνεία τουσ.
Από τθν επεξεργαςία των ερευνθτικϊν δεδομζνων διαμορφϊκθκαν οι παρακάτω
κατθγορίεσ, βάςει των οποίων ζγινε θ πυκνι περιγραφι και θ ερμθνεία των
αποτελεςμάτων:
 Θ γενικι ςτάςθ του υποκειμζνου απζναντι ςτθν διδαςκαλία ενόσ ολόκλθρου
λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν τάξθ: Σε αυτι τθν κατθγορία αναφζρονται ηθτιματα
που ςχετίηονται με τθν τελικι αποτίμθςθ αυτισ τθσ εμπειρίασ (κετικι ι αρνθτικι)
και με τθν προτίμθςθ ι όχι των ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων ςτθν διδαςκαλία
αντί των αποςπαςμάτων. Τζλοσ, ελζγχεται αν υπιρχε αντιςτοιχία ανάμεςα ςτισ
δθλϊςεισ (ερωτθματολόγιο, ςυνζντευξθ) και τθν αναγνωςτικι και μακθςιακι
ςυμπεριφορά των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ (παρατιρθςθ).
 Θ βελτίωςι του κακόλθ τθν διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ και τθσ επεξεργαςίασ του
ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου ςτθν τάξθ: Στθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία
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επιδιϊκεται να διαφωτιςτεί αν υπιρξε βελτίωςθ ι όχι ςτθν γραπτι και προφορικι
επίδοςθ του μακθτι όςο διαρκοφςε θ ανάγνωςθ και θ επεξεργαςία του ολόκλθρου
λογοτεχνικοφ ζργου, αλλά και μετά το τζλοσ αυτισ, ςτθν κανονικι ροι του
μακιματοσ (διδαςκαλία αποςπαςμάτων). Επιχειρικθκε, δθλαδι, θ ςφγκριςθ των
επιδόςεων των μακθτϊν ςτθ λογοτεχνία ςε τρία επίπεδα: πριν τθν ανάγνωςθ, κατά
τθν διάρκεια αυτισ και μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ. Για τον ζλεγχο τθσ βελτίωςθσ των
υποκειμζνων εξετάςτθκαν θ ςυχνότθτα τθσ προφορικισ ςυμμετοχισ του ςτισ
διδαςκαλίεσ, θ ποιότθτα αυτισ, κακϊσ και θ ποιότθτα των γραπτϊν αςκιςεων που
δίνονταν για το ςπίτι και αφοροφςαν γενικά ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, εξετάςτθκε το πόςεσ φορζσ ο μακθτισ ηθτοφςε τον λόγο, εφόςον ο
αρικμόσ των ερωτιςεων τθσ διδάςκουςασ ιταν, κατά μζςο όρο 10, ςε κάκε μάκθμα,
το είδοσ των απαντιςεων και θ αποτελεςματικότθτα των αςκιςεων. Για τον ςκοπό
αυτό αξιοποιικθκαν θ παρατιρθςθ και θ μελζτθ των τετραδίων των μακθτϊν.
Ραραπζμπουμε ςτισ ςελίδεσ 45-47 τθσ παροφςασ εργαςίασ για τθν υπενκφμιςθ των
αξόνων παρατιρθςθσκαι τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αποτελεςμάτων που
ακολουκοφν.
Οι διδακτικζσ ςυμπεριφορζσ που εκτιμά ωσ κατάλλθλεσ για τισ διδαςκαλίεσ: Σε
αυτι τθν κατθγορία αναφζρονται οι ενζργειεσ τθσ διδάςκουςασ του τμιματοσ που,
ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ των υποκειμζνων τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ ςε ςυνζντευξθ
και ερωτθματολόγια, κζρδιςαν τθν προςοχι, το ενδιαφζρον και τθν ςυμμετοχι τουσ
ςτο μάκθμα.
Θ ςτάςθ του απζναντι ςτθν φιλαναγνωςία: Θ παροφςα κατθγορία αναφζρεται ςτο
αν και κατά πόςο θ ανάγνωςθ του ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου ςτο πλαίςιο τθσ
τάξθσ ςυνζβαλε ςτο να αγαπιςουν οι μακθτζσ τθ λογοτεχνία και τθν ανάγνωςθ
βιβλίων. Για τον ςκοπό αυτό χρθςιμοποιικθκαν οι δθλϊςεισ τουσ ςτθ ςυνζντευξθ
και ςτα ερωτθματολόγια.

5. Αποτελζςματα και ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ πολλαπλισ μελζτθσ
περίπτωςθσ
Θ ανάγνωςθ και θ επεξεργαςία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν τάξθ
ανανεϊνει το ενδιαφζρον των μακθτϊν για το μάκθμα, δεδομζνου ότι:
α) αυξάνεται θ προφορικι ςυμμετοχι των περιςςότερων: Από «ελάχιςτθ» ςε «πολφ
καλι» ι «πάρα πολφ καλι» για τουσ μακθτζσ «χαμθλισ επίδοςθσ», από «μζτρια» ςε
«ικανοποιθτικι» για τον ζναν μακθτι «μζςθσ επίδοςθσ» και από «πολφ καλι» ςε «πάρα
πολφ καλι» για τισ μακιτριεσ «άριςτθσ επίδοςθσ». Ζνασ μακθτισ παραμζνει ςτακερόσ ςε
«ικανοποιθτικι» επίδοςθ. Από τα παραπάνω μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ ανάγνωςθ
και θ επεξεργαςία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν τάξθ λειτοφργθςε
ευεργετικά, κυρίωσ, για τουσ μακθτζσ «χαμθλισ επίδοςθσ» και τον ζναν μακθτι τθσ «μζςθσ
επίδοςθσ». Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ ζνιωςαν
ςυνδθμιουργοί τθσ γνϊςθσ, ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ τθσ κοντρουκτιβιςτικισ κεωρίασ,
αφοφ για πρϊτθ φορά τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα να εκφράςουν, ςε τόςο μεγάλο βακμό,
τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ, χωρίσ να πιζηονται από το ενδεχόμενο μιασ
λανκαςμζνθσ απάντθςθσ. Για τισ μακιτριεσ «άριςτθσ επίδοςθσ» θ εξζλιξθ ιταν εμφανισ,
ίςωσ και αναμενόμενθ. Μποροφμε να υποκζςουμε ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα
αυξικθκε, κυρίωσ, είτε λόγω του πθγαίου ενδιαφζροντόσ τουσ για τθ λογοτεχνία, όπωσ μασ
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φανζρωςε θ μελζτθ τθσ μακιτριασ «Ε», είτε λόγω τθσ ανάγκθσ τουσ να προςτατζψουν τθν
καλι εικόνα τουσ, πικανό ςυμπζραςμα ςτο οποίο καταλιξαμε, φςτερα από τθ ςυνολικι
μελζτθ τθσ μακιτριασ «ΣΤ», αφοφ προςπακοφςε πάντα να δίνει τθν «ςωςτι απάντθςθ» και
απογοθτευόταν όποτε οι απαντιςεισ τθσ δε ςυνζκλιναν με τισ κειμενικζσ ενδείξεισ. Ο
μακθτισ «Γ» υποκζτουμε ότι παρζμεινε ςτακερόσ λόγω τθσ αδιαφορίασ που του
προκάλεςε το κζμα του βιβλίου, ωςτόςο είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε ότι θ ανάγνωςθ
και θ επεξεργαςία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ςτθν τάξθ-τουλάχιςτον ςτθν ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ- δεν επζδραςε αρνθτικά ςτθν ςυμμετοχι του μακθτι, μειϊνοντάσ τθν για
παράδειγμα.
β) βελτιϊνεται ι παραμζνει ςτακερά «πολφ καλι» θ ποιότθτα τθσ προφορικισ τουσ
ςυμμετοχισ: Από «καλι» ςε «πολφ καλι» για τουσ μακθτζσ «χαμθλισ επίδοςθσ» και για
τον ζναν μακθτι «μζςθσ επίδοςθσ». Οι υπόλοιποι μακθτζσ παραμζνουν ςτακεροί ςτθν
επίδοςθ που είχαν («πολφ καλι»), ωςτόςο με κάποιεσ φανερζσ πρόςκετεσ βελτιϊςεισ. Σε
αυτό το ςθμείο ζχουμε άλλθ μία ςοβαρι ζνδειξθ ότι ζνα ολόκλθρο λογοτεχνικό ζργο και ο
τρόποσ διδαςκαλίασ του επιδροφν κετικά ςτουσ μακθτζσ, αφοφ ςυμβάλλουν ςτθν ποιοτικι
βελτίωςθ του προφορικοφ λόγου τουσ.
γ) βελτιϊνεται ι παραμζνει ςτακερά «πολφ καλι» θ γραπτι επίδοςι τουσ ςτισ
αςκιςεισ: Από «καλι» ςε «πολφ καλι» για τουσ μακθτζσ «χαμθλισ επίδοςθσ» και τον ζναν
μακθτι «μζςθσ επίδοςθσ». Οι υπόλοιποι παραμζνουν ςτακεροί ςε «πολφ καλι» επίδοςθ,
ωςτόςο με κάποιεσ φανερζσ πρόςκετεσ βελτιϊςεισ. Θ ποιοτικι βελτίωςθ παρατθρείται και
ςτον γραπτό λόγο των μακθτϊν, γεγονόσ το οποίο μασ δίνει μια ακόμα ζνδειξθ για τον
πολφτιμο ρόλο των ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων ςτθν διδαςκαλία.
δ) αναπτφςςεται ςταδιακά θ φιλαναγνωςία τουσ: Είναι αρκετά μικρό, ακόμα, το
χρονικό διάςτθμα, για να μπορζςουμε να μιλιςουμε για τθν παγίωςθ μιασ ςτάςεωσ που
προχποκζτει τθν τακτικι ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν ζργων από εςωτερικι ανάγκθ και αγάπθ
προσ αυτά. Θ φιλαναγνωςία, ωσ δεξιότθτα, χρειάηεται χρόνο και ςυςτθματικι προςπάκεια.
Μποροφμε, όμωσ, να υποςτθρίξουμε ότι τα πρϊτα ςτοιχεία φανερϊνουν μια ςτροφι
πολλϊν μακθτϊν (μακθτζσ Α», «Δ» και «Ε») προσ τθν προςωπικι λογοτεχνικι ανάγνωςθ
και μια διαφορετικι - καλφτερθ, πλζον - αντίλθψθ για το βιβλίο εκ μζρουσ τουσ. Επομζνωσ,
υπάρχουν οριςμζνεσ ενδείξεισ που ςχετίηονται με τθ ςταδιακι ανάπτυξθ τθσ
φιλαναγνωςίασ τουσ, αφοφ οι παραπάνω μακθτζσ διλωςαν ότι αςχολικθκαν το καλοκαίρι
με τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν ζργων. Πςοι δεν αςχολικθκαν μποροφμε να το αποδϊςομε
ςτο γεγονόσ ότι δυςκολεφτθκαν λόγω δυςλεξίασ (μακθτισ «Β»), δεν το κεϊρθςαν
ενδιαφζρον (μακθτισ «Γ) και δεν το αντιλιφκθκαν ωσ υποχρζωςθ για το ςχολείο (μακιτρια
«ΣΤ»).
Συνεπϊσ, οι ευεργετικζσ ςυνζπειεσ τθσ διδαςκαλίασ των ολόκλθρων λογοτεχνικϊν
κειμζνων ςτθν τάξθ επιβεβαιϊνονται, όπωσ ζχει γίνει ιδθ γνωςτό ςτθ κεωρθτικι
πλαιςίωςθ τθσ ζρευνασ, και από τθ βιβλιογραφία. Οι Ραρίςθσ (1998) και Ραπαγεωργάκθσ
(2002) επιςθμαίνουν ότι θ παρουςίαςθ ενόσ μόνο τμιματοσ του μυκιςτοριματοσ ι του
διθγιματοσ δεν βοθκά τουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν τθν αναγνωςτικι τουσ εμπειρία και
απόλαυςθ (Ραρίςθσ, 1998), κακϊσ δθμιουργοφνται κενά, χάςματα και παρανοιςεισ
(Ραπαγεωργάκθσ, 2002). Επίςθσ, ο Καρτςάκθσ (χ.χ.) ςθμειϊνει ότι θ εναςχόλθςθ με ζνα
ολόκλθρο λογοτεχνικό ζργο κα κάνει τουσ μακθτζσ επαρκείσ αναγνϊςτεσ και οι
αφθγθματικζσ τεχνικζσ, οι ιδζεσ, θ δομι και θ πλοκι του ζργου κα γίνονται, πλζον, πιο
εφκολα κατανοθτζσ. Ακόμα, οι Αποςτολίδου, Ραςχαλίδθσ και Χοντολίδου (1995) κάνουν
λόγο για τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ και ο Ράνοσ (2001) επιβεβαιϊνει ότι τα ολόκλθρα
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λογοτεχνικά ζργα κάνουν τουσ μακθτζσ να αντιλαμβάνονται πιο δυναμικά τισ εκφάνςεισ τθσ
ςφγχρονθσ ηωισ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι εξοικειϊνονται με περιςςότερουσ και
ετερόκλθτουσ χαρακτιρεσ, οι οποίοι μάλιςτα «ζχουν γεννθκεί» από τθν κοινωνικι
πραγματικότθτα. Μάλιςτα, για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ, μζςω των
ολόκλθρων ζργων, υποςτιριξαν και οι Ραπαγεωργάκθσ (2002), Καββαδία-Βοϊκλι (2012) και
Verrier (2008) βαςιηόμενοι ςε ςτοιχεία των ερευνϊν τουσ. Ο Ραπαγεωργάκθσ (2002)
παρατιρθςε τθν διαρκϊσ αυξανόμενθ ςυμμετοχι των μακθτϊν κατά τθν προςζγγιςθ τριϊν
μυκιςτορθμάτων, θ Καββαδία- Βοϊκλι (2012) ςθμείωςε ότι οι μακθτζσ απζβαλαν τθν
εκφραςτικι δυςκαμψία τουσ και απζκτθςαν άνεςθ ςτθ ςυμμετοχι και ο Verrier (2008)
ανζφερε ότι επικοινωνοφςαν πιο δθμιουργικά και ζγιναν προςεκτικοί αναγνϊςτεσ. Τζλοσ,
ςχετικά με τθν ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ, θ Αρϊνθ (1989) τονίηει ότι, όταν κάτι γίνεται
ςυςτθματικά και είναι ενταγμζνο ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ ωρολόγιου προγράμματοσ,
μπορεί να ζχει ευεργετικζσ ςυνζπειεσ ςτθ ηωι των μακθτϊν μακροπρόκεςμα, άρα και ςτθ
νοοτροπία τουσ για τα βιβλία.
Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, διαπιςτϊνουμε ότι θ ανάγνωςθ και θ
επεξεργαςία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν τάξθ φαίνεται: α) να ςυμβάλουν
ςθμαντικά ςτθν ενεργθτικι ανταπόκριςθ των μακθτϊν, όπωσ ςυνζβθ με τουσ μακθτζσ «Α»,
«Β», «Δ», «Ε» και «ΣΤ», β) να δίνουν ςε πολλοφσ από αυτοφσ το κίνθτρο να αςχολθκοφν
περαιτζρω με τθν προςωπικι λογοτεχνικι ανάγνωςθ, όπωσ ςυνζβθ με τουσ μακθτζσ «Α»,
«Δ» και «Ε» και γ) να βελτιϊνουν αιςκθτά (μακθτζσ «Α», «Β», «Δ», «Ε» και «ΣΤ») ι,
τουλάχιςτον, να διατθροφν ςτακερι (μακθτισ «Γ») τθν αναγνωςτικι και μακθςιακι
ςυμπεριφορά τουσ.
Οι μακθτζσ αυτοί προτιμοφν να διδάςκονται ολόκλθρα λογοτεχνικά ζργα από το να
διδάςκονται μόνο κάποια αποςπάςματα κειμζνων ςτο ςχολικό εγχειρίδιο. Τα
πλεονεκτιματα που προςφζρει θ ενότθτα και θ ςυνοχι ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου ςτθν
κατανόθςθ του κειμζνου κερδίηουν τουσ μακθτζσ (Μαλαφάντθσ, 2005).

6. Ρροτάςεισ
Κλείνοντασ, θ παροφςα μελζτθ, υιοκετϊντασ τθν άποψθ τθσ Αρϊνθ (1989, ς. 20) ότι
«..το *ςχολικό+ βιβλίο προχποκζτει τθν επαφι του μακθτι με τθ λογοτεχνία, δεν μπορεί
από μόνο του να τον ‘απελευκερϊςει’, να τον κάνει να γευτεί τθ λογοτεχνία ωσ Τζχνθ»,
προτείνει:
α) τθν αυτονομία του μακιματοσ τθσ λογοτεχνίασ ςτο Δθμοτικό,
β)τθν διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςε Δθμοτικό και Γυμνάςιο, αποκλειςτικά, μζςω τθσ
χριςθσ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων και
γ) τθν διδαςκαλία των αποςπαςμάτων ςτο Λφκειο. Το αντίκετο, δθλαδι, από ό,τι γίνεται
μζχρι ςιμερα.
Αυτζσ οι ενζργειεσ, ίςωσ, βοθκιςουν τουσ μακθτζσ, πρϊτα, να αγαπιςουν τθ
λογοτεχνία και να γίνουν αναγνϊςτεσ και, ςε πιο ϊριμθ θλικία (Λφκειο), να εξελιχκοφν ςε
κριτικοφσ αναγνϊςτεσ.
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Θ Ραιδαγωγικι Freinet και το ςυνεργατικό ςχολείο, ωσ
εναλλακτικι προοπτικι εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ.
Μαρκαντζσ Ιωάννθσ
Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ. Ε. εκφμνθσ
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Ρερίλθψθ
Στόχοσ τθσ παρουςίαςθσ είναι να παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ Ραιδαγωγικισ
Freinet, κακϊσ και θ παιδαγωγικι φιλοςοφία του ςυνεργατικοφ ςχολείου. Υπάρχει θ
αναγκαιότθτα ανάδειξθσ νζασ παιδαγωγικισ φιλοςοφίασ και εναλλακτικϊν μορφϊν
διδακτικισ. Από τισ αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα με βάςθ τθν Ελευκεριακι Εκπαίδευςθ, τθ
Νζα Αγωγι και ιδιαίτερα τθν Ραιδαγωγικι Freinet, ζχουν ςυηθτθκεί προτάςεισ και ζχει
εφαρμοςτεί ζνα ςφνολο πρακτικϊν, που ενεργοποιεί το μακθτι να εμπλακεί ςτο ςχολικό
ζργο. Κα επιχειριςουμε να αναπτφξουμε κριτικά τισ ενεργζσ μεκόδουσ τθσ ςφγχρονθσ
παιδαγωγικισ ςτο πλαίςιο τθσ αφετθρίασ επινόθςθσ πρόςφορων δραςτθριοτιτων, που να
αντιςτοιχοφν ςτθν εκάςτοτε ομάδα-τάξθ και ςτθ διαμόρφωςθ νζασ εκπαιδευτικισ λογικισ.
Από τθ μεκοδολογία του Συνεργατικοφ Σχολείου διαπραγματευόμαςτε τισ δράςεισ: Τι νζα;
(Ειςαγωγι εμπειριϊν και τροφοδότθςθ), ελεφκερθ ζκφραςθ, αλλθλοδραςτικι επικοινωνία,
αποτφπωςθ τθσ ςχολικισ και κοινωνικισ κακθμερινότθτασ, ψθφιακι δθμιουργία, άνοιγμα
του ςχολείου με παρεμβατικζσ πρωτοβουλίεσ.
Λζξεισ - κλειδιά: Συνεργατικό ςχολείο, Ραιδαγωγικι Freinet, ενεργζσ μζκοδοι, ψθλαφθτι
διερεφνθςθ.

1. Ειςαγωγι
Θ μελζτθ και θ παρατιρθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων διεκνϊσ καταδεικνφει
ότι θ κοινωνικι νομιμοποίθςθ αντιλιψεων, θ ομογενοποίθςθ, θ μετωπικι διδαςκαλία και θ
ςτείρα ςυςςϊρευςθ γνϊςεων ζχουν τεκεί εκτόσ αποδεκτοφ ορίου. Υπάρχει θ αναγκαιότθτα
ανάδειξθσ νζασ παιδαγωγικισ φιλοςοφίασ και εναλλακτικϊν μορφϊν διδακτικισ. Από τισ
αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα με βάςθ τθν Ελευκεριακι Εκπαίδευςθ, τθ Νζα Αγωγι και
ιδιαίτερα τθν Ραιδαγωγικι Freinet, ζχουν ςυηθτθκεί προτάςεισ και ζχει εφαρμοςτεί ζνα
ςφνολο πρακτικϊν, που ενεργοποιεί το μακθτι να εμπλακεί ςτο ςχολικό ζργο. Κα
επιχειριςουμε να αναπτφξουμε κριτικά τισ ενεργζσ μεκόδουσ τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ
ςτο πλαίςιο τθσ αφετθρίασ επινόθςθσ πρόςφορων δραςτθριοτιτων, που να αντιςτοιχοφν
ςτθν εκάςτοτε ομάδα-τάξθ και ςτθ διαμόρφωςθ νζασ εκπαιδευτικισ λογικισ.
Κάκε μακθτισ είναι μια ιδιαίτερθ πολυπαραγοντικι ςφνκεςθ και ακολουκεί
διαφορετικό τρόπο προςζγγιςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Οι νζοι δυςκολεφονται να πάρουν
μια απόςταςθ από τθ ςχολικι τουσ δραςτθριότθτα - κακθμερινότθτα - με αποτζλεςμα να
τουσ είναι ανζφικτο να επιτφχουν το επίπεδο του ςτοχαςμοφ. Θ μοιρολατρικι αντιμετϊπιςθ
οδθγεί ςτθν αδράνεια, πλιξθ και αλλοτρίωςθ. Κα πρζπει να τεκεί, ωσ βαςικόσ ςτόχοσ θ
ζκφραςθ του κοινωνικοφ Εγϊ και του ςυναιςκθματικοφ Εγϊ μζςα από ζνα μθχανιςμό
αλλθλεπίδραςθσ, που διευκολφνεται από ενεργζσ τεχνικζσ, τθ φυςικι μζκοδο και τθν
ψθλαφθτι διερεφνθςθ. Ο διάλογοσ είναι μια υπαρξιακι αναγκαιότθτα και ωσ εκ τοφτου θ
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λειτουργία του Συμβουλίου Τάξθσ κακϊσ και των αυτοδιαχειριςτικϊν κεςμϊν του ςχολείου
είναι κομβικισ ςθμαςίασ. Δεν προςβλζπει μόνο ςτθν αναδιάταξθ ςχζςεων, αλλά
ςυνεπάγεται αίςκθςθ υπευκυνότθτασ, απάλειψθ προκαταλιψεων, ςεβαςμό ςτθ
διαφορετικότθτα και ςτθ γνϊμθ του άλλου, ςυμμετοχικότθτα, άςκθςθ ςτθν αυτοπεικαρχία,
αυτόνομθ προςζγγιςθ υπαρξιακϊν επιλογϊν, δθμιουργία νοθτικϊν προκλιςεων και
κινιτρων.
Από τθ μεκοδολογία του Συνεργατικοφ Σχολείου διαπραγματευόμαςτε τισ δράςεισ: Τι
νζα; (Ειςαγωγι εμπειριϊν και τροφοδότθςθ), ελεφκερθ ζκφραςθ, αλλθλοδραςτικι
επικοινωνία, αποτφπωςθ τθσ ςχολικισ και κοινωνικισ κακθμερινότθτασ, ψθφιακι
δθμιουργία, άνοιγμα του ςχολείου με παρεμβατικζσ πρωτοβουλίεσ.
Στο επίμετρο κα παρουςιαςτοφν τα δίκτυα ςυνεργατικϊν ςχολείων, που υφίςτανται
ςτθν Κριτθ, το πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για τθν Ραιδαγωγικι Freinet κακϊσ και
οι προβλθματιςμοί τθσ εφαρμογισ των ενεργϊν μεκόδων.

2. Ψθλαφθτι διερεφνθςθ. Θ φυςικι μζκοδοσ.
H βαςικι ανάγκθ του παιδιοφ για εποπτεία - πλιρθ κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ είναι το κεμζλιο τθσ εφαρμογισ τθσ φυςικισ μεκόδου. Θ μάκθςθ του παιδιοφ επιδιϊκεται
μζςω τθσ προςπάκειάσ του να αφομοιϊνει εκείνα τα ςτοιχεία, που αποκτϊνται μζςω τθσ
εμπειρίασ. Είναι μια ευζλικτθ και δυναμικι διαδικαςία που προχποκζτει τθ δράςθ, τθν
επικοινωνία, τθ ςυμμετοχι. Θ ενεργι, προςωπικι εμπλοκι αποκρυςταλλϊνει τισ βαςικζσ
ανάγκεσ του παιδιοφ για εποπτεία, αυτονομία και ςυμμετοχικότθτα. Στο παραδοςιακό
ςχολείο ο μακθτισ ζχει, ωσ γνωςτικό ςτόχο, να αναπαράγει ζτοιμθ γνϊςθ που εκπορεφεται
άμεςα από τον διδάςκοντα ι/και από το μοναδικό ςχολικό βιβλίο. Σφμφωνα με τον H.
Laborit, που επθρζαςε τον C. Freinet, θ «εκπαίδευςθ» παρζχει ςτο νευρικό ςφςτθμα
καυμαςτζσ βεβαιότθτεσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςε αυτοματιςμοφσ ςυμπεριφορϊν και δεν
αφινει περικϊρια λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ ςτισ ςυνειρμικζσ ηϊνεσ του εγκεφάλου
(Freinet, 1968). Θ εκπαίδευςθ ςτθ δθμιουργικότθτα απαιτεί κατϋαρχιν τθν αποδοχι ότι δεν
υπάρχουν βεβαιότθτεσ, ι τουλάχιςτον ότι αυτζσ είναι πρόςκαιρεσ, αποτελεςματικζσ για μια
δεδομζνθ εξελικτικι ςτιγμι με τθν προοπτικι τθσ απάρνθςισ τουσ όταν χάςουν τθν
τελεςτικι τουσ αξία. Στο αυταρχικό παραδοςιακό ςχολείο το κοινωνικό Εγϊ αναπτφςςεται
ςε μια επίπλαςτθ βάςθ υποταγισ ςτισ ιεραρχθμζνεσ δομζσ κυριαρχίασ. Το παιδί
«μακαίνει», ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται χριςιμο ςτθν κοινωνία, πείκεται ότι επιδεικνφει
αφοςίωςθ και αλτρουιςμό, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα απεμπολεί τισ προςωπικζσ του
επικυμίεσ και διαμορφϊνει ανελαςτικοφσ αυτοματιςμοφσ ςκζψθσ. Αναδφονται εξωγενι
κίνθτρα που ςυνδζουν τθν αυτοπραγμάτωςθ με το επίπεδο που κα πετφχει μελλοντικά
ςτθν κλίμακα ιεραρχίασ. Οι εκ των προτζρων διαμορφωμζνοι κανόνεσ, νόμοι και
διαδικαςίεσ, τουσ οποίουσ ο μακθτισ επιβάλλεται να εφαρμόηει, ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι
αλλθλουχία, δεν ανταποκρίνονται πάντα ςτθν ανάπτυξθ των προςωπικϊν νοθτικϊν
ςχθμάτων που αυτόσ ζχει διαμορφϊςει.
Θ ψθλαφθτι διερεφνθςθ τροφοδοτείται από τθν προςωπικι εμπειρία και ςυνίςταται
ςτθ μελζτθ, ανάλυςθ και αναςτοχαςμό των παραμζτρων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και
τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ.
Επιτυχισ δράςθ
Κρίςιμοσ παράγοντασ κεωρείται θ εναρμόνιςθ του ςυναιςκθματικοφ και διανοθτικοφ
ςτοιχείου ςτθ μάκθςθ, θ οποία ςυνδζεται με τισ ζννοιεσ επιτυχία και ευχαρίςτθςθ. Θ
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επιτυχισ δράςθ οδθγεί ςτθν επικυμία επανάλθψθσ και τθν εμφάνιςθ αυτοματιςμϊν
ζρευνασ, μελζτθσ και κατανόθςθσ. Ζνα ςφνολο ευχάριςτων εμπειριϊν δθμιουργεί μια
ψυχικι κατάςταςθ αγαλλίαςθσ, μια υπζρβαςθ, που ζχει ιςχυρό δυναμικό περιεχόμενο, με
διάρκεια και μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικά μακθςιακά αποτελζςματα. Ρρόκειται για
προςωπικι δθμιουργία πλαιςίου με αναδόμθςθ χαρακτθρολογικϊν ιδιοτιτων και
ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων. Κατά το Freinet επιχειρείται θ κεμελίωςθ τθσ
διαδικαςίασ μάκθςθσ επί τθσ δραςτθριότθτασ του μακθτι, μζςω τθσ ψθλαφθτισ
διερεφνθςθσ, ειςάγοντασ μια αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο αντικείμενο και τθ δομι
(Καρακατςάνθ, 2017).
Ουςιαςτικι πρόςβαςθ ςτθν εμπειρία (perméabilité à l'expérience)
Ουςιαςτικι πρόςβαςθ ςτθν εμπειρία είναι θ αντίλθψθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ
βεβαιότθτασ, με τισ οποίεσ ο μακθτισ επωφελείται διαιςκθτικά από τα μακιματα και τουσ
πειραματιςμοφσ. Ο μακθτισ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτανα πειραματίηεται ελεφκερα με
το δικό του ρυκμό. Να ζχει αποφαςιςτικό και κφριο ρόλο ςτθ μάκθςθ και ςτισ διαδικαςίεσ
για τθν ιδιοποίθςθ και αφομοίωςθ τθσ γνϊςθσ.
Θ ηωτικι ενζργεια που πθγάηει από ενδογενι κίνθτρα κα πρζπει να είναι θ πθγι κάκε
ερευνθτικισ δράςθσ. Θ ανάλυςθ τθσ ενεργισ προςωπικισ εμπλοκισ (implication) είναι
μζροσ τθσ διερεφνθςθσ. Ο μακθτισ καταςκευάηει και «ςκθνοκετεί» τα ιδιαίτερα
ιδεολογιματά του, που τον ωκοφν ςε μια γνωςτικι ςφγκρουςθ. Θ επιτυχισ δράςθ οδθγεί
ςτο ςχθματιςμό βεβαιοτιτων και αυτοματιςμϊν και ςτθ διαπίςτωςθ-κζςπιςθ κανόνων
ηωισ. Οι νζοι κανόνεσ ηωισ αναπροςαρμόηουν κριτικά τθ βιοψυχικι υπόςταςθ του
υποκειμζνου και τροφοδοτοφν με ηωτικι ενζργεια που κα κινθτοποιιςει ζνα νζο εξελικτικό
κφκλο.

3. Ενεργζσ τεχνικζσ
Σε αυτό το πλαίςιο ο C. Freinet εφάρμοςε τεχνικζσ για τθν ευόδωςθ τθσ παιδαγωγικισ
του φιλοςοφίασ (Freinet, 1968). Ππωσ δθλϊνουν οι ςυνεργάτεσ του αυτζσ οι τεχνικζσ δεν
ζχουν καμία αξία, ωσ υπόδειγμα, απλά αποτελοφν μια δυνατι εμπειρία, διαποτιςμζνθ με
πρακτικζσ που κεμελιϊνονται και εξελίςςονται πάνω ςε ςτζρεεσ πεποικιςεισ και πολιτικά
κεμζλια. Τίποτα δεν είναι δεδομζνο, όλοι ερευνοφν και μακαίνουν ςυνεχϊσ.
Τι νζα;
Είναι μια τεχνικι, όπου οι μακθτζσ παρουςιάηουν ελεφκερα τρζχουςεσ, προςωπικζσ
εμπειρίεσ ςε όλθ τθν τάξθ. Εκφράηουν το ςυναιςκθματικό εγϊ τουσ ςε μια φάςθ
ανοίγματοσ τθσ τάξθσ ςτθ ηωι των παιδιϊν. Είναι μια απόλυτα δομθμζνθ διαδικαςία
ζκφραςθσ και επικοινωνίασ, ζνα βιμα άρκρωςθσ υποκειμενικοφ λόγου. Στισ μικρζσ τάξεισ οι
ςκζψεισ των παιδιϊν αναδεικνφουν πτυχζσ του εςωτερικοφ τουσ κόςμου και γίνονται θ
αφετθρία για τθ ςφνδεςθ με το γνωςτικό πεδίο. Θ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ ζχει πολλαπλά
οφζλθ. Ενιςχφεται θ ενότθτα τθσ ομάδασ-τάξθσ, που ςτο όνομά τθσ μποροφν να
ξεπεραςτοφν εντάςεισ, αδυναμίεσ, αναςφάλειεσ, άγχθ και προκαταλιψεισ. Θ ελεφκερθ
ζκφραςθ ςτο ςφνολο των μακθτϊν και του δαςκάλου δρα ψυχοκακαρκτικά και δθμιουργεί
αιςκιματα αλλθλεγγφθσ κακϊσ και ταφτιςθσ με το ςχολικό κεςμό. Αναπτφςςεται θ
ατομικότθτα ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο που κακιςτά το μακθτι ψυχικά ανκεκτικό.
Τονϊνεται θ αίςκθςθ υπευκυνότθτασ προσ τον εαυτό του και τθν κοινωνικι ομάδα. Ο
χρόνοσ που αφιερϊνεται ςε αυτι τθν τεχνικι δεν είναι ςε βάροσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ,
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αλλά δθμιουργοφνται ςχζςεισ και δομζσ, που διευκολφνουν το εκπαιδευτικό ζργο. Με
προτάςεισ που ζχουν διατυπωκεί ςτο «Τι νζα;» μπορεί να τροφοδοτθκεί και ο κεντρικόσ
κεςμόσ τθσ ςχολικισ αυτοδιαχείριςθσ: Το Σχολικό Συμβοφλιο.
Το Σχολικό Συμβοφλιο.
Τα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να παρουςιάςουν τισ κριτικζσ και τισ προτάςεισ τουσ, να
εκκζςουν τθν άποψι τουσ, να αναλφςουν τθ λειτουργία των δραςτθριοτιτων και των
κεςμϊν και βζβαια να πάρουν αποφάςεισ. Είναι εκεί όπου θ ςυλλογικότθτα αποκτά φωνι
και θ βοφλθςθ των παιδιϊν ςχθματοποιείται ςε κεςμικι πραγματικότθτα. Ρρόκειται για μια
κεςμίηουςα δομι, που επιτρζπει τθν επεξεργαςία των κανόνων τθσ ομάδασ, το χϊρο, όπου
διευκετοφνται οι ςυγκροφςεισ και θ παραβατικότθτα, ϊςτε να βρίςκονται οι λφςεισ που
κατοχυρϊνουν τα ατομικά δικαιϊματα και το ςυλλογικό ςυμφζρον. Θ ςυνζλευςθ των
μακθτϊν τθσ τάξθσ ι του ςχολείου γίνεται ςε τακτά διαςτιματα και με όρουσ που ζχουν
ςυμφωνθκεί και ενδεχομζνωσ να τροποποιθκοφν ςτθν πορεία από τθν ομάδα. Δεν είναι
ςτακερι θ κατανομι των αρμοδιοτιτων, αλλά οι ρόλοι των ςυμμετεχόντων εναλλάςςονται.
Οι επικυμίεσ των μελϊν παίρνουν μια ςυλλογικι ζκφραςθ και ςυνειδθτοποιείται θ λογικι
των επιδιϊξεων και του ςχεδιαςμοφ των δραςτθριοτιτων. Οι μακθτζσ επινοοφν και
ελζγχουν τθν πορεία τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθσ ςχολικισ ηωισ. Δεν υπάρχει ζνα
μοναδικό αυτοδιαχειριςτικό, κεςμικό ςχιμα. Εναπόκειται ςε κάκε ομάδα να εφευρίςκει τα
μζςα ανάλυςθσ δράςεων και ςχζςεων, ϊςτε να χειραφετείται. Το Συμβοφλιο μπορεί να
μετεξελιχκεί ςε παιδαγωγικι και κεραπευτικι δομι τθσ τάξθσ. Επιχειρείται ψθλαφθτι
διερεφνθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των ςυςτθμικϊν επιπζδων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με
βιωματικό τρόπο. Μζςα από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ςφυρθλατοφνται αρετζσ του ςφγχρονου
πολίτθ, φορζα τθσ δθμιουργικισ αλλαγισ.
Ελεφκερθ ζκφραςθ.
Θ ελεφκερθ ζκφραςθ προςδιορίηεται ςε κάκε τφπο δραςτθριότθτασ: ομιλία (π.χ.
τρίλεπτθ αγόρευςθ), γραφι (το ελεφκερο κείμενο, ωσ ςθμαντικι πρακτικι), μουςικι,
ηωγραφικι, κζατρο, γεωργικι και χειρωνακτικι εργαςία, οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ. Το
παιδί αυτενεργϊντασ επιλζγει τα μζςα ζκφραςθσ και τθ κεματικι, που άπτεται των
προςωπικϊν του ενδιαφερόντων. Κατϋαντιςτοιχία με τισ ψυχαναλυτικζσ τεχνικζσ
εξωτερικεφει τον εςωτερικό του κόςμο με τθν ενυπάρχουςα ζνταςθ ςυναιςκθμάτων και
παρορμιςεων. Το παραγόμενο υλικό γίνεται κτιμα του ςυλλογικοφ φανταςιακοφ τθσ
ομάδασ. Τθν απόλυτθ ελευκερία περιορίηει μόνο θ δυναμικι των πραγμάτων και θ
λειτουργικι αναγκαιότθτα κακϊσ και οι νόμοι του πικανοφ και του ελάχιςτα πικανοφ. Θ
καλι οργάνωςθ και ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ διαμορφϊνει ζνα
ςυνεργατικό κλίμα αλλθλοςεβαςμοφ, αλλθλεγγφθσ και το αξιακό ςφςτθμα του ελεφκερου,
δθμοκρατικοφ πολίτθ.
Θ αποτφπωςθ τθσ ςχολικισ και κοινωνικισ κακθμερινότθτασ χρθςιμοποιϊντασ τα
ςφγχρονα τεχνολογικά μζςα, δίνει τθ δυνατότθτα να οριοκετθκεί και να μελετθκεί θ
πραγματικότθτα υπό το πρίςμα μιασ εγκάρςιασ ςκζψθσ, που διαβλζπει κριτικά το ςχολικό
γίγνεςκαι. Δεν πρόκειται για απλι καταγραφι αλλά για αναςτοχαςτικι προςζγγιςθ,
αναςχεδιαςμό και δθμιουργία προςωπικϊν και ομαδικϊν ςχεδίων ηωισ. Επίςθσ δεν ζχει
μεγάλθ ςθμαςία το τελικό αποτζλεςμα, όςο θ διαδικαςία, που κακορίηει τθν αξιολογικι
πρόοδο και τθν παρϊκθςθ για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων. Θ πολυδιάςτατθ κοινωνικι
πραγματικότθτα ςε ςυνδυαςμό με τθν εκπαιδευτικι διαχείριςθ απαιτοφν να αξιοποιοφνται
ςφνκετοι τρόποι δθμιουργίασ. Θ ψθφιακι αφιγθςθ είναι μια προτεινόμενθ τεχνικι, αυτοφ
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του τφπου, που ςυνδυάηει πολλζσ ενεργζσ πρακτικζσ. Θ ποικιλία χριςθσ εκφραςτικϊν
μζςων είναι επιλογι των μακθτϊν. Χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο μζςο για να φωτίςουν τθν
οπτικι γωνία που επικυμοφν. Συχνά θ μελζτθ ενόσ προβλιματοσ οδθγεί ςε κοινωνικι
δράςθ, όπου μελετϊνται οι δυνατότθτεσ και τα όρια των παρεμβατικϊν πρωτοβουλιϊν.
Αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ είναι μελζτεσ περίπτωςθσ, που οδθγοφν ςτθ μετάβαςθ προσ τθ
διαμόρφωςθτου ολοκλθρωμζνου, ενεργοφ πολίτθ. Τα ςυλλογικά ςχζδια εργαςίασ
προγραμματίηονται, πάνω ςε πραγματικά ηθτιματα, και πραγματοποιοφνται με τθ
ςυνεργαςία των μακθτϊν. Θ τάξθ επικοινωνεί με άλλεσ τάξεισ, άλλα παιδιά, άλλουσ
ενιλικουσ και φορείσ. Βγαίνει ζξω από το ςχολείο, κάνει επιςκζψεισ και προςκαλεί
ανκρϊπουσ που μποροφν να προςδϊςουν κάτι, να μοιραςτοφν μια εμπειρία ηωισ.

4. Θ ςυνεργατικι τάξθ ςτθν παιδαγωγικι Freinet.
Ο Jean Le Gal κεωρεί τθ ςυνεργατικι τάξθ, ωσ ζνα ςφνκετο, κανονιςτικό ςφςτθμα ςε
αδιάκοπθ δθμιουργία και αναπροςαρμογι, που κεμελιϊνεται και διαχειρίηεται από τθ
ςχολικι κοινότθτα (Le Gal,2013). Μια ξεχωριςτι ςυνεργατικι τάξθ ςυνίςταται ςε κάκε
δεδομζνθ εξελικτικι ςτιγμι από ζνα αυκεντικό ηωντανό περιβάλλον, μια ιδιαίτερθ ςφνκεςθ
ποικίλων παραγόντων με κοινι αντίλθψθ μιασ ιδζασ για τον άνκρωπο και τθν κοινωνία:
Ζναν άνκρωπο αυτόνομο, ελεφκερο, υπεφκυνο, ικανό να πάρει ςτα χζρια του τθ ηωι
και να ςυνεργαςτεί με τουσ άλλουσ, να αποδεχτεί τθ διαφορετικότθτα και να αγωνιςτεί για
τθν ανάδειξθ μιασ διαφορετικισ κοινωνίασ.
Και μια κοινωνία, που ζχει ωσ κεμζλια τθν ελευκερία, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τθν
αδελφοςφνθ, τθ μθ αλλοτριωμζνθ εργαςία, χωρίσ αυταρχιςμό, καταπίεςθ και
εκμετάλλευςθ.
Αυτό το ςφςτθμα εδράηεται ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ Ραιδαγωγικισ Freinet
(Freinet, 1977):
- Θ αντίλθψθ τθσ ολότθτασ του ανκρωπίνου προςϊπου και τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ
- Θ εκπαίδευςθ τθσ εργαςίασ
- Θ ελεφκερθ ζκφραςθ και επικοινωνία
- Ο παιδαγωγικόσ υλιςμόσ (ςθμαςία του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, των τεχνικϊν,
των εργαλείων)
- Θ μάκθςθ μζςω τθσ ψθλαφθτισ διερεφνθςθσ
- Θ εξατομικευμζνθ μάκθςθ
- Θ παιδαγωγικι αυτοδιαχείριςθ
Αυτό που παρατθρείται ςε μια ςυνεργατικι τάξθ είναι θ ςφνκετθ λειτουργία, οι
διαφοροποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ, θ πολυτροπικι μακθςιακι διαδικαςία, μια λεπτομερισ
οργάνωςθ και θ ποικιλία κεςμικϊν δομϊν αυτοδιαχείριςθσ. Ο χϊροσ, ο χρόνοσ και ο
ρυκμόσ πραγματοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων, οι αρμοδιότθτεσ για τθ ςυλλογικι ηωι και
τισ ατομικζσ δραςτθριότθτεσ και θ αλλθλοβοικεια είναι επιμελϊσ οργανωμζνεσ και ςοφά
ςχεδιαςμζνεσ, ϊςτε να είναι αποδοτικζσ. Υπάρχει ζνασ ςωςτόσ ςυντονιςμόσ δράςεων, ϊςτε
να δθμιουργοφνται ςυνζργειεσ και να επιτυγχάνονται οι παιδαγωγικοί ςτόχοι. Οι
δραςτθριότθτεσ μάλιςτα που προτείνονται είκιςται να προγραμματίηονται με τζτοιο τρόπο,
ϊςτε να ευνοείται θ ςτρατθγικι τθσ μάκθςθσ με ψθλαφθτι διερεφνθςθ. Μειϊνεται λοιπόν
θ παραδοςιακι διδαςκαλία (ex cathedra) και δίνεται περιςςότεροσ χρόνοσ για
πειραματιςμοφσ, ςυγκρίςεισ, αξιολογιςεισ, ςυηθτιςεισ αλλά και αναηιτθςθ λφςεων πζρα
από τα κακιερωμζνα. Τονίηεται εκ νζου ότι πρόκειται για ζνα ςφςτθμα ςε διαρκι κίνθςθ και
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εξζλιξθ, που νοθματοδοτείται από τθ ςυνεχι διαμορφωτικι δραςτθριότθτα των ενεργϊν
υποκειμζνων.

5. Σχολιαςμόσ-Επίμετρο
Κεωροφμε ότι το ςφςτθμα τθσ Ραιδαγωγικισ Freinet δεν είναι το άκροιςμα των
προτεινόμενων τεχνικϊν. Μια εργαλειακι χριςθ μπορεί ςφντομα να εξελιχκεί ςε μια
αποςτεωμζνθ διαδικαςία. Ρρόκειται για τεχνικζσ, που ζχουν δοκιμαςτεί ςτθν πράξθ με
πολλζσ διαφοροποιιςεισ και αξιοπρόςεκτα αποτελζςματα. Ο ρόλοσ τθσ παιδαγωγικισ
εμπειρίασ είναι να εμπνεφςει και να ωκιςει εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ να ανοίξουν τουσ
δικοφσ τουσ δρόμουσ με βάςθ τισ δικζσ τουσ επικυμίεσ και ιδιαιτερότθτεσ. Λδιαίτερα
ςθμαντικόσ είναι ο προβλθματιςμόσ για τθ διαμόρφωςθ μιασ νζασ παιδαγωγικισ
φιλοςοφίασ. Τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςυνεργατικισ τάξθσ
κοινοποιοφνται, ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ από τουσ νζουσ κιαςϊτεσ τθσ παιδαγωγικισ
Freinet. Θ διαχείριςθ του χρόνου, θ πρόςλθψθ των εννοιϊν, θ δυςκολία ολοκλιρωςθσ τθσ
φλθσ είναι τα πιο ςυνθκιςμζνα ηθτιματα ςε ζνα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. Θ
αποςπαςματικι εφαρμογι οριςμζνων τεχνικϊν δεν ςυνιςτά πλιρθ και αποτελεςματικι
εμπειρία. Θ αντιμετϊπιςθ των ςυναδζλφων και των προϊςταμζνων, που αντιλαμβάνονται
τθ διαφορετικι προςζγγιςθ ςε μια τάξθ ι ςε ζνα μάκθμα μπορεί να ζχει ςθμαντικό
αντίκτυπο. Οι μακθτζσ ενδζχεται να αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ, όταν ζχουν
ευαιςκθτοποιθκεί ςτθ δθμιουργικι ελεφκερθ ςκζψθ και ζκφραςθ και ςτθ ςυνζχεια
βρίςκονται αντιμζτωποι με ζνα αυταρχικό πλαίςιο. Θ κουλτοφρα τθσ ανάπτυξθσ τθσ
φανταςίασ, τθσ διερευνθτικισ ςτάςθσ, τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ είναι
μια κατάκτθςθ για τουσ μακθτζσ και πικανά να τουσ προκαλεί αμθχανία ςτθ μακθςιακι
πορεία εν μζςω ενόσ επιλεκτικοφ ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και απαιτιςεων υποταγισ ςτθ
ςυμπεριφορά και ςτθ ςκζψθ.
Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχισ διάδραςθ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, θ διάχυςθ καλϊν
πρακτικϊν, οι κοινότθτεσ μάκθςθσ με ειδικι κεματολογία και όπου είναι δυνατό θ εποπτεία
από ζμπειρο επιςτθμονικό και εκπαιδευτικό δυναμικό. Με τθν ζγκριςθ του Λ.Ε.Ρ. και του
Υπουργείου Ραιδείασ λειτουργοφν πιλοτικά, επιμορφωτικά προγράμματα για τθν
Ραιδαγωγικι Freinet, τθ Κεςμικι και Κριτικι Ραιδαγωγικι. Θ παιδαγωγικι ομάδα «Το
ςκαςιαρχείο» δραςτθριοποιείται εκδοτικά, διοργανϊνει εκδθλϊςεισ, δράςεισ, ανταλλαγζσ
και ςυνεργάηεται με πολλοφσ φορείσ αγωγισ. Σε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ζχουν
ιδρυκεί Δίκτυα Συνεργατικϊν Σχολείων και Αυτομόρφωςθσ (ζκυμνο και Χανιά για τθν
Κριτθ).
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Ρερίλθψθ
Το άρκρο αποτελεί μία απόπειρα για μελζτθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ ςτθ
διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και αναφζρεται ςτθ ςχζςθ του με τουσ «εν δυνάμει
μακθτζσ». Εςτιάηει ςτθν προςπάκειά του να ενεργοποιιςει μζςα από τθν οργάνωςθ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ τισ πολυποίκιλεσ προςωπικότθτεσ και δυνατότθτεσ των
παιδαγωγοφμενων μακθτϊν του. Επομζνωσ, εφαλτιριο δράςθσ του παιδαγωγοφ είναι να
αναςυντάξει και να επαναπροςδιορίςει τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςτθ τάξθ με βάςθ τθ
διαφορετικότθτα των μακθτϊν. Σθμαντικι κζςθςτον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ ςτα
πλαίςια τθσ ανομοιογενοφσ ςχολικισ τάξθσ ζχει θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και τα
μζτρα που περιλαμβάνει ςτθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ για τθν
καλφτερθ προςωπικι ανάπτυξθ των μακθτϊν του και τθ διαςφάλιςθ βαςικϊν γνϊςεων,
δεξιοτιτων και ικανοτιτων.
Λζξεισ-κλειδιά:παιδαγωγόσ, διαφοροποίθςθ, διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία

1. Ειςαγωγι
Το ζργο του εκπαιδευτικοφ κρίνεται απαραίτθτο για το προϊόν τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ, εφόςον αυτι ακολουκεί το μακθςιακό προφίλ όλων των εν δυνάμει μακθτϊν
του.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το γνωςιολογικό ςφςτθμα που εδραιϊνει ο παιδαγωγόσ βάςει
ενόσ ολιςτικοφ μοντζλου διαπαιδαγϊγθςθσ, που προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ, τθν
ετοιμότθτα, το ενδιαφζρον, το μακθςιακό προφίλ, το κοινωνικό περιβάλλον και τα
γνωςτικά ερεκίςματα των μακθτϊν του κρίνεται ςθμαντικότατο για τθν γνωςτικι εξζλιξθ
και τθν επιτυχία τουσ.
Στο πρϊτο μζροσ του άρκρου κα ορίςουμε τί είναι διδαςκαλία για να κατανοιςουμε
τθν ζννοια και τθ κζςθ τθν οποία καλείται να λάβει ο παιδαγωγόσ ςε ςχζςθ με το
κεωρθτικό υπόβακρό τθσ. Στθ ςυνζχεια κα αναλφςουμε τθν αναγκαιότθτα και ςθμαςία τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ εςτιάηοντασ ςτθν διαφορετικότθτα των μακθτϊν. Κα
αναφερκοφμε ςτισ προχποκζςεισ επιτυχίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οργάνωςθσ τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ. Σε επόμενο ςτάδιο, κα επεκτακοφμε ςτισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που
υποςτθρίηουν το ρόλο του εκπαιδευτικοφ.
Ζπειτα, κα εςτιάςουμε ςτθ ςυνεκπαίδευςθ και τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. Σε
τελευταίο ςτάδιο, κα αναφερκοφμε ςτθ ςχζςθ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ, για να ολοκλθρϊςουμε με τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων.
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2. Εννοιολογικοί οριςμοί.
2.1. Διδαςκαλία
Με τθν ζννοια διδαςκαλία εννοείται θ αμφίδρομθ παιδαγωγικι ςχζςθ μεταξφ δφο
τουλάχιςτον ι και περιςςότερων ατόμων. Κεντρικό πρόςωπο είναι ο δάςκαλοσ, δθλαδι ο
ενεργόσ πράττων, το πρόςωπο εκείνο που κατά βάςθ ενεργεί και ςυνεχϊσ δραςτθριοποιεί
τουσ μακθτζσ του. Μακθτισ είναι το πρόςωπο που υπόκειται ςτθν ενζργεια τθσ ςυνεχοφσ
διαδικαςίασ τθσ προςλιψεωσ πλθροφοριϊν (μάκθςθ) και αλλθλεπιδρά από κοινοφ με το
υποκείμενο τθσ ενεργθτικισ αυτισ διαδικαςίασ, το δάςκαλο (Τερζηθσ, 2002).Σφμφωνα με τθ
κεωρία του εποικοδομθτιςμοφ (constructivism) που υποςτθρίηει ότι θ μάκθςθ είναι
διαδικαςία οικοδόμθςθσ προςωπικοφ νοιματοσ που εξαρτάται από τα προθγοφμενα
γνωςτικά και ςυναιςκθματικά ςχιματα του κάκε μακθτι, θ μάκθςθ δεν εξαρτάται από το τί
κάνει ο εκπαιδευτικόσ, αλλά αν αυτό που κάνει δραςτθριοποιεί ι και ςυμβάλλει ςτθν
ανάπτυξθ των γνωςτικϊν ςχθμάτων του μακθτι (Κουτςελίνθ, 2001). Θ «τραπεηικι ι
αποταμιευτικι αντίλθψθ» για τθ γνϊςθ κεωρείται δίκαια ξεπεραςμζνθ. Εκείνο που
χρειάηεται είναι θ ικανότθτα για «δια βίου μάκθςθ», με τθν απόκτθςθ «ευπροςάρμοςτων
βαςικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων». Ο μακθτισ είναι ανάγκθ «να μάκει πϊσ να μακαίνει»
(Κανάκθσ, 2007).
2.2. Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
Αναμφίβολα γίνεται αντιλθπτό ότι ο κάκε μακθτισ διακρίνεται για τθν
διαφορετικότθτά του. Με άλλα λόγια, κάκε μακθτευόμενοσ είναι ''προικιςμζνοσ'' με
διαφορετικζσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ, εμπειρίεσ, ενδιαφζροντα, ςτυλ και ρυκμό μάκθςθσ. Γι’
αυτό και το ςχολείο είναι απαραίτθτονα παρζχει τθν κατάλλθλθ βοικεια και κακοδιγθςθ
ςτα παιδιά,ϊςτε να μπορζςουν να εξελιχκοφν και να βελτιωκοφν ςφμφωνα με τισ δικζσ
τουσ ικανότθτεσ. Συχνά, ο εκπαιδευτικόσ παραβλζπει τθν διαφορετικότθτα των μακθτϊν
και ςυνικωσ προγραμματίηει το ζργο του βαςιςμζνοσ ςτον εν δυνάμει μζςο όρο τθσ τάξθσ.
Κάτι τζτοιο, όμωσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αποτυχία τθσ εκπαιδευτικισ του δράςθσ μιασ και
δεν επιτυγχάνεται θ ςυνολικι πρόοδοσ των μακθτϊν, κακϊσ από τθν μία πλευρά οι άριςτοι
βαριοφνται και απ' τθν άλλθ οι αδφναμοι απογοθτεφονται και παραιτοφνται από κάκε
είδουσ προςπάκεια. Αυτά λοιπόν τα διαχρονικά ηθτιματα τθσ παραδοςιακισ μεκόδου
διδαςκαλίασ ζρχεται να επιλφςει θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία.
Διαφοροποίθςθ ςτθν διδαςκαλία ςθμαίνει διδαςκαλία που ανταποκρίνεται ςτισ
διαφορετικζσ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν (Tomlinson, 2000). Με άλλα λόγια, πρόκειται για
μία οργανωτικι και παιδαγωγικι ςτρατθγικι κατά τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί
ποικιλία μεκόδων και εφαρμογϊν και τισ ιεραρχεί βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων με
ςκοπό τθν ανάδειξθ ατομικϊν αναγκϊν των διαφορετικϊν μακθτϊν. Διαφοροποίθςθ τθσ
διδαςκαλίασ δεν ςθμαίνει ότι ο εκπαιδευτικόσ καλείται να διαχωρίηει το κάκε τι για τον
κάκε μακθτι, κάκε μζρα, γιατί εκτόσ από το ότι αυτό είναι αδφνατο να γίνει, κάτι τζτοιο κα
ιταν ανϊφελο και για τθ λειτουργία τθσ τάξθσ (Mertens, 2009).
Θ διαφοροποίθςθ απαιτεί ευελιξία ςτθν πολυπλοκότθτα και ςτουσ τρόπουσ μιασ
εργαςίασ με αποτζλεςμα οι «διαφορετικοί» μακθτζσ να ανακαλφπτουν και να υιοκετοφν
τθν καταλλθλότερθ γι' αυτοφσ μζκοδο διδαςκαλίασ. Σφμφωνα μάλιςτα με τον Vygotsky
(1988), θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ζχει τισ βάςεισ τθσ ςτισ κεωρίεσ τθσ
εποικοδόμθςθσ τθσ μάκθςθσ (constructivism) και τθσ αλλθλεπίδραςθσ. Σφμφωνα με τθν

138

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

κεωρία του εποικοδομθτιςμοφ, θ γνϊςθ κωδικοποιείται και γίνεται αντικείμενο
επεξεργαςίασ ςτθριηόμενθ ςτισ προθγοφμενεσ ζννοιεσ, τα ςθμαςιολογικά δίκτυα και τα
γνωςτικά ςχιματα. Επομζνωσ, θ γνϊςθ οικοδομείται ςε προθγοφμενεσ – προαπαιτοφμενεσ
για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο γνϊςεισ. Και θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ,
κεμελιϊνεται ςτθν ανάλυςθ τθσ αδιαφορο-ποίθτθσ φλθσ ςε βαςικζσ γνϊςεισ (του
αντικειμζνου που διδάςκεται) και ςε προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ (αυτζσ που είναι
απαραίτθτεσ για τθ ςτιριξθ των βαςικϊν). Αναμφιςβιτθτα, θ διαφοροποίθςθ ςτθρίηεται
ςτθν διαρκι και αποτελεςματικι αξιολόγθςθ των αναγκϊν του μακθτι. Σε μια τάξθ
διδαςκαλίασ οι διαφορζσ των μακθτϊν είναι προβλεπόμενεσ, αποδεκτζσ και λαμβάνονται
υπόψθ για τον προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ (Tomlinson, 2000, Kουτςελίνθ, 2009,
Μαρτίνου, 2015). Σφμφωνα με τον Perrenoud (2005), «κάκε παιδαγωγικι οφείλει να
λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ διαφορζσ, όποια κι αν είναι θ προςζγγιςθ πουυιοκετεί και οι
κεωρίεσ μάκθςθσ ςτισ οποίεσ αναφζρεται».

3. Τα είδθ τθσ διαφοροποίθςθσ
Θ διαφοροποίθςθ διακρίνεται ςε εξωτερικι και ςε εςωτερικι. Θ εξωτερικι
διαφοροποίθςθ (μακρο-επίπεδο) αφορά τουσ τφπουσ των ςχολείων, τισ βακμίδεσ και τισ
τάξεισ και διαχωρίηεται ςε «διαςχολικι» (κάκετθ και οριηόντια δομι ενόσ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ με τουσ διάφορουσ τφπουσ ςχολείων) και ςε «ενδοςχολικι» (ορίηεται ςτισ
τάξεισ ενόσ ςχολείου) (Κανάκθσ, 2007). Θ εςωτερικι διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ
αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ για οριςμζνο χρόνο με τζτοιο
τρόπο, ϊςτε οι μακθτζσ μιασ τάξθσ υπό τθν επίβλεψθ και τθν κακοδιγθςθ του
εκπαιδευτικοφ να μακαίνουν και να εξελίςςονται ςφμφωνα με τισ ατομικζσ τουσ
ιδιαιτερότθτεσ και ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και τον βακμό τθσ μακθςιακισ τουσ εξζλιξθσ
ςε ζναν οριςμζνο κλάδο (Vygotsky, 1997).
3.1. Εςωτερικι διαφοροποίθςθ
Στθν εςωτερικι διαφοροποίθςθ μποροφν να λθφκοφν διδακτικά μζτρα για κάκε
μακθτι ι για ομάδεσ μακθτϊν ξεχωριςτά, πράγμα που παραβλζπεται ςτθν εξωτερικι. Θ
διαφοροποίθςθ ςτθν διδαςκαλία (εςωτερικι, οριηόντια διαφορο-ποίθςθ) εξαρτάται από τα
κριτιρια που ιςχφουν ςτθν εξωτερικι, κάκετθ διαφοροποίθςθ και οργάνωςθ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Κανάκθσ, 1991).
3.2. Εξωτερικι διαφοροποίθςθ
Στθν εξωτερικι διαφοροποίθςθ, όταν αυτι πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον βακμό
επίδοςθσ των μακθτϊν, γίνεται διαχωριςμόσ ςε ομάδεσ επίδοςθσ των μακθτϊν με
αποτζλεςμα να υπερτονίηεται ο επιλεκτικόσ χαρακτιρασ του ςχολείου και όχι ο ενιςχυτικόσ
που τονίηεται κατά τθν εςωτερικι. Τα κριτιρια εξωτερικισ διαφοροποίθςθσ που κατά
καιροφσ ίςχυαν ι ιςχφουν διακρίνονται ςε αυτά που αφοροφν τισ ανκρωπογενετικζσ
προχποκζςεισ: θλικία, φφλο, ιδιαίτερεσ ανάγκεσ μακθτι και τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ
προχποκζςεισ: κριςκευμα, εκνότθτα, κοινωνικι προζλευςθ του μακθτι και όχι τισ
ελλείψεισ, τισ δυνατότθτεσ ι τα ενδιαφζροντά του (Δοφκασ, 2011).
Ριο αναλυτικά, θ εςωτερικι διαφοροποίθςθ κρίνεται αναγκαία για λόγουσ
κοινωνικοφσ, παιδαγωγικοφσ και ψυχολογικοφσ. Εκκινϊντασ από τουσ κοινωνικοφσ λόγουσ,
παρατθροφμε ότι θ ανκρϊπινθ γνϊςθ ζχει πολλζσ μορφζσ και μεταβάλλεται με ραγδαίουσ
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ρυκμοφσ. Γι’ αυτό το λόγο, θ παιδεία πρζπει να ακολουκεί ζνα ολιςτικό μοντζλο, και να μθν
παραμζνει ζνασ άκαμπτοσ φορζασ απλϊν πλθροφοριϊν που κακιςτοφν τθν γνϊςθ νωκρι
και χωρίσ γνωςιολογικό νόθμα. Θ γνϊςθ κρίνεται επιτακτικι ανάγκθ να είναι ευφυισ (να
ζχει νοθματικι απόδοςθ) και εφχρθςτθ (να είναι εξελίξιμθ) (Lycan, 2007).
Το επιςτθμονικό ςφςτθμα τθσ γνϊςθσ εδραιϊνεται, λοιπόν, ςτθν ευφυία και τθν
χρθςιμότθτά τθσ. Πταν ο διαπαιδαγωγοφμενοσ - μακθτισ αποκτιςει τισ βαςικζσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ, τότε εφχρθςτα και με απόλυτθ ευφυία κα γνωρίηει ποιο γνωςτικό μονοπάτι
πρζπει να ακολουκιςει και με ποιεσ δεξιότθτεσ αυτό μπορεί να γίνει εφικτό και ζτςι
ωκείται ςε μία διαδικαςία ςυνεχοφσ και πλιρουσ μακιςεωσ, τθσ δια βίου μάκθςθσ.

4. Διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που υποςτθρίηουν τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ
ςτθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ
Ο εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ εφαρμόηει τθν διαφοροποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν αίκουςα
διδαςκαλίασ ζχει ζναν ςαφι προγραμματιςμό με ςτόχο τθν βελτίωςθ των μακθτϊν του. Ο
προγραμματιςμόσ του ςυνοψίηεται ςε τρία ςτάδια: α) τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν, β)
το αναλυτικό πρόγραμμα, γ) τισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ. Πςον αφορά το πρϊτο ςκζλοσ του
προγραμματιςμοφ του, τα τρία βαςικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν, όπωσ
προαναφζρκθκε, είναι θ ετοιμότθτα, το ενδιαφζρον και το μακθςιακό προφίλ. Ο
εκπαιδευτικόσ αφοφ γνωρίςει το επίπεδο των μακθτϊν του, με τθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ,
οφείλει να προγραμματίςει εργαςίεσ που κα ανταποκρίνονται ςτθν ετοιμότθτά τουσ και ςτο
εφροσ των μακθςιακϊν αναγκϊν τουσ. Οφείλει επίςθσ, να ςυνδζει το περιεχόμενο τθσ
διδαςκαλίασ, το «τι διδάςκει», με τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν (όπου φυςικά αυτό
κακίςταται εφικτό), προκειμζνου να εμπλζξει τουσ μακθτζσ ςτθν μακθςιακι διαδικαςία.
Και είναι απαραίτθτο να ξεκινά από το ςθμείο τθσ πραγματικισ μάκθςθσ για το μακθτι,
από το οποίο μπορεί να προχωριςει παραπζρα, χωρίσ, όμωσ, να μπορεί να το κάνει μόνοσ
του (Σακελλαρίου 2020). Επιπλζον, μερικζσ φορζσ ζχει τθν δυνατότθτα να ανακζτει ςε
μακθτζσ, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςε κάποιο κζμα, εργαςίεσ ανεξάρτθτεσ
από το αναλυτικό πρόγραμμα. Ραράλλθλα, ζχει πολλζσ ευκαιρίεσ να αναπτφξει νζα
ενδιαφζροντα και οράματα ςτουσ μακθτζσ. Τζλοσ, μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι εάν ο
δάςκαλοσ γνωρίηει τον τρόπο που ο κάκε μακθτισ μακαίνει καλφτερα, είναι πραγματικά
πιο εφκολο να τον βοθκιςει. Κάποιοι μακθτζσ, για παράδειγμα, μακαίνουν καλφτερα όταν
εργάηονται ατομικά και άλλοι όταν ςυνεργάηονται και υπάρχει για όλουσ τουσ μακθτζσ
επιτυχθμζνθ και ουςιαςτικι πρόκλθςθ για εργαςία και μάκθςθ (Smit & Humpert, 2012).
Οριςμζνοι είναι απαγωγικοί τφποι και κάποιοι άλλοι επαγωγικοί. Οι περιςςότεροι μακθτζσ
κυρίωσ οι μακθτζσ τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ δεν ζχουν αποκτιςει ακόμθ τθν ικανότθτα τθσ
αφαιρετικισ ςκζψθσ ςε αντίκεςθ με κάποιουσ άλλουσ που τθν ζχουν αποκτιςει. Ο
εκπαιδευτικόσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του τισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν, ϊςτε να
μπορεί να ανταποκρικεί με επιτυχία ςτισ δυνατότθτεσ τουσ. Επομζνωσ, ςτο πρϊτο δφςκολο
ςτάδιο ο εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ επιδιϊκει να εφαρμόςει τθν διαφοροποιθμζνθ
διδαςκαλία, καλείται να διαγνϊςει (θ διάγνωςθ ςαφϊσ είναι δυναμικι διεργαςία και όχι
ςτατικι) τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν, τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ωσ βάςθ για τα δφο
επόμενα ςτάδια, δθλαδι το ςτάδιο μελζτθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και το ςτάδιο
των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν που κα ακολουκιςει (Δελθγιάννθ, 2002).
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4.1. Εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ ςτθ διδακτικι φάςθ
Οι εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ ςτθ διδακτικι φάςθ περιλαμβάνουν:
α) Λεραρχίεσ δραςτθριοτιτων και προετοιμαςία εξατομικευμζνθσ και ςυνεργατικισ μάκθςθσ
ςεομάδεσ μικτισ ικανότθτασ. Οι ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ ςτισ ανομοιογενείσ ομάδεσ οι
καλοί μακθτζσ βοθκοφν τουσ αδφνατουσ ςτα κζματα που δυςκολεφονται να επεξεργαςτοφν
και μζςα από τισ επεξθγιςεισ, τουσ κακιςτοφν γνϊςτεσ τθσ φλθσ.
β) Λεράρχθςθ αςκιςεων και εξατομικευμζνθ εργαςία, ςυνεργατικι μάκθςθ ςτθν ολομζλεια
τθσ τάξθσ.
γ) Συνδυαςμό διαδικαςιϊν
δ) Εργαςίεσ ςε ςυγκεκριμζνα και διαφορετικά ζργα
ε) Συνεργατικι μάκθςθ (Κουτςελίνθ & Αγακαγγζλου 2009 )

5. Συνεκπαίδευςθ και διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
Σφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ UNESCO ςτισ «Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Ρολιτικισ για τθ
Συνεκπαίδευςθ» (Unesco, 2016) ςυνεκπαίδευςθ, καλείται θ διαδικαςία κατά τθν οποία
ενδυναμϊνεται θ ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να απευκφνεται ςε όλουσ τουσ
μακθτζσ. Ρρόκειται, δθλαδι, για μια διαδικαςία με βάςθ τθν οποία οι πολυποίκιλεσ
ανάγκεσ, οι ιδιαιτερότθτεσ και τα διαφορετικά ενδιαφζροντα όλων των παιδιϊν βρίςκουν
ανταπόκριςθ, ικανοποιοφνται. Για να μπορζςει να γίνει αυτό, πρζπει μζςα από αυτι τθ
διαδικαςία τθσ ςυνδιδαςκαλίασ να αυξάνεται θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθν μάκθςθ και
τθν διδαςκαλίακαι να μθδενιςτεί ο αποκλειςμόσ τουσ. Με άλλα λόγια, εάν μπορζςει να
ανταποκρικεί πιο ποιοτικά ςτθν εκπαίδευςθ όλων των μακθτϊν.
Αναμφιςβιτθτα, θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ βρίςκεται ςτο επίκεντρο του
ενδιαφζροντοσ, λόγω τθσ φπαρξθσ κάκε είδουσ διαφορετικότθτασ μζςα ςτισ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ. Θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ μακθτικι ετερογζνεια για το ΛΕΡ (Λνςτιτοφτο
Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, 2018), εντοπίηεται ςε παιδιά με γλωςςικζσ και άλλεσ αδυναμίεσ
και κενά, με διαγνωςμζνεσ ι μθ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των χαριςματικϊν παιδιϊν, παιδιά με εξαιρετικζσ ικανότθτεσ,
μυαλό και χαρίςματα, παιδιά ρομά, αλλοδαπϊν, προςφφγων, μεταναςτϊν. H
ανομοιογζνεια ςτισ τάξεισ οφείλεται ςτο ότι υπάρχουν μακθτζσ με διαφορετικά ςθμεία
αφετθρίασ, διαφορετικό βακμό κατάκτθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για τα ελλθνικά
δεδομζνα, διαφορετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτο ςχολείο και διαφορετικισ ςχολικισ επίδοςθσ
(Σφυρόερα, 2007), διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιςμικό κεφάλαιο και
διαφορετικά ψυχοςυναιςκθματικά χαρακτθριςτικά (Koutselini, 2008, Koutselini & Valiande,
2009). Θ διαφοροποίθςθ αναφζρεται ςτθν ανάγκθ τθσ ςυςτθματικισ οργάνωςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου με βάςθ τα μεταβλθτά ςτοιχεία του κάκε μακθτι. Για να
προγραμματιςτεί κατάλλθλα το ζργο τθσ διδαςκαλίασ, δίδεται ζμφαςθ ςε δφο βαςικοφσ
άξονεσ: ςτον μακθτι και ςτο αναλυτικό πρόγραμμα. Αναλυτικότερα, ςτον πρϊτο άξονα
εξετάηονται οι παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν τον κάκε μακθτι και τον κάνουν να είναι
ξεχωριςτόσ ςαν προςωπικότθτα και ςαν οντότθτα, όπωσ θ μακθςιακι του ετοιμότθτα, το
μακθςιακό του προφίλ, τα ενδιαφζροντά του, οι εμπειρίεσ του, το γνωςιακό του επίπεδο,
το περιβάλλον από το οποίο προζρχεται κ.ά. Αντίςτοιχα, ςτον δεφτερο άξονα διακρίνονται
τρεισ διαςτάςεισ: το περιεχόμενο (τι διδάςκω), θ επεξεργαςία του περιεχομζνου (πωσ
διδάςκω) και το τελικό προϊόν (τα τεκμιρια τθσ μάκθςθσ από τθ διδαςκαλία) (Tomlinson,
2000).
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Θ ζννοια τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ προτάςςει ότι το αντικείμενο που
μακαίνουν τα παιδιά, ο τρόποσ που το μακαίνουν και ο τρόποσ με τον οποίο αυτά
αποδεικνφουν ότι το ζμακαν πρζπει να ταιριάηει με το επίπεδο και τθν μακθςιακι τουσ
ετοιμότθτα (Ραντελιάδου, 2008).
Συνοψίηοντασ, θ ζννοια τθσ ςυνεκπαίδευςθσ ςε ςφνδεςθ με τθν διαφοροποιθμζνθ
διδαςκαλία κεωρείται μία προςζγγιςθ καλϊν πρακτικϊν. Αναφζρεται ςτθν ανάγκθ
ςυςτθματικισ οργάνωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου με βάςθ τα μεταβλθτά ςτοιχεία του
μακθτι, βρίςκοντασ ζτςι πλιρθ ανταπόκριςθ ςε όλεσ τισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν
(Tomlinson, 2000).

6. Θ ςυμβολι των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ (ΤΡΕ)
ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
Θ ανομοιογζνεια που επικρατεί ςτισ ςχολικζσ τάξεισ απαςχολεί δθμιουργικά τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Στθν ανάγκθ προςαρμογισ τθσ
διδαςκαλίασ ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ, δυνατότθτεσ και δεξιότθτεσ κάκε μακθτι απαντά θ
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ (Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ
και τθσ Επικοινωνίασ), που αποτελεί τθν ςφγχρονθ διδακτικι πρόταςθ, κακϊσ ζχει τθν
μορφι μίασ ριηικισ αναδόμθςθσ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ.
Οι Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) διακζτουν εγγενι
χαρακτθριςτικά που τισ κακιςτοφν το κατάλλθλο μζςο για τθν διαφοροποίθςθ τθσ
διδαςκαλίασ. Ρλείςτα εμπόδια εφαρμογισ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ αίρονται με
τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ. Συγκεκριμζνα, όςοι εκπαιδευτικοί
δυςκολεφονταν να αντιμετωπίςουν τισ πολυποίκιλεσ και πολφμορφεσ ανάγκεσ των μακθτϊν
τουσ ζχουν πλζον άμεςθ πρόςβαςθ ςε περιςςότερεσ, από οποτεδιποτε άλλοτε, επιλογζσ
ωσ αποτζλεςμα τθσ διακεςιμότθτασ ενόσ ευρζωσ φάςματοσ εφαρμογϊν και λογιςμικϊν. Θ
τεχνολογία είναι ζνα ιδιαίτερα ελκυςτικό και διαδραςτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να
προςαρμόςει τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςε οποιοδιποτε μοτίβο διδαςκαλίασ επιλζξει ο
δάςκαλοσ (Benjamin, 2006).
Οι ΤΡΕ αποτελοφν το κατάλλθλο μζςο για τθν διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ,
κακϊσ ενκαρρφνουν και ςζβονται τουσ ατομικοφσ ρυκμοφσ και τισ προςωπικζσ επιλογζσ του
μακθτι. Μζςω των ΤΡΕ οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτιςουν, να διερευνιςουν και να
παρουςιάςουν τθν εργαςία τουσ με υποςτιριξθ, όπου χρειάηεται, και να επωφελθκοφν από
πολυαιςκθτθριακζσ προςεγγίςεισ κατά τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Ρολλά προγράμματα
παρζχουν ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, θ πολυπλοκότθτα των οποίων τροποποιείται εφκολα
και ζτςι επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να ελζγχουν τθν ταχφτθτα με τθν οποία μακαίνουν και
να προςαρμόηονται ςτα όρια που οι ίδιοι κζτουν ςτουσ εαυτοφσ τουσ. Ζνα πλεονζκτθμα των
ΤΡΕ είναι ότι παρουςιάηουν πλθροφορίεσ πολυτροπικά: οπτικά, ακουςτικά, με μορφι
κειμζνου κ.ά. Οι μακθτζσ βρίςκονται ςτθν πλεονεκτικι κζςθ, να κατανοιςουν το
περιεχόμενο, να επεξεργαςτοφν ζννοιεσ, αλλά και να δθμιουργιςουν (Benjamin, 2006).
Θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ αξιοποιεί πολλζσ μορφζσ διδαςκαλίασ ςε ςφντομο χρονικό
διάςτθμα, ελαχιςτοποιϊντασ τθν ανάγκθ επιβράδυνςθσ του ρυκμοφ κάλυψθσ του
Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ (Α.Ρ.). Μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ μποροφν να επωφελθκοφν
από υποςτθρικτικι τεχνολογία που τουσ επιτρζπει να ςυμβαδίηουν με τουσ ςυμμακθτζσ
τουσ. Τάξεισ που αξιοποιοφν τισ ΤΡΕ και τα υποςτθρικτικά μακθςιακά περιβάλλοντα του
ΥΡΑΛΚ, το «Φωτόδεντρο» και το «Ρροςβάςιμο», παρζχουν υποςτιριξθ και δομθμζνο
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πλαίςιο ςε μακθτζσ που χρειάηονται πρόςκετο εμπλουτιςμό του Αναλυτικοφ
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Διαφοροποίθςθ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα, ςχεδιαςμόσ και
εφαρμογι του αναλυτικοφ προγράμματοσ ϊςτε να ζχει εξατομικευμζνουσ ςτόχουσ και να
χαρακτθρίηεται από ευελιξία ϊςτε ο δάςκαλόσ να προςαρμόηει τθν φλθ ςτισ ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ τθσ ομάδασ τωνπαιδιϊν (Ρατςίδου, 2011), επιτυγχάνεται ειδικά, μζςα από τθν
ιςτοςελίδα «Ρροςβάςιμο» και με τα διαφοροποιθμζνα Αναλυτικά Ρρογράμματα
μακθμάτων τθσ Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ.
6.1. Ρλεονεκτιματα Τ.Ρ.Ε
Ζξι χαρακτθριςτικά των ΤΡΕ υποςτθρίηουν τθν διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία:
Λδιωτικότθτα λόγω του διαφορετικοφ ρυκμοφ εργαςίασ, ςυνεργατικζσ και επικοινωνιακζσ
δεξιότθτεσ με τισ online δυνατότθτεσ των ΤΡΕ (Τεχνολογιϊν τθσ Επικοινωνίασ και των
Ρλθροφοριϊν), οργάνωςθ γνϊςεων, υποςτιριξθ μακθςιακϊν ςτυλ και αιςκθτθριακισ
μάκθςθσ (ακουςτικισ, οπτικισ και κοινωνικισ), ποικιλία επιλογϊν για άντλθςθ
πλθροφοριϊν και δραςτθριοτιτων, αυκεντικι μάκθςθ (Benjamin, 2006). Ο ρόλοσ του
εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ ςτθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ, ανάλογα με
τθν ετοιμότθτα των μακθτϊν, το μακθςιακό τουσ προφίλ, και τα ενδιαφζροντά τουσ. Θ
αξιοποίθςθ των διαδραςτικϊν ςχολικϊν βιβλίων, οι εικονικζσ πραγματικότθτεσ, οι
προςομοιϊςεισ, τα διαδραςτικά πειράματα, οι οπτικοποιιςεισ, τα γραφιματα, τα
εκπαιδευτικά βίντεο, τα αρχεία ιχου και οι ςυλλογζσ εικόνων και υλικοφ πολιτιςμικοφ
περιεχομζνου, όπωσ αυτά εμπεριζχοντα ςτα αποκετιρια μακθςιακοφ περιεχομζνου
υποςτθρίηουν κάκε μακθςιακό προφίλ. Χριςιμο υποςτθρικτικό υλικό αποτελοφν και οι
ειδικά διαμορφωμζνεσ ιςτοςελίδεσ για άτομα με ιδιαιτερότθτεσ, και το πλοφςιο υλικό που
διακζτουν για όλα τα είδθ αναπθρίασ και διαφορετικότθτασ (π.χ. το «προςβάςιμο»). Οι
μακθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να ανατρζξουν άμεςα ςτο εκπαιδευτικό υλικό με
διαφορετικοφσ τρόπουσ, οι οποίοι ανταποκρίνονται ςε κάκε μακθςιακό προφίλ
(Κοςςυβάκθ, 2002).

7. Συμπεράςματα
Τα διαχρονικά αδιζξοδα τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ με βάςθ τον μζςο όρο τθσ
τάξθσ ζρχεται να επιλφςει θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. Θ ςωςτι επιςτθμονικι
κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν και θ επιμόρφωςι τουσ ςε κζματα διαφοροποιθμζνθσ
παιδαγωγικισ και διδαςκαλίασ, βοθκοφν ςτο ςωςτό προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ
κακϊσ ο/θ εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ποικιλία μεκόδων και ςτρατθγικϊν με ςκοπό να
ανταποκρικεί ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν. Οι ΤΡΕ υποςτθρίηουν τουσ
ατομικοφσ ρυκμοφσ και τισ προςωπικζσ επιλογζσ των μακθτϊν. Θ εξοικείωςθ με τισ ΤΡΕ και
θ αξιοποίθςι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςυνειςφζρουν κετικά ςτθν εφαρμογι
διαφοροποιθμζνθσ παιδαγωγικισ ςτθν τάξθ. Θ απαίτθςθ, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να
απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, ενιςχφει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτθν διδακτικι
πράξθ και τθ χριςθ εναλλακτικϊν μορφϊν διδαςκαλίασ.
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Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ: επιταγι τθσ ςφγχρονθσ
μακθςιακισ πραγματικότθτασ
Ντοφλια Ακθνά
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΡΕ70
athinad2819@yahoo.gr

Ρερίλθψθ
‘’Αν ζνα παιδί δε μπορεί να μάκει με τον τρόπο που το διδάςκουμε, τότε κα πρζπει να το
διδάξουμε με τον τρόπο που μακαίνει’’ (Tomlinson, 2010). Αυτι θ φράςθ αποτελεί τθν
πεμπτουςία τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ προκειμζνου όλοι οι μακθτζσ να
βιϊνουν αιςκιματα επιτυχίασ. Θ ανταπόκριςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν
αποτελεί ηθτοφμενο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ιδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ εποχι, όπου ο
μακθτικόσ χάρτθσ των ςχολικϊν τάξεων ζχει αλλάξει ςθμαντικά. Ο εκπαιδευτικόσ τθ
ςφγχρονθ εποχι καλείται να διδάξει ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ με διαφοροποιθμζνα
χαρακτθριςτικά, όπου θ κακθμερινότθτα τθσ ςχολικισ πράξθσ αποδεικνφεται δφςκολθ και
απαιτθτικι. Θ αναγκαιότθτα τθσ διαφοροποίθςθσ αποτελεί τθ μόνθ λφςθ για τθν επίτευξθ
των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ για όλουσ τουσ μακθτζσ, αρκεί ο εκπαιδευτικόσ να γνωρίηει
πϊσ να πράξει και τι να πράττει κάκε φορά. Με άλλα λόγια, θ διαφοροποίθςθ τθσ
διδαςκαλίασ απαιτεί καταρτιςμζνουσ, επιμορφωμζνουσ και εξοικειωμζνουσ με τθ
φιλοςοφία αυτι εκπαιδευτικοφσ, με μεράκι, όρεξθ και αγάπθ για το μακθτι. Θ παροφςα
ανακοίνωςθ παρουςιάηει ζνα διδακτικό ςενάριο διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςτο
μάκθμα τθσ Γλϊςςασ ςε μακθτζσ Δϋ Δθμοτικοφ περιαςτικοφ ςχολείου των Χανίων ςε τάξθ
μικτισ ικανότθτασ. Σκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ είναι να παρουςιάςει μια διδακτικι πρόταςθ ςε
ςυγκεκριμζνθ ενότθτα τθσ γλϊςςασ, προκειμζνου να αναδειχκοφν τα παιδαγωγικά οφζλθ
από τθν υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ αυτισ τόςο για εκπαιδευτικοφσ όςο και για μακθτζσ,
κακϊσ δθμιουργοφνται πολυδφναμα μακθςιακά περιβάλλοντα. Απαιτείται από τον
εκπαιδευτικό μεκοδικότθτα, προγραμματιςμόσ και τόλμθ να εφαρμόςει παιδοκεντρικζσ
αποτελεςματικζσ πρακτικζσ με δικαιοςφνθ για το ςφνολο των μακθτϊν.
Λζξεισ-κλειδιά: Διαφοροποίθςθ, ευελιξία, ςχεδιαςμόσ, κζντρα μάκθςθσ, ανταπόκριςθ ςτθ
διδαςκαλία

1. Ειςαγωγι
H ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα ζχει επθρεαςτεί από τισ τρζχουςεσ
κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ εξελίξεισ. Τα ςχολεία του 21 ου αιϊνα διακρίνονται
για τθν ετερότθτα και τθν ποικιλομορφία του μακθτικοφ τουσ πλθκυςμοφ. Θ εκπαίδευςθ
αλλάηει μορφι, μεταςχθματίηεται και προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν και των
καιρϊν, διότι κι ο μακθτικόσ χάρτθσ ζχει αλλάξει μορφι. Το ςφγχρονο εκπαιδευτικό
ςφςτθμα βρίςκεται μπροςτά ςε μία μεγάλθ πρόκλθςθ: τθ διαχείριςθ τθσ ποικιλομορφίασ
αυτισ με τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και να
διαςφαλίηεται το παιδαγωγικό όφελοσ για όλουσ (Γεροςίμου, 2013).
Οι επιταγζσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και θ παγκόςμια ζκκλθςθ για ιςότθτα και
δικαιοςφνθ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, ζχει
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δθμιουργιςει τθν ανάγκθ μιασ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ ςτα ςχολεία (Αγγελίδθσ, 2019)
μζςα από τθν υιοκζτθςθ και δθμιουργία τάξεων μικτϊν ικανοτιτων, οι οποίεσ να μποροφν
να αποτελζςουν ηωντανό παράδειγμα ιςότθτασ ευκαιριϊν, αν οι μακθτζσ δεχτοφν τζτοια
διδαςκαλία, που να ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο ετοιμότθτάσ τουσ, τα ενδιαφζροντα και το
μακθςιακό τουσ ςτυλ, μεγιςτοποιϊντασ τισ ευκαιρίεσ τουσ για ολόπλευρθ ανάπτυξθ
(Τomlinson, 2015).
Θ παροχι ίςων εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν αποτελεί προςπάκεια αλλά και
προτεραιότθτα πολλϊν χωρϊν ςτον κόςμο (Hajisoteriou & Angelides, 2015). Το ςχολείο
πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν ετερότθτα των μακθτϊν με κάκε τρόπο (Βαλιαντι &
Νεοφφτου, 2017). Κάκε ςχολικό περιβάλλον πρζπει να εκμθδενίηει τα εμπόδια ςε ςχζςθ με
τθν αυτοζκφραςθ/αυτοπραγμάτωςθ, τθν αλλθλεπίδραςθ και τθν κοινωνικι ςυνδιαλλαγι
(Χαροφπιασ, 2003), να αμβλφνει φραγμοφσ που εμποδίηουν τθ ςυμμετοχι και τθ μάκθςθ
όλων των παιδιϊν, ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ, φφλου, κοινωνικοφ υπόβακρου, αναπθρίασ
και ςχολικισ επίδοςισ (Booth & Ainscow, 2011).
Κα πρζπει επομζνωσ να εξαςφαλίηεται με κάκε τρόπο θ ςυμπερίλθψθ όλων των
μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ςε όλα τα επίπεδα και τισ εκφάνςεισ . ‘’Αν ζνα παιδί
δεν μπορεί να μάκει με τον τρόπο που το διδάςκουμε, τότε κα πρζπει να το διδάξουμε με
τον τρόπο που αυτό μακαίνει’’(Tomlinson, 2010). Αυτι θ φράςθ αποτελεί τθν πεμπτουςία
τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, προκειμζνου όλοι οι μακθτζσ να βιϊνουν αιςκιματα
επιτυχίασ. Θ ανταπόκριςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν αποτελεί
ηθτοφμενο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και ίςωσ μια από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Αραμπατηισ, 2013).

2. Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ
Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτoπλαίςιo τθσ κεωρίασ τθσ οικοδόμθςθσ τθσ
γνϊςθσ μπορεί να αποτελζςει τθν απάντθςθ ςτο πρόβλθμα τθσ αυξανόμενθσ
διαφορετικότθτασ ςτισ τάξεισ μικτισ ικανότθτασ (Βαλιαντι & Κουτςελίνθ, 2008) και να
εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ για να βιϊςουν όλα τα παιδιά το αίςκθμα τθσ επιτυχίασ. Θ
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί επιταγι τθσ ςφγχρονθσ μακθςιακισ
πραγματικότθτασ και μια αναγκαιότθτα, κακϊσ ο κάκε μακθτισ αντιμετωπίηεται ωσ
ξεχωριςτι βιογραφία με τισ δικζσ του ανάγκεσ, βιϊματα, επικυμίεσ.
Ωσ διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ νοείται θ αλλαγι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ με
ρουτίνεσ διδαςκαλίασ που ανταποκρίνονται ςε μεγάλο εφροσ διαφορϊν ωσ προσ τθ
μακθςιακι ετοιμότθτα, τα ενδιαφζροντα και το μακθςιακό ςτυλ των μακθτϊν (Tomlinson
2001, 2004, 2005, 2010).Σε ζνα μακθςιακό περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από τθ
διαφορετικότθτα του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςχεδιάηεται
με τρόπο, ϊςτε να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τισ καλφτερεσ δυνατζσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ
(Mulroy&Eddinger, 2003).
Θ διαφοροποίθςθ δεν είναι μια ςυνταγι διδαςκαλίασ (Tomlinson, 2010), αλλά ζνασ
καινοτόμοσ τρόποσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Αποτελεί μια φιλοςοφία, μια
παιδαγωγικι προςζγγιςθ πολυδφναμθ και πολυεπίπεδθ με πολλαπλά οφζλθ. Θ απόφαςθ
για τθ μορφι και το είδοσ τθσ ςτρατθγικισ διαφοροποίθςθσ που κα ακολουκιςει ο κάκε
εκπαιδευτικόσ εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τουσ μακθτζσ ςτουσ οποίουσ κα
απευκφνεται, από το πϊσ μακαίνουν και τον τρόπο ςκζψθσ τουσ (Smutny, 2003).
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Κλειδί επομζνωσ για τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων αποτελεί ο
εκπαιδευτικόσ. Ο ρόλοσ του είναι κομβικόσ, καίριοσ, πολυδιάςτατοσ και θ επιμόρφωςθ του
κρίνεται αναγκαία και απαραίτθτθ (Βαλιαντι & Νεοφφτου, 2017). Είναι αυτόσ που κα άρει
οποιοδιποτε εμπόδιο με τθν αγάπθ, το μεράκι, τθν επιςτθμονικι του κατάρτιςθ, το ςυνεχι
αναςτοχαςμό, τθν ευελιξία, τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ευκφνθσ απζναντι ςε αυτι τθν
ποικιλομορφία. Είναι αυτόσ που κα αφουγκραςτεί τισ ανάγκεσ των μακθτϊν,
χαρτογραφϊντασ το προφίλ του κακενόσ και κα δομιςει ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ,
υιοκετϊντασ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ και ςυμμετοχικζσ ενεργθτικζσ τεχνικζσ με ςτόχο τθν
παροχι μιασ ποιοτικισ διδαςκαλίασ που κα βοθκά το μακθτι πϊσ να μακαίνει και κα τον
οδθγεί ςτθν αυτορρφκμιςθ. Είναι αυτόσ που μεριμνά και ενδιαφζρεται εξίςου και για τθν
ψυχοκοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν. Με άλλα λόγια, ο ρόλοσ του
εκπαιδευτικοφ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία μεταςχθματίηεται: γίνεται περιςςότερο
υποςτθρικτικόσ, κακοδθγθτικόσ, ςυντονιςτικόσ, παρωκθτικόσ, διαμεςολαβθτικόσ και
διευκολυντικόσ(Rock, Gregg, Ellis, & Gable, 2008· Σφυρόερα, 2007 ˙Valiandes, 2015).
Τα οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ είναι πολλαπλά:
αφξθςθ κινιτρων και ενδιαφζροντοσ, επίτευξθ κοινωνικοποίθςθσ μζςα από τθ ςυνεργαςία,
τθ ςυναναςτροφι και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ ςυμμακθτζσ (Dudley & Osvath,
2016), αποτελεςματικότερθ διδαςκαλία μζςω πολλαπλϊν, ποικίλων και καλά οργανωμζνων
δραςτθριοτιτων (Mitchell & Hobson, 2005), αφξθςθ ςυμμετοχικότθτασ και επίδοςθσ,
βιϊματα επιτυχίασ και αυτοπραγμάτωςθσ, αυτενζργεια μακθτϊν (Βαλιαντι & Νεοφφτου,
2017˙ Κουτςελίνθ-Λωαννίδου & Ρυργιωτάκθσ, 2015˙ Tomlinson, 2015).
Θ παροφςα ειςιγθςθ ςκοπό ζχει να παρουςιάςει τα αποτελζςματα από τθν
εφαρμογι ενόσ διδακτικοφ ςεναρίου διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςε γλωςςικό μάκθμα.
Υλοποιικθκε με μακθτζσ Δϋ Δθμοτικοφ ενόσ περιαςτικοφ ςχολείου των Χανίων ςε τάξθ
μικτισ ικανότθτασ και ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των παιδαγωγικϊν ωφελειϊν από τθν
υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ αυτισ τόςο ςε επίπεδο μακθτϊν όςο και ςε επίπεδο
εκπαιδευτικϊν, κακϊσ δθμιουργοφνται πολυδφναμα μακθςιακά περιβάλλοντα. Βαςικζσ
προχποκζςεισ για τθν επιτυχία του ςχεδίου αποτζλεςαν ο προςεχτικόσ εκπαιδευτικόσ
ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ παιδοκεντρικϊν πρακτικϊν με δικαιοςφνθ για το ςφνολο των
μακθτϊν.

3. Σχζδιο Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ
3.1. Φάςεισ υλοποίθςθσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ
3.1.1. Αϋ Φάςθ: Δθμιουργία ομάδων -ςτοχοκεςία
Θ δθμιουργία ομάδων με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια (εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
ικανότθτεσ και μακθςιακό προφίλ) ιταν το πρϊτο μζλθμά μασ. Δθμιουργικθκαν κζντρα
μάκθςθσ ςτθν τάξθ όπου κακζνα φιλοξενοφςε ςυγκεκριμζνο τφπο δραςτθριοτιτων (π.χ.
εικαςτικι ζκφραςθ, γραπτζσ αποςτολζσ, καταςκευζσ, κ.ά). Ζτςι οι ομάδεσ των μακθτϊν
μποροφςαν να επιλζξουν εκείνα τα κζντρα με «τισ δραςτθριότθτεσ που τουσ βοθκοφν να
μακαίνουν καλφτερα» και αυτά ςτα οποία ο τρόποσ εργαςίασ τουσ ικανοποιοφν
περιςςότερο (Χολζβασ, Αλεξόπουλοσ, Αναςταςόπουλοσ, 2018).
Το ςχζδιο διδαςκαλίασ αφοροφςε μια ολόκλθρθ διδακτικι ενότθτα, τθ δζκατθ τρίτθ
του βιβλίου τθσ Γλϊςςασ τθσ Δϋ Δθμοτικοφ: ‘’ Πλου του κόςμου το παιδιά ‘’(βιβλίο γλϊςςασ,
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γϋτεφχ., ς.33- 48). Σκόπιμα επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κακϊσ το περιεχόμενο
προςφερόταν για ποικίλου είδουσ δραςτθριότθτεσ και ςυηθτιςεισ που αφοροφςαν τθν
ταυτότθτα τθσ τάξθσ και διαπραγματευόταν τισ ζννοιεσ τθσ αποδοχισ, του ςεβαςμοφ τθσ
διαφορετικότθτασ, των δικαιωμάτων μζςα από αφθγθματικά και πολυτροπικά κείμενα.
Ο κακοριςμόσ των ςτόχων αφοροφςε ςτθ δυνατότθτα να ζρκουν οι μακθτζσ ςε
επαφι με διάφορα είδθ κειμζνων που πραγματεφονται το ίδιο κζμα αξιοποιϊντασ και το
πολυτροπικό περικείμενο τουσ, να μποροφν να επεξεργαςτοφν βαςικζσ ζννοιεσ και να
ςυνδιαλζγονται επιχειρθματολογϊντασ και αξιοποιϊντασ ποικιλοτρόπωσ το περιεχόμενο
τουσ (με δραματοποίθςθ, παιχνίδια ρόλων, αφιγθςθ, αναδιιγθςθ, ηωγραφικι, κ.τ.λ.).
Ακόμθ να καταφζρουν να αντιλθφκοφν τθν ζννοια δικαίωμα και διαφορετικότθτα,
υιοκετϊντασ ςτάςθ ενςυναίςκθςθσ και κατανόθςθσ. Τζλοσ, βαςικι επιδίωξθ υπιρξε θ
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και ςυνεργαςία ςε διακεματικζσ βιωματικζσ ενεργθτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
3.1.2. Βϋ Φάςθ: επεξεργαςίασ
Ξεκινιςαμε με ζναν ιδεοκαταιγιςμό για το τι είναι δικαίωμα, τεχνικι που ςυνζβαλε
ςθμαντικά ςτθ διερεφνθςθ των προχπάρχουςων γνϊςεων. Ρροςπακιςαμε ωσ ζννοια να
τθν
ξεχωρίςουμε από τθν ζννοια ανάγκθ και επικυμία μζςα από ςτοχευμζνα
παραδείγματα. Αςχολθκικαμε με τθν ανάλυςθ τθσ εξαιρετικισ αφίςασ που βρίςκεται ςτθν
αρχι τθσ ενότθτασ, παίηοντασ με τα ριματα που βρίςκονταν περιμετρικά. Αυτά τα
αξιοποιιςαμε ςτθν ςυνζχεια ςτα κζντρα μάκθςθσ: μια ομάδα ζφτιαξε παηλ με αυτά, μια
δεφτερθ ςυνζκεςε ζνα ςχθματοποίθμα, μια τρίτθ απζδωςε με παγωμζνεσ εικόνεσ ζνα
τμιμα τθσ αφίςασ ενϊ μια άλλθ ςυηιτθςε για τα δικαιϊματα του παιδιοφ. Κατόπιν
περάςαμε ςτθν επεξεργαςία του ποιιματοσ του Χ. Σακελλαρίου, ‘’Πλου του κόςμου τα
παιδιά’’, όπου ςυηθτιςαμε τισ βαςικζσ ζννοιεσ κλειδιά και τισ ιδζεσ του, μιλιςαμε για το
ςτίχο, τα νοιματα, τισ εικόνεσ, τα ςφμβολα και τισ βαςικζσ ζννοιεσ του μζςα από
ςτοχευμζνεσ ερωτιςεισ διερεφνθςθσ περιεχομζνου και κριτικισ ανάπτυξθσ. Το ίδιο
πράξαμε και για το επόμενο κείμενο : ‘’το ςχολείο του κόςμου’’.
Στθ ςυνζχεια,
αφθγθκικαμε τθν ιςτορία ενόσ άλλου ςχολείου διαφορετικοφ, με παραμυκιακό
περιεχόμενο (Ο Τριγωνοψαροφλθσ) και προβικαμε ςε ςυγκριτικι ανάλυςθ. Τζλοσ,
κεωριςαμε ςκόπιμο να δείξουμε διαδραςτικά μζςα από Υπολογιςτι τθ ςφμβαςθ με τα
δικαιϊματα του παιδιοφ αξιοποιϊντασ πόρο του Φωτόδεντρου. Μετά από τθν παρουςίαςθ
τθσ Σφμβαςθσ, τθ ςυηιτθςθ και τθν επεξεργαςία, κλικθκαν οι μακθτζσ να επιλζξουν τα
Κζντρα Μάκθςθσ και να υλοποιιςουν τισ αποςτολζσ που κα ζβριςκαν ςτουσ φακζλουσ.
Στο Κζντρο Μάκθςθσ του Συγγραφζα μια ομάδα ανζλαβε να παρουςιάςει τθν ιςτορία
ενόσ ιρωα, που περιγράφει τθν περιπζτεια του διωγμοφ τθσ οικογζνειασ του εξαιτίασ
πολζμου ςτθ χϊρα του. Στο Κζντρο Μάκθςθσ τθσ Unesco, θ ομάδα ζπρεπε να δθμιουργιςει
τθ νζα αφίςα που κα περιελάμβανε ςφγχρονα δικαιϊματα του Ραιδιοφ. Οι φωτορεπόρτερ
ζπρεπε να αναηθτιςουν φωτογραφίεσ και υλικό και να παρουςιάςουν μια ςθμαντικι
είδθςθ, ενϊ θ τελευταία ομάδα κα ζπρεπε να επιλζξει από μια ςειρά τραγουδιϊν και
αποςπαςμάτων μικρϊν βίντεο, εκείνα που κα μποροφςαν να προβλθκοφν ςτθν εορτι τθσ
Ραγκόςμιασ Θμζρασ των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ.
Στθ ςυνζχεια, αξιοποιιςαμε τθ ςτρατθγικι τθσ τρίλιηασ, το Τhink-Tac-Toe με κζμα τθν
Ραγκόςμια Θμζρα Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ που ηθτικθκαν,
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αναφζρονταν ςτο ίδιο κζμα από διαφορετικι οπτικι, προκειμζνου να ζχουν οι μακθτζσ τθ
δυνατότθτα επιλογισ ανάλογα με τισ δεξιότθτεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να αποδϊςουν
καλφτερα. Το ηθτοφμενο ιταν κάκε μακθτισ να επιλζξει τρία τετράγωνα και να δεςμευτεί
για τθν υλοποίθςθ του ζργου που αναφερόταν ςτθν αποςτολι του ςε ζνα οριςμζνο χρονικό
διάςτθμα. Στθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων ο μακθτισ είχε κάνει «τρίλιηα».
Ρρόκειται για παιχνιϊδθ δραςτθριότθτα που ςυνδζεται με τθ κεωρία για τισ πολλαπλζσ
νοθμοςφνεσ του Gardner. Κάκε ςτακμόσ είχε διαφορετικοφ είδουσ τρίλιηα: θ ομάδα του
πρϊτου ςτακμοφ είχε τρίλιηα που αφοροφςε το βιβλίο που διαβάςαμε, μια άλλθ
αςχολικθκε με τρίλιηα που αφοροφςε δικαιϊματα και μια τρίτθ τρίλιηα ςχετιηόταν με
λεξιλόγιο.
3.1.3. Βϋ Φάςθ: Επζκταςθσ
Μετά το πζρασ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, περάςαμε ςε δραςτθριότθτεσ επζκταςθσ.
Αφθγθκικαμε μια πολφ ςφντομθ ιςτορία τθσ Αλ. Μθτςιάλθ, Το υπόςχομαι, που ςχετίηεται
με τθν παιδικι εργαςία. Μετά το τζλοσ τθσ αφιγθςθσ, θ κάκε ομάδα με τον κφβο τθσ
αφιγθςθσ, ςτρατθγικι τθσ διαφοροποιθμζνθσ, ςχολίαηε όψεισ τθσ ιςτορίασ ανάλογα με
αυτό που τφχαινε με τθ ρίψθ του κφβου. Θ ςτρατθγικι αυτι δθμιοφργθςε νζεσ προκλιςεισ
ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ και ιδιαίτερα ςτθν προςζγγιςθ των κειμζνων. Κατόπιν,
αξιοποιικθκε θ τεχνικι του ‘’όλου ςτον Τοίχο’’, μια βιωματικι ενςυναιςκθτικι
δραςτθριότθτα που δίνει τθν ευκαιρία να ακουςτοφν πολλαπλζσ φωνζσ και να αναδυκοφν
ςυναιςκιματα, ανοίγοντασ παράλλθλα διαφλουσ ομαδοςυνεργατικϊν πρακτικϊν,
αλλθλεπίδραςθσ και κατανόθςθσ. Στθν τεχνικι αυτι που είναι βιωματικι οι μακθτζσ
ςκιαγράφθςαν τον/τουσ πρωταγωνιςτι/-ςτζσ, δθμιουργϊντασ το ςχετικό περίγραμμα,
εκφράηοντασ ςυναιςκιματα και ςκζψεισ των πρωταγωνιςτϊν αλλά και δικά τουσ.
Στθ ςυνζχεια με τθ ςτρατθγικι Think-Pair-Share (Σκζψου-Συνεργάςου-Μοιράςου), θ
οποία παρζχει ςτουσ μακθτζσ το χρόνο και το πλαίςιο για να κατανοιςουν και να
ςυνδεκοφν με ζνα κείμενο, να ςκεφτοφν πάνω ςτισ ζννοιεσ που παρουςιάηει, να
διαμορφϊςουν τισ προςωπικζσ τουσ ιδζεσ, να τισ ςυηθτιςουν με ζνα ςυμμακθτι τουσ και,
να τισ μοιραςτοφν με τθν υπόλοιπθ τάξθ, ςυηθτικθκε το κζμα τθσ παιδικισ εργαςίασ με τθν
παράλλθλθ αξιοποίθςθ φωτογραφιϊν παιδιϊν που εργάηονται. Τον προβλθματιςμό που
αναπτφχκθκε, επεκτείναμε με ζνα debate, που ζδωςε τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
επιχειρθματολογίασ.
Επιδιϊκοντασ να εμβακφνουμε ακόμθ περιςςότερο, αξιοποιιςαμε και τθ βιωματικι
τεχνικι ‘’Κφκλοσ τθσ ςυνείδθςθσ’’, με τθν οποία επιτυγχάνεται δραματικι ζνταςθ,
εκφράηονται φωνζσ, αναδφονται διλθμματικζσ καταςτάςεισ και φωτίηεται θ δυςκολία
λιψθσ απόφαςθσ και οι ςτάςεισ των πρωταγωνιςτϊν.
3.1.4. Φάςθ Αξιολόγθςθσ
Σε όλθ τθ διάρκεια του ςχεδίου διδαςκαλίασ διενεργοφςαμε διαμορφωτικι
αξιολόγθςθ διαφοροποιθμζνθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε ομάδασ, το ςτόχο που
είχαν να υλοποιιςουν και το παραγόμενο προϊόν. Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου επζφερε
ςθμαντικά αποτελζςματα ςε μακθςιακό επίπεδο, κακϊσ και ςε επίπεδο επαγγελματικισ
ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν. Συγκεκριμζνα, παρατθρικθκε αλλαγιαντιλιψεων ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ παγιωμζνων διδακτικϊν τεχνικϊν και
εφαρμογϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί επζκτειναν τθ διαφοροποίθςθ και ςε άλλα
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μακιματα εκτόσ από το γλωςςικό. Ραρατθρικθκε βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ ςτο
ςχεδιαςμό και οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Επιπλζον, και το διδακτικό κλίμα βελτιϊκθκε με
άμεςθ επίδραςθ ςτθν κινθτοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ και ςυμμετοχισ των μακθτϊν.
Ραρατθρικθκε μεγιςτοποίθςθ τθσ ενεργοποίθςθσ και εμπλοκισ των μακθτϊν, κακϊσ
ςυμμετείχαν ςε μια ποικιλία δραςτθριοτιτων που ςζβονταν τον προςωπικό ρυκμό
εργαςίασ τουσ, τθν ανταπόκριςθ τουσ, τα ενδιαφζροντα και το μακθςιακό τουσ προφίλ. Οι
μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ κακϊσ και
δεξιότθτεσ μεταγνωςτικζσ μζςα από τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ τθσ μακθςιακισ τουσ
προςπάκειασ και των επιτευγμάτων τουσ (Κουτςελίνθ, 2001).
Με το ςχζδιο αυτό διδαςκαλίασ, θ ενότθτα του ςχολικοφ εγχειριδίου αξιοποιικθκε
διαφοροποιθμζνα˙ οι αςκιςεισ τθσ ενότθτασ τροποποιικθκαν και επαναςχεδιάςτθκαν
ευζλικτα, ϊςτε ςτα διάφορα Κζντρα μάκθςθσ οι μακθτζσ να εργαςτοφν με βάςθ τισ
ικανότθτεσ τουσ. Μια δθμιουργικι ανακεφαλαίωςθ και ςφνκεςθ μζςα από ζναν
εννοιολογικό χάρτθ ςυνζβαλε ςτθν εμπζδωςθ τθσ ενότθτασ ςτο τζλοσ του ςχεδίου αυτοφ
που υλοποιικθκε ςε φάςεισ και είχε διάρκεια 16 διδακτικζσ ϊρεσ (2 εβδομάδεσ).

4. Συμπεράςματα –Επίλογοσ
Θ αξιοποίθςθ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςε μια τάξθ μικτϊν ικανοτιτων
προςφζρει ςθμαντικά παιδαγωγικά οφζλθ τόςο για εκπαιδευτικοφσ όςο και για μακθτζσ,
κακϊσ δθμιουργοφνται πολυδφναμα μακθςιακά περιβάλλοντα. Απαιτείται από τον
εκπαιδευτικό κατάρτιςθ, μεκοδικότθτα, προςεχτικό προγραμματιςμό και διάκεςθ να
εφαρμόςει παιδοκεντρικζσ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ, ζτςι ϊςτε να εμπλακεί ενεργά το
ςφνολο των μακθτϊν για να βιϊνουν όλοι αιςκιματα επιτυχίασ.
Επιλογικά, κα λζγαμε ότι θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί μια επιταγι τθσ
ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ με ςθμαντικά οφζλθ για όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Απαιτείται αλλαγι ςτάςεων, ευελιξία και
ςωςτι κατάρτιςθ, ϊςτε να λειτουργοφν οι τάξεισ ςυμπεριλθπτικά και προσ όφελοσ όλων
των μακθτϊν. Θ όποια διαφορετικότθτα ι ετερογζνεια του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ςτισ
αίκουςεσ του ςφγχρονου ςχολείου κα πρζπει να λειτουργεί ωσ κίνθτρο για εμπλουτιςμό
των κοινωνικϊν εμπειριϊν όλων των παιδιϊν, για ανάπτυξθ τθσ εφευρετικότθτασ των
εκπαιδευτικϊν και κατ’ επζκταςθ για παροχι μιασ ποιοτικότερθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία
προτάςςει το ςεβαςμό απζναντι ςτο διαφορετικό (Καςίδθσ, κ.α., 2016).
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Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ρθτοφ ςτθν Εϋ τάξθ του δθμοτικοφ
ςχολείου: Το νζο εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία των
κλαςματικϊν αρικμϊν και θ κριτικι αποτίμθςι του από τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ
Δρ. Επιςτθμϊν Αγωγισ
Gperiklidakis@gmail.com

Ρερίλθψθ
Το κλάςμα είναι από τισ πιο δφςκολεσ μακθματικζσ ζννοιεσ που διδάςκονται ςτο δθμοτικό
ςχολείο και οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ τθσ. Τα
ςχολικά εγχειρίδια αποτελοφν πολφ ςθμαντικό παράγοντα που επθρεάηει τθ διδαςκαλία
ςτο δθμοτικό και το γυμνάςιο. Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι: α) Να διαπιςτωκεί
εάν με το νζο εκπαιδευτικό υλικό (Βιβλίο Μακθτι, Τετράδιο Εργαςιϊν και Βιβλίο
Εκπαιδευτικοφ) ζγινε προςπάκεια εφαρμογισ νεότερων κεωρθτικϊν απόψεων, εφαρμογι
ςφγχρονθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ και επιλογι κατάλλθλων μακθματικϊν
δραςτθριοτιτων για τθν κατανόθςθ από τουσ μακθτζσ τθσ Εϋ δθμοτικοφ των κλαςματικϊν
αρικμϊν β) Να καταγραφοφν οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν επάρκεια και
καταλλθλότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν Ενότθτα των κλαςματικϊν αρικμϊν κατά
τθν πρϊτθ εφαρμογι του. Για να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ ποιοτικισ
ερευνθτικισ προςζγγιςθσ ζγινε ανάλυςθ των περιεχομζνων τθσ ενότθτασ των κλαςματικϊν
αρικμϊν των νζων ςχολικϊν εγχειριδίων και καταγράφθκαν οι απόψεισ και οι εμπειρίεσ
των εκπαιδευτικϊν τθσ Εϋ τάξθσ, ςτο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςισ τουσ κατά τθν πρϊτθ
εφαρμογι του νζου υλικοφ. Τζλοσ, γίνονται προτάςεισ για τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία
των κλαςματικϊν αρικμϊν ςτθν Εϋ δθμοτικοφ.
Λζξεισ κλειδιά: κλαςματικοί αρικμοί, νζα ςχολικά εγχειρίδια, Εϋ Δθμοτικοφ

1. Ειςαγωγι –Ρροβλθματικι
Τα ςχολικά εγχειρίδια αποτελοφν το ςθμαντικότερο παράγοντα που επθρεάηει τθ
διδαςκαλία ςτο δθμοτικό και το γυμνάςιο. Για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθ χριςθ
των εγχειριδίων των Μακθματικϊν κα πρζπει να υπάρχει μια αντικειμενικι άποψθ των
εγχειριδίων και του ρόλου που μποροφν να διαδραματίςουν ςτθ διδαςκαλία (VandeWalle,
2007, 118).
Το βιβλίο του εκπαιδευτικοφ δίνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςθμαντικι ελευκερία.
Ρροτείνονται εναλλακτικζσ ι επιπρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ πζραν των όςων υπάρχουν ςτα
εγχειρίδια για τουσ μακθτζσ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να το αξιοποιοφν. Ωςτόςο θ
κάλυψθ των μακθματικϊν ςτόχων απαιτεί ευρφτερθ ευελιξία από τθν οπτικι που
παρουςιάηεται ςτο Β.Ε.. Τα εγχειρίδια για τουσ μακθτζσ δεν είναι παρά ζνα εργαλείο
διδαςκαλίασ. Δεν αποτελοφν το ςτόχο οφτε και το αναλυτικό πρόγραμμα (VandeWalle,
2007, 118).Τα ςχολικά εγχειρίδια ςυγγράφονται με βάςθ τα Ρρογράμματα Σπουδϊν και θ
διδαςκαλία των Μακθματικϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ κα πρζπει να βαςίηεται ςτα
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ιςχφοντα προγράμματα ςπουδϊν (Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 2003· Ραιδαγωγικό
Λνςτιτοφτο, 2011).
Οι ςτόχοι τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι: α) Να διαπιςτωκεί εάν με το νζο εκπαιδευτικό
υλικό (Βιβλίο Μακθτι, Τετράδιο Εργαςιϊν και Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ) ζγινε προςπάκεια
εφαρμογισ νεότερων κεωρθτικϊν απόψεων, εφαρμογι ςφγχρονθσ διδακτικισ
μεκοδολογίασ και επιλογι κατάλλθλων μακθματικϊν δραςτθριοτιτων για τθν κατανόθςθ
από τουσ μακθτζσ τθσ Εϋ δθμοτικοφ των κλαςματικϊν αρικμϊν β) Να καταγραφοφν οι
απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν επάρκεια και καταλλθλότθτα του εκπαιδευτικοφ
υλικοφ ςτθν Ενότθτα των κλαςματικϊν αρικμϊν κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του.Τα
ερευνθτικά ερωτιματα που διατυπϊκθκαν είναι τα ακόλουκα:
α.Ροια είναι τα νοθτικά ςχιματα των ρθτϊν, ποιεσ οι μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ και
ποια θ προτεινόμενθ διδακτικι μεκοδολογία ςτα νζα ςχολικά εγχειρίδια των
Μακθματικϊν τθσ Εϋδθμοτικοφ ςτθν ενότθτα των κλαςματικϊν αρικμϊν;
β.Ροιεσ είναι οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Εϋ δθμοτικοφ ςχετικά με τθν
καταλλθλότθτα των περιεχομζνων και τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ ςτθν ενότθτα
των κλαςματικϊν αρικμϊν;
Για να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ ποιοτικισ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ
ζγινε ανάλυςθ του περιεχομζνου τθσ ενότθτασ των κλαςματικϊν αρικμϊν των νζων
ςχολικϊν εγχειριδίων και καταγράφθκαν οι απόψεισ και οι εμπειρίεσ των εκπαιδευτικϊν
τθσ Εϋ τάξθσ, ςτο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςισ τουσ κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του νζου
υλικοφ. Θ καταγραφι ζγινε ςτο πλαίςιο των επιμορφϊςεων που διοργανϊκθκαν από τουσ
Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ρ.Ε. ςε όλθ τθν Κριτθ.
Τζλοσ, γίνονται προτάςεισ για τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία των κλαςματικϊν
αρικμϊν ςτθν Εϋ δθμοτικοφ με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ.

2. Τα νοθτικά ςχιματα του ρθτοφ.
Τα νοθτικά ςχιματα των ρθτϊν ζχουν ςκιαγραφθκεί ςτθν ζρευνα και ςτθ
βιβλιογραφία ςε πζντε διαφορετικζσ, αλλά αλλθλοςχετιηόμενεσ διαςτάςεισ (Marshall, 1993·
Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). Το νοθτικό ςχιμα του ρθτοφ ωσ μζροσ όλου
αναπαριςτά μία ςυνεχι ι διακριτι ποςότθτα από τθν οποία ζχουμε προςλάβει κάποιο
μζροσ. Το νοθτικό ςχιμα του ρθτοφ ωσ μζτρο αναφζρεται ςτο ρθτό ωσ ςθμείο επάνω ςε μία
𝛼
αρικμογραμμι. Το νοθτικό ςχιμα του ρθτοφ ωσ διαίρεςθ – πθλίκο. Ο ρθτόσ β μπορεί να
κεωρθκεί ωσ το πθλίκοτθσ διαίρεςθσ α:β, δθλαδι δφο ακζραιων αρικμϊν του αρικμθτι α
δια του παρονομαςτι β, με β≠0. Ο Silver ερμθνεφει το νοθτικό ςχιμα του πθλίκου ωσ
πθλίκο μεριςμοφ και ωσ πθλίκο μζτρθςθσ. Το νοθτικό ςχιμα του ρθτοφ ωσ λόγοσ εκφράηει
τθ ςχζςθ μεταξφ δφο ποςοτιτων, όπου το μζγεκοσ τθσ μίασ ποςότθτασ ςυγκρίνεται με το
μζγεκοσ μιασ άλλθσ. Ο ρθτόσ ωσ τελεςτισ νοείται ωσ μία ςυνάρτθςθ που εφαρμόηεται ςε
αρικμοφσ, ςυλλογζσ αντικειμζνων, γεωμετρικά ςχιματα και τα μεταςχθματίηει (Δαφζρμοσ,
2000· Κολζηα, 2000).
Οι ρθτοί αποτελοφν δυναμικζσ καταςκευζσ και κατά τθ διαδικαςία οικοδόμθςι τουσ
πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα για τθν πλθρζςτερθ ανάπτυξι τουσ, για τθ μετάβαςθ από
το ζνα νοθτικό ςχιμα ςτο άλλο και για τθ διαςφνδεςι τουσ (Τηεκάκθ, 2007).
Τα αποτελζςματα ζρευνασ ςχετικά με το βακμό κατανόθςθσ τθσ ζννοιασ του
κλάςματοσ από Ζλλθνεσ μακθτζσ που φοιτοφςαν ςτθν Εϋ και ΣΤϋ τάξθ δθμοτικοφ ζδειξαν ότι
οι μακθτζσ είχαν καλζσ επιδόςεισ ςτα νοθτικά ςχιματα του ρθτοφ «Μζροσ – όλου» και
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«Ρθλίκο». Στο νοθτικό ςχιμα του ρθτοφ «Μζτρο» οι μακθτζσ και των δφο τελευταίων
τάξεων του δθμοτικοφ δυςκολεφονταν ςτθν κατανόθςθ του, αν και οι μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ
είχαν λίγο καλφτερεσ επιδόςεισ. Στο νοθτικό ςχιμα του ρθτοφ «Λόγοσ» οι μακθτζσ και των
δφο τάξεων αντιμετϊπιηαν ςοβαρζσ δυςκολίεσ, ιδιαίτερα οι μακθτζσ που φοιτοφςαν ςτθν
Εϋ δθμοτικοφ. Θ αδυναμία κατανόθςθσ του νοθτικοφ αυτοφ ςχιματοσ αποδόκθκε ςτισ
δυςκολίεσ που παρουςιάηει το νοθτικό ςχιμα και ςε ελλείμματα τθσ διδαςκαλίασ και των
ςχολικϊν εγχειριδίων. Οι μακθτζσ τθσ ΣΤϋτάξθσ είχαν πιο καλζσ επιδόςεισ από τουσ μακθτζσ
τθσ Εϋ τάξθσ, χωρίσ να είναι ςε κζςθ να επιλφςουν προβλιματα του νοθτικοφ αυτοφ
ςχιματοσ με αυξθμζνθ δυςκολία. Θ ικανότθτα λεκτικισ περιγραφισ όρων των ρθτϊν
(γλϊςςα Μακθματικϊν) ιταν ιδιαίτερα ανεπτυγμζνθ ςτουσ μακθτζσ τθσ ΣΤϋ δθμοτικοφ, ςε
αντίκεςθ με τουσ μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ που είχαν χαμθλζσ επιδόςεισ (Ρερικλειδάκθσ &
Γιαννακάκθ, 2012).
Θ ικανότθτα ςφγκριςθσ και διάταξθσ κλαςμάτων είναι μία άλλθ ςθμαντικιόψθ τθσ
ζννοιασ των κλαςμάτων ωσ αρικμϊν. Είναι απαραίτθτο οι μακθτζσ να ζχουν τθν ευκαιρία
να ςκεφτοφν για το ςχετικό μζγεκοσ των κλαςμάτων, ωσ αρικμϊν και με δραςτθριότθτεσ
ςτθςχολικι τάξθ να βοθκιοφνται να αναπτφξουν διάφορεσ μεκόδουσ ςφγκριςθσ δφο
κλαςμάτων πζραν των ςυνθκιςμζνων κανόνων και αλγορίκμων.
Θ εννοιολογικι κατανόθςθ των ιςοδυνάμων κλαςμάτων απαιτεί τα παιδιά να κάνουν
ποικίλεσ διερευνιςεισ με τθ χριςθ διαφορετικϊν μοντζλων (εμβαδοφ, λωρίδεσ κλαςμάτων,
ςφνολα), να ονομάηουν τα ιςοδφναμα κλάςματα που προκφπτουν και να προςεγγίςουν
ςταδιακά τουσ κανόνεσ του πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ διαίρεςθσ για τθν εφρεςθ
ιςοδυνάμων κλαςμάτων.
Για τθν κατανόθςθ των πράξεων τθσ πρόςκεςθσ, τθσ αφαίρεςθσ, του
πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ διαίρεςθσ με κλάςματα είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να
αντιμετωπίςουν προβλιματα, κάνοντασ χριςθ άτυπων διερευνιςεων με ποικίλεσ
αναπαραςτάςεισ και μοντζλα πριν τθ χριςθ κανόνων και τυπικϊν μθχανιςτικϊν
αλγορίκμων εκτζλεςισ τουσ (VandeWalle, 2007).

3. Θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ
Θ ανάλυςθ περιεχομζνου των ςχολικϊν εγχειριδίων τθσ Eϋ του δθμοτικοφ ςχολείου
αφοροφςε ςτισ μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τα μακθματικά προβλιματα που
περιλαμβάνονται ςτα εγχειρίδια, όπωσ και ςτθν προτεινόμενθ διδακτικι τουσ μεκοδολογία.
Τα κριτιρια που αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, δθλαδι οι μονάδεσ
καταγραφισ, ιταν τα νοθτικά ςχιματα του ρθτοφ, το είδοσ των δραςτθριοτιτων, των
προβλθμάτων και αςκιςεων και θ προτεινόμενθ διδακτικι μεκοδολογία των βιβλίων
(Βάμβουκασ, 2010).
Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν καταγράφθκαν ςτο πλαίςιο των ςεμιναρίων που
πραγματοποιικθκαν ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ από τουσ Συντονιςτζσ εκπαιδευτικοφ
ζργου Ρ.Ε.. Θ μζκοδοσ ςυλλογισ των δεδομζνων ιταν οι ςυνεντεφξεισ ομάδων (group
interviews). Οι ςυνεντεφξεισ ομάδων αποτελοφν ζνα είδοσ υβριδίου με χαρακτθριςτικά
ςυηιτθςθσ, όπωσ επίςθσ και ςυνζντευξθσ. Γενικά, κζματα παρουςιάηονται από τον
ερευνθτι ι άλλεσ φορζσ ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ. Θ παραδοςιακι μορφι ςυνζντευξθσ με
εναλλαςςόμενθ ερϊτθςθ και απάντθςθ δεν τθρείται. Θ αλλθλεπίδραςθ τθσ ομάδασ μπορεί
να είναι ζνα πολφ δυνατό ςτοιχείο τθσ ομαδικισ ςυνζντευξθσ. Ο όροσ ομάδα εςτίαςθσ
(focus group) χρθςιμοποιείται εναλλακτικά του πιο γενικοφ όρου «ςυνζντευξθ ομάδασ». Θ
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ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται με μαγνθτοφϊνθςθ ι με γραπτζσ ςθμειϊςεισ και θ
ανάλυςθ και ερμθνεία των δεδομζνων ακολουκοφν τισ γενικζσ αρχζσ και διαδικαςίεσ τθσ
ποιοτικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων (Robson, 2010).
Με τθν ζναρξθ των επιμορφϊςεων ο ερευνθτισ - επιμορφωτισ ζκετε ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικοφσ που δίδαςκαν εκείνθ τθν περίοδο τουσ
κλαςματικοφσ αρικμοφσ ςτθν Ε' δθμοτικοφ, τα εξισ ερωτιματα: α) Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ
για τθ δομι και τα περιεχόμενα των νζων ςχολικϊν εγχειριδίων ςτθν Ενότθτα των
κλαςματικϊν αρικμϊν; β) Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ για τθ διδακτικι μεκοδολογία των νζων
ςχολικϊν εγχειριδίων;
Ακολουκοφςαν οι απαντιςεισ εκπαιδευτικϊν, αλλά και ομαδικι ςυηιτθςθ –
αλλθλεπίδραςθ των ςυμμετεχόντων. Ο ερευνθτισ κατά τθ διάρκεια κάκε επιμόρφωςθσ
κατζγραφε πολφ ςυνοπτικά τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν και ςτο τζλοσ τουσ γινόταν
ςυμπλιρωςθ και πιο αναλυτικόσ ςχολιαςμόσ των καταγραφϊν. Πταν ολοκλθρϊκθκαν τα
επιμορφωτικά ςεμινάρια ζγινε θ επεξεργαςία και ανάλυςθ των κειμζνων με τισ απόψεισ
των εκπαιδευτικϊν.

4. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου
Τα ερευνθτικά αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου ζδειξαν ότι ςτα νζα
ςχολικά εγχειρίδια τθσ Εϋ δθμοτικοφ ςτθν Ενότθτα των κλαςματικϊν αρικμϊν ςυναντάμε τα
νοθτικά ςχιματα του ρθτοφ ωσ μζροσ όλου, ωσ πθλίκο, ωσ μζτρο, ωσ λόγοσ και ωσ τελεςτισ.
Στισ επόμενεσ υποενότθτεσ δίνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά των εγχειριδίων και οι
απόψεισ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ προζκυψαν από τθν ζρευνα.
4.1. Ρεριεχόμενα και οδθγίεσ του Βιβλίου του Εκπαιδευτικοφ
Στο κεωρθτικό μζροσ του Βιβλίου του Εκπαιδευτικοφ (ΒΕ) γίνεται ςφντομθ
παρουςίαςθ των πζντε διαςτάςεων τθσ ζννοιασ του κλαςματικοφ (ρθτοφ) αρικμοφ. Επίςθσ,
γίνεται αναφορά ςτισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν και ςτισ πικανζσ δυςκολίεσ
που κα αντιμετωπίςουν. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο ΒΕ ςτθν αξιοποίθςθ κατάλλθλου
εποπτικοφ υλικοφ και ςτθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων ςτισ διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Στο Β.Ε. προτείνονται μοντζλα, δίνονται αναλυτικζσ οδθγίεσ, επεξθγιςεισ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ και προτείνονται τρόποι επίλυςθσ αςκιςεων και προβλθμάτων, όπου
κρίνεται απαραίτθτο. Επίςθσ, ανά κεφάλαιο προτείνονται επιλεγμζνα ψθφιακά εργαλεία
για να αξιοποιθκοφν ωσ μζςα διερεφνθςθσ μακθματικϊν ιδεϊν, ανάπτυξθσ ςτρατθγικϊν
και επίλυςθσ προβλθμάτων. Με αφετθρία τθ διερευνθτικι δραςτθριότθτα οι μακθτζσ
ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τα προτεινόμενα εργαλεία για τθν επεξιγθςθ
εννοιϊν ι για εμβάκυνςθ και κατανόθςι τουσ (Βρυϊνθσ, Δουκάκθσ, Καρακϊςτα,
Μπαραλισ & Σταφρου, χχγ).
Τα μοντζλα μποροφν να βοθκιςουν τα παιδιά να ξεκακαρίςουν τισ ζννοιεσ που ςυχνά
μπερδεφουν όταν χρθςιμοποιοφν ζνα κακαρά ςυμβολικό τφπο (VandeWalle, 2007). Οι
εκπαιδευτικοί ςτισ μεγάλεσ τάξεισ είναι ςθμαντικό να χρθςιμοποιοφν μοντζλα για τθν
κατανόθςθ των κλαςμάτων. Θ χριςθ μοντζλων ςε δραςτθριότθτεσ κλαςμάτων κρίνεται
απαραίτθτθ, αλλά ςυχνά δεν αξιοποιοφνταικατά τθ διδαςκαλία (Cramer & Henry, 2002).

157

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

4.2. Δραςτθριότθτεσ και προβλιματα Μακθματικϊν ςτθν Ενότθτα Κλαςματικϊν αρικμϊν
ςτονζο Βιβλίο Μακθτι Μακθματικϊν Εϋ δθμοτικοφ
Θ ειςαγωγι ςε όλα τα κεφάλαια τθσ Ενότθτασ του Β.Μ. γίνεται με τθ δραςτθριότθτα
ανακάλυψθσ. Οι μακθτζσ ςτθν ειςαγωγικι δραςτθριότθτα διερευνοφν και ςυηθτοφν τισ
μακθματικζσ ιδζεσ μζςα από προβλθματικζσ καταςτάςεισ που ςτθρίηονται ςτισ
προθγοφμενεσ γνϊςεισ τουσ και ζχουν διεπιςτθμονικό χαρακτιρα. Στθ ςυνζχεια ςτο Β.Μ.
διατυπϊνονται ςε χρωματικό πλαίςιο με απλό και κατανοθτό τρόπο οι μακθματικζσ ζννοιεσ
και διαδικαςίεσ που προζκυψαν από τθ δραςτθριότθτα και δίνονται ςχετικά παραδείγματα.
Επίςθσ, ςτισ προβλθματικζσ καταςτάςεισ που προτείνονται για επίλυςθ οι μακθτζσ
εφαρμόηουν με κατάλλθλεσ υποδείξεισ ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν τισ μακθματικζσ γνϊςεισ
που ζχουν αποκτιςει ςτο κάκε κεφάλαιο. Τζλοσ, με τον αναςτοχαςμό γίνεται θ
ανακεφαλαίωςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν, ςτοχεφοντασ ταυτόχρονα ςτθν ανάπτυξθ
τθσ κριτικισ και διαιςκθτικισ μακθματικισ ςκζψθσ (Βρυϊνθσ, Δουκάκθσ, Καρακϊςτα,
Μπαραλισ & Σταφρου, χχα).
Με τισ δραςτθριότθτεσ και εφαρμογζσ του Β.Μ. αναδεικνφονται τα νοθτικά ςχιματα
του ρθτοφ μζροσ – όλου, μζτρο, πθλίκο, λόγοσ και τελεςτισ. Για τθν κατανόθςθ του
νοθτικοφ ςχιματοσ του κλάςματοσ ωσ μζροσ όλου ςτο νζο Β.Μ. προτείνονται εκτόσ από τα
μοντζλα μιασ περιοχισ ι ενόσ εμβαδοφ και τα μοντζλα ςυνόλων, όπου το όλον νοείται ωσ
το ςφνολο αντικειμζνων και τα υποςφνολα του ςυνόλου ςυνιςτοφν κλαςματικά μζρθ. Τα
μοντζλα ςυνόλων βοθκοφν ςτθ ςυγκρότθςθ ςθμαντικϊν ςυνδζςεων με πολλζσ
κακθμερινζσ εφαρμογζσ των κλαςμάτων, όπωσ και με τθν ζννοια του κλάςματοσ ωσ λόγου
(VandeWalle, 2007). Στισ εφαρμογζσ του Β.Μ. αξιοποιείται ςυςτθματικά θ αρικμογραμμι
(κλάςμα ωσ μζτρο) και αυτό βοθκά να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι τα κλάςματα είναι
αρικμοί.
Λδιαίτερθ ενδιαφζρουςα είναι θ δεφτερθ Εφαρμογι ςτο Κεφάλαιο τθσ Λςοδυναμίασ –
Απλοποίθςθσ κλαςμάτων, όπου με τθ βοικεια τθσ αρικμογραμμισ και τθσ ιςοδυναμίασ οι
μακθτζσ βοθκιοφνται να κατανοιςουν ότι οι ρθτοί είναι άπειροι (πυκνι δομι ρθτϊν ζναντι
διακριτισ δομισ των φυςικϊν αρικμϊν). Επίςθσ, ςτο Κεφάλαιο τθσ Σφγκριςθσ – Διάταξθσ
Κλαςμάτων δίνονται για μελζτθ και ςυηιτθςθ οι ςτρατθγικζσ ςφγκριςθσ κλαςμάτων με
ζμφαςθ ςτθν εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, ςφμφωνα με ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ
απόψεισ (VandeWalle, 2007).
4.3. Δραςτθριότθτεσ και προβλιματα Μακθματικϊν ςτθν Ενότθτα Κλαςματικϊν αρικμϊν
ςτο νζο Τετράδιο Εργαςιϊν Μακθματικϊν Εϋ δθμοτικοφ
Στο Τ.Ε. οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν και επιλφουν αςκιςεισ και προβλιματα με ςκοπό
τθν εμπζδωςθ και γενίκευςθ των νζων μακθματικϊν γνϊςεων. Οι αςκιςεισ και τα
προβλιματα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Τ.Ε. είναι κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ. Στισ
αςκιςεισ και ςτα προβλιματα του Τ.Ε. παρουςιάηονται οι διαςτάςεισ τθσ ζννοιασ του
κλαςματικοφ (ρθτοφ) αρικμοφ μζροσ – όλο, μζτρο, πθλίκο, λόγοσ και τελεςτισ. Σε αρκετζσ
αςκιςεισ και ςε προβλιματα του Τ.Ε. προτείνεται θ αξιοποίθςθ τθσ αρικμογραμμισ
(κλάςμα ωσ μζτρο), πράγμα που ςυμβάλλει τουσ ςτθν κατανόθςθ των κλαςμάτων ωσ
αρικμϊν.
Στθ τελευταία δραςτθριότθτα ‘’Διερεφνθςθ – Επζκταςθ’’ οι μακθτζσ ομαδικά ι
ατομικά αντιμετωπίηουν προβλθματικζσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, με βιωματικό
και διεπιςτθμονικό χαρακτιρα και ςτόχο τθ βακφτερθ κατανόθςθ των μακθματικϊν
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εννοιϊν και διαδικαςιϊν. Οι διατυπϊςεισ των δραςτθριοτιτων Διερεφνθςθσ - Επζκταςθσ
των Τ.Ε. ςχετίηονται με τα ακόλουκα κζματα: Ρολιτιςμόσ, Νζεσ Τεχνολογίεσ, Ραιδικι
Λογοτεχνία, Ρεριβάλλον, Σχολικι ηωι και Τεχνολογία (Βρυϊνθσ, Δουκάκθσ, Καρακϊςτα,
Μπαραλισ & Σταφρου, χχβ).

5. Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τα περιεχόμενα και τθ
διδακτικι μεκοδολογία ςτθν ενότθτα των κλαςματικϊν αρικμϊντων νζων
εγχειριδίων Μακθματικϊν Εϋ δθμοτικοφ
Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων προζκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που δίδαςκαν ςτθν
Ε' δθμοτικοφ κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των νζων ςχολικϊν εγχειριδίων των Μακθματικϊν
διατφπωςαν τθν άποψθ ότι τα νζα εγχειρίδια είναι ςαφϊσ καλφτερα από αυτά που
αντικατζςτθςαν ωσ προσ τθ δομι και τα περιεχόμενα ςτθ Ενότθτα των κλαςματικϊν
αρικμϊν, όπωσ και ςτισ υπόλοιπεσ Ενότθτεσ.
Οι εκπαιδευτικοί κεϊρθςαν ωσ ςθμαντικό πλεονζκτθμα των νζων εγχειριδίων
Μακθματικϊν Ε' δθμοτικοφ τθ δομι τουσ, θ οποία είναι αντίςτοιχθ με αυτι των
Μακθματικϊν τθσ ΣΤ' δθμοτικοφ. Τα εγχειρίδια Μακθματικϊν τθσ ΣΤ' τάξθσ ζχουν
αξιολογθκεί ωσ πολφ πετυχθμζνα από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που τα ζχουν
αξιοποιιςει ςτθ διδαςκαλία τουσ. Ωσ προσ τα περιεχόμενό τουσ ςτθν ενότθτα των
κλαςματικϊν αρικμϊν είχαν τθν γνϊμθ ότι είναι κατάλλθλο για τθν θλικιακι ομάδα των
μακθτϊν που απευκφνονται και κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ.
Ζνα μικρό ποςοςτό εκπαιδευτικϊν διατφπωςε τθν άποψθ ότι οι δραςτθριότθτεσ και οι
αςκιςεισ των νζων βιβλίων είναι απαιτθτικζσ και δφςκολεσ για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ
και με κάποιεσ απ’ αυτζσ με ςθμαντικζσ χρονικζσ απαιτιςεισ για τθν επίλυςιτουσ.
Επιςθμάνκθκε από αρκετοφσ ςυμμετζχοντεσ ότι ςτθν πρϊτθ ζκδοςθ του ΒΕ υπάρχουν
αρκετά λάκθ.
Αναφορικά με τθ διδακτικι μεκοδολογία των νζων εγχειριδίων Μακθματικϊν τθσ Ε'
τάξθσ οι εκπαιδευτικοί απάντθςαν ςε πολφ υψθλό ποςοςτό ότι θ διδακτικι μεκοδολογία
των νζων εγχειριδίων είναι ςφγχρονθ. Αξιοποιείται θ διερευνθτικι προςζγγιςθ και οι
δραςτθριότθτεσ ζχουν επιλεγεί κατάλλθλα. Ζνασ νζοσ εκπαιδευτικόσ ςε ζνα από τα τμιματα
επιμόρφωςθσ ςε παρζμβαςθ του ιςχυρίςτθκε ότι δεν χρθςιμοποιεί τα εγχειρίδια, αλλά δικό
του υλικό και διδάςκει τισ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ των κλαςμάτων με άμεςο και ευκφ τρόπο
(άμεςθ διδαςκαλία) και αςκεί τουσ μακθτζσ του για να κατανοιςουν τισ ςχετικζσ ζννοιεσ
και να αποκτιςουν υπολογιςτικζσ δεξιότθτεσ ςτουσ κλαςματικοφσ αρικμοφσ.
Από τθν ανταλλαγι απόψεων ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ και ςτον
επιμορφωτι, ςχετικά με τον τρόπο διδαςκαλίασ που περιζγραψε και εφάρμοηε ο
εκπαιδευτικόσ προζκυψε το ςυμπζραςμα ότι με τθ ςυςτθματικι εφαρμογι τζτοιου είδουσ
διδακτικϊν προςεγγίςεων οι μακθτζσ δεν κατανοοφν ςε βάκοσ τισ κλαςματικζσ ζννοιεσ, θ
μάκθςθ είναι επιφανειακι, δεν αποκτοφν ανϊτερου επιπζδου γνωςτικζσ δεξιότθτεσ και δεν
βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ τουσ ςκζψθσ.

6. Συμπεράςματα – προτάςεισ
Από τθν ανάλυςθ των περιεχομζνων των εγχειριδίων προζκυψε ότι ςτα νζα ςχολικά
εγχειρίδια τθσ Εϋ δθμοτικοφ ςτθν Ενότθτα των κλαςματικϊν αρικμϊν ςυναντάμε τα νοθτικά
ςχιματα του ρθτοφ ωσ μζροσ όλου, ωσ πθλίκο, ωσ μζτρο και ωσ τελεςτι. Στο νοθτικό ςχιμα
του ρθτοφ λόγοσ κα μποροφςε να δοκείμεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν Ενότθτα των
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Κλαςματικϊν αρικμϊν. Ωςτόςο, υπάρχει θ δυνατότθτα για διδαςκαλία του ςε κεφάλαιο
άλλθσ Ενότθτασ (Ενότθτα 7, Κεφάλαιο 36 «Μετράω και Σχεδιάηω κλίμακεσ»). Τα
περιεχόμενά τουσ βαςίηονται ςε ςφγχρονο κεωρθτικό πλαίςιο. Οι προβλθματικζσ
καταςτάςεισ των δραςτθριοτιτων ζχουν διεπιςτθμονικό χαρακτιρα και μποροφν οι
μακθτζσ με τθν αξιοποίθςθ των προθγοφμενων γνϊςεων τουσ, τθ διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
να οδθγθκοφν ςτθ νζα γνϊςθ.
Οι δραςτθριότθτεσ, οι εφαρμογζσ, τα προβλιματα και οι αςκιςεισ των νζων ΒΜ και
ΤΕ Μακθματικϊν ςτα Κεφάλαια «Λςοδυναμία - Απλοποίθςθ κλαςμάτων, «ΣφγκριςθΔιάταξθ κλαςμάτων», ςτα Κεφάλαια με τισ πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ,
πολλαπλαςιαςμοφ και διαίρεςθσ με κλαςματικοφσ αρικμοφσ είναι κατάλλθλα επιλεγμζνεσ
και βαςίηονται ςε ςφγχρονο κεωρθτικό πλαίςιο. Σε όλα τα κεφάλαια προτείνεται θ χριςθ
ποικίλου εποπτικοφ υλικοφ, διδακτικϊν και ψθφιακϊν εργαλείων που βοθκοφν ςτθν
εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Θ ενότθτα των κλαςματικϊν αρικμϊν κλείνει με το
Κεφάλαιο «Αναγωγι ςτθν κλαςματικι μονάδα». Θ μζκοδοσ τθσ αναγωγισ ςτθν κλαςματικι
μονάδα ςυμβάλλει ςτθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ του πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ διαίρεςθσ
κλαςμάτων.
Οι μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται οι μακθτζσ δεν εξαρτϊνται
μόνο από τισ καταςτάςεισ - προβλιματα που προτείνονται ςτα νζα ςχολικά εγχειρίδια και
από το εκπαιδευτικό υλικό που χειρίηονται, αλλά και από τθ διαχείριςι τουσ ςτθ ςχολικι
τάξθ. Κρίνεται απαραίτθτθ θ αναηιτθςθ ιδιοτιτων και ςχζςεων, θ εφρεςθ κανόνων, ο
αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθ δράςθ και τθ γενίκευςι τθσ (Sherpinska, 1994).
Οι εκπαιδευτικοί που δίδαςκαν ςτθν Ε' δθμοτικοφ κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των
νζων ςχολικϊν εγχειριδίων των Μακθματικϊν ςε ζνα πολφ υψθλό ποςοςτό διατφπωςαν
τθν άποψθ ότι τα νζα εγχειρίδια είναι καλφτερα από τα προθγοφμενα ωσ προσ τθ δομι και
τα περιεχόμενα ςε όλεσ γενικά τισ Ενότθτεσ, όπωσ και ςτθν Ενότθτα των κλαςματικϊν
αρικμϊν. Κεωροφν ότι ςθμαντικό πλεονζκτθμα των νζων εγχειριδίων Μακθματικϊν τθσ Ε'
δθμοτικοφ αποτελεί θ δομι τουσ που είναι αντίςτοιχθ με αυτι των Μακθματικϊν τθσ ΣΤ'
δθμοτικοφ (Καςςϊτθ, Κλιάπθσ & Οικονόμου, χχα). Σχετικά με τθ διδακτικι μεκοδολογία των
νζων εγχειριδίων Μακθματικϊν τθσ Ε' τάξθσ θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι θ
διδακτικι μεκοδολογία των νζων εγχειριδίων είναι ςφγχρονθ, με τθν αξιοποίθςθ τθσ
διερευνθτικισ προςζγγιςθσ και των κατάλλθλων δραςτθριοτιτων.
Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ των ρθτϊν από τουσ μακθτζσ αποτελεί μία πρόκλθςθ για τθ
διδαςκαλία, επειδι οι ρθτοί ςε αντίκεςθ με τουσ φυςικοφσ δεν βρίςκονται ςτο περιβάλλον
των παιδιϊν. Θ διδαςκαλία των φυςικϊν που προθγείται δθμιουργεί νοθτικά ςχιματα που
ςυχνά δρουν αναςταλτικά ςτθ διαδικαςία εννοιολογικισ κατανόθςθσ των ρθτϊν. Οι
μακθτζσ ςυχνά εξθγοφν κζματα ςχετικά με τα κλάςματα με βάςθ τισ γνϊςεισ που
διακζτουν από τουσ φυςικοφσ. Θ λανκαςμζνθ μεταφορά γνϊςθσ οφείλεται ςτον
περιοριςμζνο χρόνο που διατίκεται κατά τθ διδαςκαλία για τθν κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ των
κλαςμάτων και ςτο γριγορο πζραςμα ςτθ μθχανικι εκτζλεςθ αλγορίκμων αρικμθτικϊν
πράξεων με κλαςματικοφσ αρικμοφσ (Κολζηα, 2000).
Θ άτυπθ γνϊςθ των μακθτϊν είναι ςθμαντικι και κα πρζπει να διερευνάται από τουσ
εκπαιδευτικοφσ και να λαμβάνεται υπόψθ για το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ και για τθν
ερμθνεία των λακϊν τουσ (Κολζηα, 2000). Από ζρευνεσ ζχει προκφψει ότι οι μακθτζσ
μποροφν να εκτελοφν πράξεισ κλαςμάτων με επιτυχία ςτθριηόμενθ ςτθν άτυπθ γνϊςθ τουσ,
ιδιαίτερα όταν τα προβλιματα είναι ςε οικείο, πραγματικό πλαίςιο (Pothier & Savada, 1990·
Kieren, 1988). Στθ διδαςκαλία των κλαςμάτων πρζπει τα βοθκιματα που κα
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χρθςιμοποιθκοφν να είναι τζτοια, ϊςτε οι μακθτζσ να εμπλζκονται ενεργά και να γίνεται θ
διαςφνδεςθ τθσ άτυπθσ διαιςκθτικισ γνϊςθσ των παιδιϊν και των τυπικϊν ςυμβολικϊν
διαδικαςιϊν (Kieren, 1993).
Θ επιλογι του μζςου ι μοντζλου για τθν ειςαγωγι ςτθν ζννοια του κλάςματοσ πρζπει
να γίνει με κριτιριο το νοθτικό ςχιμα του κλάςματοσπου κζλουμε να αναδείξουμε κατά τθ
διδαςκαλία. Ειςάγοντασ μία ζννοια με μία ςυγκεκριμζνθ αναπαράςταςθ, οποιαδιποτε
άλλθ μορφι αναπαράςταςθσ που κα ακολουκιςει, αποτελεί πρόκλθςθ για το μακθτι να
ξαναςκεφκεί τθν ζννοια και να προβλθματιςτεί ωσ προσ τισ ομοιότθτεσ ι διαφορζσ των
μοντζλων (Behretall, 1981).
Τα ψθφιακά μζςα που αφοροφν ςτα ςχολικά Μακθματικά διευρφνουν τα πεδία
κατανόθςθσ και μάκθςισ τουσ. Θ ψθφιακι τεχνολογία βοθκά ςτθν υπζρβαςθ πολλϊν
δυςκολιϊν πουζχουν ςχζςθ με τα υψθλά επίπεδα αφαίρεςθσ των Μακθματικϊν. Ο
δυναμικόσ χαρακτιρασ τθσ Τεχνολογίασ υποςτθρίηει τθ μάκθςθ και ςυμπλθρϊνει ότι δεν
μπορεί εφκολα ναπροςφζρει θ παραδοςιακι διδαςκαλία με τα ςτατικά τθσ μζςα. Θ
ςτοχευμζνθ διδακτικι αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν εργαλείων με τθν αναηιτθςθ
ιδιοτιτωνκαι ςχζςεων, τθν εφρεςθ κανόνων, τον αναςτοχαςμό πάνω ςτισ δράςεισ και τθν
ανάδειξθγενικεφςεων, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ και
τθν απόκτθςθ μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων (Ρερικλειδάκθσ, 2017). Τα ψθφιακά εργαλεία κα
πρζπει να ςυνειςφζρουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του Κεφαλαίου ι τθσ Ενότθτασ. Δεν κα
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ωσ υποκατάςτατο άλλων προςεγγίςεων. Οι δραςτθριότθτεσ
ςτον υπολογιςτι είναι καλό να ςυνδυάηονται με δραςτθριότθτεσ εκτόσ υπολογιςτι
(VandeWalle, 2007).
Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί κατά τθ διδαςκαλία ςε διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ
του αποτελζςματοσ (N.C.T.M, 1989). Τα αποτελζςματα ερευνϊν ζχουν δείξει ότι θ
ικανότθτα ςτισ εκτιμιςεισ αρικμθτικϊν πράξεων με κλάςματα ςυνδζεται άμεςα με τθν
αντίλθψθ που ζχουν ςχετικά με το μζγεκοσ των αρικμϊν (Behretall, 1985). Θ ανάπτυξθ τθσ
αντίλθψθσ του μεγζκουσ ενόσ κλάςματοσ μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων προθγείται
των πράξεων με κλάςματα. Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να είναι: α. εφρεςθ κλάςματοσ
ςε μικρότερθ απόςταςθ από δοκζν κλάςμα από ότι ζνα τρίτο που δίνεται (κοντά ςτο 0, ½,
1), β. εφρεςθ κλάςματοσ μεταξφ δφο άλλων, γ. πλαιςίωςθ κλάςματοσ από δφο άλλα
κλάςματα.
Βαςικι αποςτολι των εκπαιδευτικϊν είναι να παρζχουν ςτιριξθ ςτουσ μακθτζσ να
οικοδομιςουν μακθματικζσ ζννοιεσ και ιδζεσ. Τα εγχειρίδια των Μακθματικϊν είναι μία
από τισ ποικίλεσ πθγζσ και πρζπει να ενςωματϊνουν πρόςφατα ερευνθτικά δεδομζνα και
να παρζχουν τθ ςφγχρονθ κεϊρθςθ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των Μακθματικϊν.
Πμωσ, οι εκπαιδευτικοί κακοδθγοφνται από τουσ ςτόχουσ του κάκε Κεφαλαίου και όχι από
τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ των ςχολικϊν εγχειριδίων και πρζπει να αξιοποιοφν ιδζεσ και
προτάςεισ του Βιβλίου του Εκπαιδευτικοφ. Δεν υπάρχει καμία οδθγία που να ορίηει ότι κα
πρζπει να γίνεται θ κάκε δραςτθριότθτα ι άςκθςθ των εγχειριδίων. Θ επιλογι των
δραςτθριοτιτων κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και μποροφν
να παραλείπονται ι να αντικακίςτανται δραςτθριότθτεσ ι αςκιςεισ που κατά τθν κρίςθ των
διδαςκόντων δεν κεωροφνται κατάλλθλεσ για τισ ανάγκεσ των μακθτϊν ι για τθν επίτευξθ
των διδακτικϊν ςτόχων (VandeWalle, 2007, 119).
Είναι ςθμαντικό το ότι οι εκπαιδευτικοί ςτθν πλειονότθτά τουσ ζχουν κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτα νζα ςχολικά εγχειρίδια των Μακθματικϊν. Με τθ ςτιριξθ ςτο ζργο τουσ και
τθν κατάλλθλθ επιμόρφωςθ μποροφν να αντιςτακμίηουν τισ αδυναμίεσ των ςχολικϊν
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εγχειριδίων των Μακθματικϊν, ωσ προσ τθ διδαςκαλία των κλαςματικϊν αρικμϊν και να
προςαρμόηουν τα περιεχόμενά τουσ ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ και ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν
τουσ.
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Ρερίλθψθ
Θ ειςιγθςθ αφορά ςτθν αξιοποίθςθ του νζου φακζλου υλικοφ για τθν Νεοελλθνικι Γλϊςςα
τθσ Γϋ Λυκείου «Εμείσ και οι άλλοι» όςον αφορά ςτθ διδαςκαλία του Ολοκαυτϊματοσ.
Αρχικά παρουςιάηονται οι παιδαγωγικοί ςτόχοι που προτείνονται από το Υπουργείο
Ραιδείασ ςχετικά με τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων μνιμθσ ςχετικϊν με το Ολοκαφτωμα. Στο
νζο αυτό βιβλίο εντοπίηονται τζςςερα κείμενα που μποροφν να ςχετιςτοφν με το κζμα.
Αρχικά υπάρχει το παιδαγωγικό κείμενο του Janusz Korczak, με κζμα τον ςεβαςμό τθσ
παιδικισ θλικίασ από τουσ ενιλικεσ. Το δεφτερο κείμενο είναι απόςπαςμα από το
μυκιςτόρθμα «Διαβάηοντασ ςτθ Χάννα» και το τρίτο κείμενο μια περιγραφι των
προπαγανδιςτικϊν ταινιϊν που γυρίηονταν ςτθ Ναηιςτικι Γερμανία προετοιμάηοντασ το
ζδαφοσ για τθν εξόντωςθ των Εβραίων. Το τζταρτο κείμενο αφορά τθν ζκδοςθ ςτα ελλθνικά
του θμερολογίου τθσ Άννασ Φρανκ ςε κόμικ. Θ εργαςία κλείνει με προτάςεισ για τθν
καλφτερθ βιωματικι προςζγγιςθ των μακθτϊν μασ με ζνα τόςο ευαίςκθτο κζμα όπωσ το
Ολοκαφτωμα.
Λζξεισ-κλειδιά: Ολοκαφτωμα, διδαςκαλία, Γϋ Λυκείου

1. Σκοπόσ και ςτόχοι από τθ διδαςκαλία ςχετικά με το Ολοκαφτωμα.
Θ Βουλι των Ελλινων με ομόφωνθ απόφαςι τθσ τον Λανουάριο του 2004 κακιζρωςε
τθν «Θμζρα Μνιμθσ των Ελλινων Εβραίων Μαρτφρων και Θρϊων του Ολοκαυτϊματοσ»
και πρότεινε να γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 27 Λανουαρίου, «για να τιμθκεί θ μνιμθ των
χιλιάδων Ελλινων Εβραίων, που ζχαςαν τθ ηωι τουσ ςτα ναηιςτικά ςτρατόπεδα
ςυγκζντρωςθσ και να εξαρκεί ο θρωιςμόσ των χριςτιανϊν Ελλινων, που με κίνδυνο τθσ
ηωισ τουσ ςτθν κατεχόμενθ Ελλάδα, ζςωςαν πολλοφσ Εβραίουσ ςυμπολίτεσ τουσ από
βζβαιο κάνατο». (Ν3218/2004 και ΡΔ31/05).
Θ απόφαςθ αυτι άνοιξε το δρόμο ςε φορείσ και εκπαιδευτικοφσ να ξεκινιςουν
πολλζσ δράςεισ και να εφαρμόςουν πολλζσ και διαφορετικζσ πρακτικζσ για τθ διδαςκαλία
του Ολοκαυτϊματοσ ςτα ελλθνικά ςχολεία. Επίςθσ γράφτθκαν ςειρά άρκρων και βιβλίων
με διδακτικζσ προτάςεισ και ςενάρια που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ
τθσ εκπαίδευςθσ (βλ. ενδεικτικά, Κόκκινοσ, Λεμονίδου, Αγτηίδθσ, 2010). Το υπουργείο
Ραιδείασ ςε φυλλάδιο που ζχει αποςταλεί ςτα ςχολεία από το 2006 δίνει τουσ παρακάτω
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ όςον αφορά εκδθλϊςεισ ςχετικζσ με το Ολοκαφτωμα.
Στα πλαίςια μιασ Θμζρασ Μνιμθσ του Ολοκαυτϊματοσ, οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι, τόςο
για τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και για τουσ μακθτζσ, περιλαμβάνουν:
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• Τθν πρόκλθςθ ταφτιςθσ με τα ςυναιςκιματα των κυμάτων και τθ διατιρθςθ τθσ
μνιμθσ τουσ ˙
• τθν ενίςχυςθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ διαιϊνιςθ τθσ μνιμθσ των επιηϊντων, των
κυμάτων, των ςωτιρων και των απελευκερωτϊν ˙
• τθν αναγνϊριςθ του ότι το Ολοκαφτωμα αποτελεί μια απϊλεια τόςο για τισ χϊρεσ τισ
οποίεσ αφορά άμεςα, όςο και για τον παγκόςμιο πολιτιςμό γενικότερα ˙
• τθν απόκτθςθ καλφτερθσ κατανόθςθσ του παρελκόντοσ ˙
• τθν αφξθςθ τθσ γνϊςθσ για τθν τοπικι, ευρφτερθ και εκνικι κλθρονομιά ˙
• τθν αφφπνιςθ τθσ γνϊςθσ για τον κίνδυνο που αποτελοφν τα εξτρεμιςτικά κινιματα
και απολυταρχικά κακεςτϊτα ˙
• τθν αφφπνιςθ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ ότι υπάρχουν ςφγχρονεσ μορφζσ αντιςθμιτιςμοφ,
ξενοφοβίασ και κάκε μορφισ μίςθ ˙
• τον εντοπιςμό και τθν εξζταςθ κι άλλων γενοκτονιϊν ˙
• τθν προϊκθςθ του ςεβαςμοφ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ιδιαίτερα εκείνα των
μειονοτικϊν ομάδων ˙
• τθν αφφπνιςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ ερευνθτικισ περιζργειασ και τζλοσ
• τθν καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ τθσ προςωπικισ ευκφνθσ που φζρει ο κακζνασ μασ, ωσ
δθμοκρατικόσ πολίτθσ (Εβραϊκό Μουςείο Ελλάδοσ, 2006, ςελ. 13).
Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να μθν ξεχνάμε ότι το Ολοκαφτωμα είναι ζνα ιςτορικό
γεγονόσ που λόγω τθσ εξαιρετικά δραματικισ του φφςθσ προκαλεί πάντα πολλζσ
ςυηθτιςεισ και ςυγκροφςεισ.
Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν αλλά και των μακθτϊν πάνω ς’ αυτό, μπορεί να ζχουν
διαμορφωκεί από μια ςειρά παραγόντων (π.χ. Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, καταγωγι,
κρθςκεία) και γι’ αυτό θ διδαςκαλία του Ολοκαυτϊματοσ πρζπει να ακολουκεί πολφ
προςεκτικά, ςαφι βιματα και κανόνεσ ϊςτε να μθν προκφπτουν ανεπικφμθτα
αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τουσ αρχικοφσ μασ ςτόχουσ. Οι μακθτζσ ςυχνά ςυλλζγουν
πλθροφορίεσ από πθγζσ αντικρουόμενεσ μεταξφ τουσ και ζτςι ο εκπαιδευτικόσ πρζπει και
να είναι ο ίδιοσ πολφ προετοιμαςμζνοσ για να απαντιςει ςε απορίεσ των μακθτϊν, αλλά
και να ζχει τθν ικανότθτα να χειριςτεί μζςα ςτθν τάξθ «ςυγκρουςιακά κζματα» όπωσ το
Ολοκαφτωμα. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ακολουκοφν διαδικαςίεσ αντικειμενικισ
παρουςίαςθσ των γεγονότων και των απόψεων, να υποςτθρίηουν τισ απόψεισ τουσ
τεκμθριϊνοντάσ τισ με αποδείξεισ, να επιτρζπουν και να προάγουν τθν ζκφραςθ των
απόψεων των μακθτϊν και να ενκαρρφνουν το διάλογο μζςα ςτθν τάξθ (Ελευκερίου,
2012).

2. Κείμενα από το φάκελο υλικοφ «Εμείσ και οι άλλοι».
Ακολουκϊντασ τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ για τθν ζγκριςθ των όποιων
δράςεων, επιςκζψεων ι εκδθλϊςεων ςχετικϊν με το Ολοκαφτωμα, ωσ τθν περαςμζνθ
διδακτικι χρονιά, εντάςςαμε τισ δράςεισ αυτζσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ
Γενικισ Ραιδείασ τθσ Γϋ Λυκείου.
Φζτοσ το μάκθμα αυτό καταργικθκε και οι μακθτζσ του ελλθνικοφ λυκείου δεν
διδάςκονται ςε καμία τάξθ τθν ιςτορία του 20ου αιϊνα. Ρζρα από το απαράδεκτο αυτό
γεγονόσ, μασ δθμιουργικθκαν ςκζψεισ για τθν ζγκριςθ ι μθ των δράςεϊν μασ αφοφ πια το
Ολοκαφτωμα δεν υπάρχει φανερά και ξεκάκαρα ςτθν φλθ κανενόσ μακιματοσ.
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Μόλισ κυκλοφόρθςαν οι φάκελοι με το νζο υλικό για τθ Γλϊςςα και τθ Λογοτεχνία τθσ
Γϋ Λυκείου ξεκίνθςα να φυλλομετράω το περιεχόμενό τουσ, για να βρω αν υπάρχει κάποια
ςχετικι αναφορά και πωσ μπορϊ να τθν αξιοποιιςω διδακτικά. Στο φάκελο τθσ
Λογοτεχνίασ δεν ςυνάντθςα καμία ςχετικι αναφορά, αλλά ςτο φάκελο τθσ Γλϊςςασ
εντόπιςα τζςςερα ςχετικά κείμενα, που κα αποτελζςουν και το κφριο υλικό τθσ
παρουςίαςισ μου. (Υ.Ρ.Ε.Κ., 2019).
Τα κείμενα αυτά δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε ζνα ενιαίο διδακτικό ςχζδιο, αφοφ δεν
ςχετίηονται άμεςα κεματικά, αλλά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αφορμζσ για να γίνουν
αναφορζσ ςχετικζσ με το Ολοκαφτωμα και να εκπλθρωκοφν κατά το δυνατόν οι διδακτικοί
ςτόχοι που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Ραρενκετικά αναφζρω ότι ςτο βιβλίο τθσ Λογοτεχνίασ γενικισ παιδείασ τθσ Γϋ Λυκείου
είναι εντυπωςιακι θ απουςία οποιαςδιποτε φανερισ αναφοράσ ςτο Ολοκαφτωμα και τθν
εξόντωςθ των Εβραίων τθσ Ευρϊπθσ. Υπάρχουν κείμενα μθ ελλινων ςυγγραφζων που
αναφζρονται ςτον Βϋ Ραγκόςμιο πόλεμο (Καμφ, Μπρεχτ, Σαρτρ) αλλά κανζνα από αυτά δεν
κάνει αναφορά ςτο Ολοκαφτωμα και τθν τραγικι μοίρα των ευρωπαίων Εβραίων.
Αντίςτοιχα ςτο βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ υπάρχει μόνο το απόςπαςμα από το
«Ο αγϊν μου» του Α. Χίτλερ, που μπορεί να ςχετιςτεί με το κζμα μασ.
2.1. Janusz Korczak.
Επιςτρζφοντασ ςτον φάκελο «Εμείσ και οι άλλοι» και ακολουκϊντασ μια περιγραφικι
παρουςίαςθ του υλικοφ του, το πρϊτο κείμενο ςχετικό με το Ολοκαφτωμα που εντόπιςα
είναι το κείμενο «Το δικαίωμα του παιδιοφ ςτον ςεβαςμό», γραμμζνο το 1928 από τον
Janusz Korczak, «πολωνοεβραίο, παιδίατρο, παιδαγωγό, ςυγγραφζα, δθμοςιογράφο και
κοινωνικό ακτιβιςτι», όπωσ αναγράφεται ςτο ειςαγωγικό ςθμείωμα του κειμζνου.
(Υ.Ρ.Ε.Κ., 2019, ςελ.56). Το κείμενο αναφζρεται ςτο ςεβαςμό τθσ παιδικισ θλικίασ από τον
κόςμο των ενθλίκων, άρα κεματικά δεν ςχετίηεται με το Ολοκαφτωμα (Korczak, 2017).
Ο Korczak όμωσ είναι μια εμβλθματικι προςωπικότθτα όςον αφορά το Ολοκαφτωμα.
Ιταν από χρόνια διευκυντισ ενόσ εβραϊκοφ ορφανοτροφείου ςτθ Βαρςοβία, όπου και
εφάρμοηε τισ καινοτόμεσ παιδαγωγικζσ του μεκόδουσ. Το 1940 αναγκάςτθκε από τισ αρχζσ
κατοχισ να μεταφζρει το ορφανοτροφείο του μζςα ςτο γκζτο τθσ Βαρςοβίασ και να παλεφει
με τουσ ςυνεργάτεσ του για τθν κακθμερινι διατροφι και φροντίδα περίπου 200 ορφανϊν
παιδιϊν. Οι Ναηί του είχαν προςφζρει τθ δυνατότθτα, αναγνωρίηοντασ το επιςτθμονικό του
κφροσ, να μθν ηει ςτο γκζτο και να μθν κεωρείται Εβραίοσ. Αυτόσ αρνικθκε κατθγορθματικά
μζχρι το τζλοσ.
Στισ 5 Αυγοφςτου του 1942, οι Ναηί διζταξαν το κλείςιμο του ορφανοτροφείου και τθ
μεταφορά των 200 παιδιϊν ςτο ςτρατόπεδο εξόντωςθσ τθσ Τρεμπλίνκα. Ακόμα και τότε ο
Korczak είχε τθ δυνατότθτα να διαφφγει, αλλά αντίκετα αποφάςιςε να ακολουκιςει τθ
μοίρα των παιδιϊν που φρόντιηε ωσ τότε και να επιβιβαςτεί μαηί τουσ ςτο τρζνο για τθν
Τρεμπλίνκα, μαηί με αρκετά ακόμα μζλθ του προςωπικοφ του ορφανοτροφείου, που
επζλεξαν να ςυνοδεφςουν τα παιδιά αυτά ςτο ταξίδι τουσ προσ το κάνατο (Yad Vashem,
2019).
Τα θμερολόγια του Korczak από τθν περίοδο αυτι δθμοςιεφτθκαν το 1958. Θ μνιμθ
του τιμάται παγκοςμίωσ και ανάμεςα ςε πολλά άλλα, υπάρχει μνθμείο προσ τιμιν του ςτο
ίδρυμα Yad Vashem ςτθν Λερουςαλιμ. Το ίδρυμα Yad Vashem είναι ο επίςθμοσ κρατικόσ
φορζασ ςτο Λςραιλ για τθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ του Ολοκαυτϊματοσ. Αρχικόσ του ςτόχοσ
είναι θ ονομαςτικι καταγραφι των κυμάτων του Ολοκαυτϊματοσ (ζχουν καταγράψει ωσ
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τϊρα πάνω από τζςςερα εκατομμφρια ονομάτων, χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ πθγζσ και
μεκόδουσ) και θ εκπαίδευςθ ςχετικά με τθ διδαςκαλία του Ολοκαυτϊματοσ. Κάκε
καλοκαίρι γίνονται εξαιρετικισ ποιότθτασ ςεμινάρια ςτο ίδρυμα αυτό που απευκφνονται
και ςε ζλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ.
Θ επιλογι του κειμζνου του Korczak ςτο φάκελο είναι ςωςτι, αλλά λείπει παντελϊσ θ
όποια αναφορά ςτθ δράςθ του ανκρϊπου αυτοφ, ο οποίοσ είναι ζνα εξαιρετικό
παράδειγμα για τουσ μακθτζσ μασ. Θ προςωπικότθτα του Korczak κα ιταν μια καλι
αφορμι εκπλιρωςθσ πολλϊν από τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που ιδθ αναφζρκθκαν ςε
προθγοφμενθ ενότθτα.
2.2. Schlink – Ρετράκθ.
Στθ ςυνζχεια του φακζλου, υπάρχει ζνα μικρό απόςπαςμα από το βιβλίο του
Bernhard Schlink, «Διαβάηοντασ ςτθ Χάννα». Και εδϊ το απόςπαςμα που επιλζχκθκε μιλάει
για κζμα άςχετο με το Ολοκαφτωμα, αφοφ επικεντρϊνεται ςτθν προςπάκεια μιασ ϊριμθσ
αναλφάβθτθσ γυναίκασ να μάκει να γράφει (Schlink, 1998).
Το απόςπαςμα δεν αποκαλφπτει το παρελκόν τθσ γυναίκασ αυτισ, που όπωσ
αποκαλφπτεται ςτθν πορεία του βιβλίου είχε υπθρετιςει ωσ φφλακασ ςε κάποιο από τα
ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ και δικάηεται για αυτό. Το βιβλίο και θ ταινία που βαςίςτθκε ςε
αυτό (ςτα ελλθνικά με τον τίτλο: «Σφραγιςμζνα χείλθ», παραγωγισ του 2008) ζγιναν
παγκοςμίωσ γνωςτά και κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν εκπαιδευτικό υλικό μζςα
ςτθν τάξθ, αν και θ κεματικι τουσ πολφ ζμμεςα αφορά το Ολοκαφτωμα (Υ.Ρ.Ε.Κ., 2019,
ςελ. 64).
Σε επόμενθ ενότθτα του φακζλου, υπάρχει το κείμενο τθσ Μαρίνασ Ρετράκθ
«Ρροετοιμάηοντασ το Ολοκαφτωμα», που μιλάει για τθ χριςθ του κινθματογράφου ωσ
μζςου προπαγάνδασ ςτθ Ναηιςτικι Γερμανία. Αναφζρεται ςτθν παραγωγι και ςτθν
προβολι ταινιϊν όπωσ το Der ewige Jude (ο αιϊνιοσ Εβραίοσ) του 1940 που είναι ζνα
υποτίκεται επιςτθμονικό ντοκυμαντζρ, που αποκαλφπτει τθν παγκόςμια ςυνομωςία των
Εβραίων κατά του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ κυρίωσ μζςα από αθδιαςτικζσ εικόνεσ.
Αναφζρω ενδεικτικά δφο ςκθνζσ, όπου ςτθ μια προβάλλονται για αρκετά λεπτά
αρουραίοι να ορμάνε κατά κοπάδια ςε μια πόλθ και ο εκφωνθτισ περιγράφει ταυτόχρονα
ότι οι Εβραίοι μοιάηουν με αυτά τα τρωκτικά ςτθν προςπάκειά τουσ να κατακτιςουν τθν
Ευρϊπθ. Στθ δεφτερθ ςκθνι για αρκετι ϊρα προβάλλεται θ ςφαγι μιασ αγελάδασ κατά τον
εβραϊκό παραδοςιακό τρόπο ςφαγισ των ηϊων. Θ μζκοδοσ ςφαγισ κεωρείται βάρβαρθ για
το γερμανικό φιλοηωικό αίςκθμα και ο εκφωνθτισ καταδικάηει τον εβραϊκό λαό ωσ εντελϊσ
βάρβαρο άρα και άξιο εξαφάνιςθσ αφοφ φζρεται ζτςι ςτα ηϊα.
Θ ταινία προςπακεί να περάςει ςτο κοινό τον παραλλθλιςμό των Εβραίων με
μολυςματικι αςκζνεια που μολφνει τθν Ευρϊπθ. Ο ςυνειρμόσ τθσ εξόντωςθσ των Εβραίων
όπωσ των ποντικιϊν είναι φανερόσ και απόλυτα ξεκάκαροσ. Το κείμενο είναι χριςιμο αφοφ
αναδεικνφει τθ λειτουργία του προπαγανδιςτικοφ λόγου και τθ χριςθ νζων τότε μζςων
όπωσ ο κινθματογράφοσ, αλλά θ προβολι τθσ ταινίασ δεν προτείνεται αφοφ χρειάηεται να
ζχει γίνει μεγάλθ προεργαςία ςτθν τάξθ για να κατανοιςουν οι μακθτζσ τουσ
ςυμβολιςμοφσ και να μθν μείνουν με τισ άςχθμεσ εικόνεσ που προβάλλει θ ταινία αυτι.
Σθμειϊνω ότι θ προβολι τθσ ταινίασ αυτισ απαγορεφεται με νόμο ςτθ Γερμανία, λόγω του
φανερά αντιςθμιτικοφ υλικοφ που περιλαμβάνει, με εξαίρεςθ προβολζσ ςε πανεπιςτιμια
με τθν παρουςία ακαδθμαϊκϊν εκπαιδευμζνων ςτθ διδαςκαλία του Ολοκαυτϊματοσ
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(Υ.Ρ.Ε.Κ., 2019, ςελ. 109). Και τα δφο όμωσ κείμενα μποροφν να δϊςουν αφορμζσ για τθν
εκπλιρωςθ των αρχικϊν διδακτικϊν ςτόχων που ζχουν αναφερκεί παραπάνω.
2.3. Κόμικ για τθ διδαςκαλία του Ολοκαυτϊματοσ
Το τελευταίο κείμενο που περιλαμβάνεται ςτο φάκελο υλικοφ είναι ίςωσ και το πιο
ενδιαφζρον διδακτικά. Σε ενότθτα αρκετϊν ςελίδων υπάρχει μια παρουςίαςθ από τον
Γιάννθ Κουκουλά τθσ ελλθνικισ ζκδοςθσ του θμερολογίου τθσ Άννασ Φρανκ ςε κόμικ.
Δίνονται τζςςερεισ ςελίδεσ από το κόμικ, που δθμιοφργθςε ο ιςραθλινόσ βραβευμζνοσ
ςκθνοκζτθσ Ari Folman, ο οποίοσ ζχει ςκθνοκετιςει τθν δραματικι αντιπολεμικι ταινία
κινουμζνων ςχεδίων Waltz with Bassir.
Στο κείμενο του Κουκουλά γίνεται μια βιβλιοκριτικι ανάλυςθ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ζκδοςθσ αλλά και γενικότερα τθσ χριςθσ μζςων και τεχνικϊν, όπωσ το κόμικ για τθν
παρουςίαςθ και τθ διδαςκαλία κεμάτων τόςο ευαίςκθτων όπωσ το Ολοκαφτωμα. Το μζςο
από μόνο του δεν είναι ποτζ μόνο καλό ι κακό, αλλά ζχει ςθμαςία θ χριςθ από εμάσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ. Το κόμικ είναι μια νζα ςχετικά προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία του
Ολοκαυτϊματοσ και το υλικό που υπάρχει εμπλουτίηεται κακθμερινά ςχεδόν (Υ.Ρ.Ε.Κ.,
2019, ςελ. 102- 108).
Το ίδιο το θμερολόγιο τθσ Άννασ Φρανκ ζχει ξαναγίνει κόμικ και κυκλοφορεί και ςτα
ελλθνικά. Ρρωτοπόρο κεωρικθκε ςτο είδοσ αυτό, το κόμικ Maus, του αμερικανοφ Art
Spiegelman που κυκλοφοροφςε από το 1980 ωσ το 1991.
Στα ελλθνικά εντόπιςα δφο ακόμα παραδείγματα κόμικ.
Το «Δεφτερθ γενιά» του Βζλγο –εβραίου Michael Kichka, που περιγράφει εξαιρετικά
τθ ςχζςθ του ίδιου του καλλιτζχνθ με τον πατζρα του, που είναι επιηϊν του
Ολοκαυτϊματοσ και αναλφει ακόμα και χιουμοριςτικά το πϊσ ζνα τζτοιο γεγονόσ
επθρεάηει τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων χρόνια μετά και πϊσ οι εβραίοι τθσ μεταπολεμικισ
περιόδου πρζπει να μάκουν να ηουν και να διαχειρίηονται τθ ςυλλογικι μνιμθ γεγονότων
που οι ίδιοι δεν ζχουν βιϊςει. Και ςτα δφο αυτά παραδείγματα ο καλλιτζχνθσ είναι Εβραίοσ
τθσ γενιάσ μετά το Ολοκαφτωμα (Kichka, 2014).
Τα παιδιά των επιηϊντων είναι μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ που μελετάται ακόμα και
ψυχολογικά, για να καταγραφοφν οι αντιδράςεισ τθσ κάκε οικογζνειασ απζναντι ςτθν
καταςτροφι του Ολοκαυτϊματοσ. Τα παιδιά των επιηϊντων ςυχνά για αρκετά χρόνια
αγνοοφςαν τισ ιςτορίεσ επιβίωςθσ των γονιϊν τουσ και ενϊ καταλάβαιναν ότι κάτι βαρφ
υπιρχε ςτο παρελκόν των οικογενειϊν τουσ, ςχεδόν όλοι μπόρεςαν να μάκουν και να
ςυμφιλιωκοφν με αυτό, όταν ενθλικιϊκθκαν ι και ακόμα αργότερα. Οι γονείσ ςπάνια
μιλοφν ςτα παιδιά τουσ για τζτοιεσ τραυματικζσ εμπειρίεσ.
Επίςθσ κυκλοφορεί ςτα ελλθνικά το κόμικ του γερμανοφ Reinhard Kleist, «Ο μποξζρ»,
που αναφζρεται ςτθν ηωι του πολωνο-εβραίου πυγμάχου Hertzko Haft, που κατάφερε να
επιβιϊςει ςτο Άουςβιτσ δίνοντασ πυγμαχικοφσ αγϊνεσ με άλλουσ κρατοφμενουσ για να
διαςκεδάηουν οι γερμανοί φφλακεσ του ςτρατοπζδου (Kleist, 2016).
Το τελευταίο κόμικ που εντόπιςα δυςτυχϊσ δεν υπάρχει ςτα ελλθνικά. Ρρόκειται για
το «Love in the shadow of death», του Ρολωνοφ Michal Galek που περιγράφει τθν
πραγματικι ιςτορία τθσ ςχζςθσ, τθσ απόδραςθσ από το Άουςβιτσ, τθσ ςφλλθψθσ και του
κανάτου τθσ εβραίασ Mala Zimetbaum και του Ρολωνοφ Edek Galinski. Θ τραγικι ιςτορία
των δφο νζων ερωτευμζνων ανκρϊπων προβάλλεται ςιμερα πολφ από τουσ Ρολωνοφσ
ξεναγοφσ κατά τθν ξενάγθςθ μακθτϊν ςτο Άουςβιτσ. Διδακτικά το ςυγκεκριμζνο κόμικ κα
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μποροφςε να αξιοποιθκεί με τθ ςυνεργαςία και των κακθγθτϊν των αγγλικϊν, ςε μια
μορφι ςυνδιδαςκαλίασ (Galek, 2009).
Γενικότερα το κόμικ, ωσ μια πιο προςφιλισ μορφι τζχνθσ ςτουσ νεαροφσ μακθτζσ
αφοφ ςυνδυάηει κείμενο και εικόνα ίςωσ είναι πιο πρόςφορο και πιο αποτελεςματικό ςτθν
επίτευξθ διδακτικϊν ςτόχων ςε ςχζςθ με τα πολυςζλιδα λογοτεχνικά κείμενα.

3. Συμπεράςματα και ςκζψεισ για τθ διδαςκαλία του Ολοκαυτϊματοσ.
Συνοψίηοντασ κα ικελα να τονίςω τθν νεότερθ διδακτικι προςζγγιςθ που προτείνεται
από εκπαιδευτικοφσ και άλλουσ φορείσ ςτθν Ελλάδα, ςτο Λςραιλ αλλά και διεκνϊσ.
Θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν δεν πρζπει να εξαντλείται ςε φρικιαςτικζσ εικόνεσ από τα
ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ. Θ πρόκλθςθ αιςκθμάτων φρίκθσ είναι εφκολοσ εντυπωςιαςμόσ
των μακθτϊν και δεν επιτρζπει καμία ςυηιτθςθ για το κζμα. Θ παρουςίαςθ νεκρϊν
ςωμάτων διαρκϊσ, αντίκειται και ςτουσ εβραϊκοφσ κρθςκευτικοφσ νόμουσ και αποτελεί
κατά κάποιο τρόπο αςζβεια προσ τθ μνιμθ των κυμάτων.
Σε πολλά ςεμινάρια που ζχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό θ επαναλαμβανόμενθ ςυμβουλι των ειδικϊν παιδαγωγϊν προσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ είναι να προβάλουμε αρχικά ςτα παιδιά εικόνεσ από τισ εβραϊκζσ
κοινότθτεσ πριν τον πόλεμο, για να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ των
κυμάτων. Σαφζςτατα κάνουμε αναφορζσ ςτθ κανάτωςθ εκατομμυρίων ανκρϊπων, αλλά
καλό είναι να επιλζγουμε να προβάλλουμε τισ ιςτορίεσ ανκρϊπων που κατάφεραν να
επιηιςουν και να ξαναρχίςουν τθ ηωι τουσ μετά από τθν καταςτροφι.
Χωρίσ να υποτιμάμε το γεγονόσ τθσ κανάτωςθσ εκατομμυρίων ανκρϊπων, να
τονίηουμε ότι υπιρχε εβραϊκι ηωι πριν το Ολοκαφτωμα και υπάρχει και μετά. Διαφορετικά
είναι ςαν να ταυτίηουμε διαχρονικά τθν εικόνα του Εβραίου με το κφμα του κρεματορίου.
Ραράλλθλα λοιπόν με τα κείμενα και τισ ιςτορικζσ μαρτυρίεσ, ιδανικι κα ιταν θ βιωματικι
γνωριμία με άτομα που επιβίωςαν του Ολοκαυτϊματοσ. Αυτό γίνεται όλο και πιο ανζφικτο,
λόγω τθσ θλικίασ των ελάχιςτων επιηϊντων. Λδίωσ ςτθν Κριτθ οι ευκαιρίεσ για τζτοιεσ
ςυναντιςεισ είναι ανφπαρκτεσ πια και εναλλακτικά κα πρότεινα τθν επίςκεψθ ςτθ
ςυναγωγι Etz Hayyim ςτα Χανιά, όπου γίνονται ξεναγιςεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα
από το προςωπικό του χϊρου, ϊςτε οι μακθτζσ να ζρκουν ςε επαφι με το μοναδικό φορζα
εβραϊκισ παρουςίασ ςτθν Κριτθ.
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Ρροφορικι Τοπικι Ιςτορία και Δθμιουργικι Γραφι
Τςάτςου-Νικολοφλθ Σοφία
Υποψ. Διδάκτορασ ΡΑΜΑΚ εκπαιδευτικόσ ΡΕ70

Ρερίλθψθ
Στθν παροφςα ειςιγθςθ μελετάται θ ςφηευξθ τθσ προφορικισ τοπικισ ιςτορίασ με τθ
δθμιουργικι γραφι ωσ πλαίςιο δράςεων ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, μζςα από ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ρεριφερειακοφ Κεματικοφ
Δικτφου Ρροφορικισ Λςτορίασ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ παρουςιάηεται ο τρόποσ με τον
οποίον οι καταγεγραμμζνεσ ςυνεντεφξεισ ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πθγζσ μποροφν να
φζρουν τουσ μακθτζσ ςε επαφι με τθν ιςτορία του τόπου τουσ, παράγοντασ λόγο,
προφορικό και γραπτό, μζςα από ευχάριςτεσ και παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ. Ειδικότερα,
ςτθν παροφςα ειςιγθςθ, ςτο κεωρθτικό μζροσ, προθγείται αποςαφινιςθ των όρων
προφορικι τοπικι ιςτορία και δθμιουργικι γραφι και ςτθ ςυνζχεια, ςτο πρακτικό μζροσ,
παρουςιάηονται εν ςυντομία οι δράςεισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτισ οποίεσ και
πιραν μζροσ οι μακθτζσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ρεραίασ Κεςςαλονίκθσ
κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, προκειμζνου να γνωρίςουν τθν ιςτορία τθσ Ρεραίασ, ενόσ
όμορφου, παρακαλάςςιου προαςτίου τθσ ανατολικισ Κεςςαλονίκθσ.
Λζξεισ-κλειδιά: δθμιουργικι, προφορικι, ιςτορία

1. Ειςαγωγι
Ζνασ κλάδοσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Λςτορίασ είναι και θ προφορικι ιςτορία, θ οποία
ςτθρίηει τθ διαδικαςία παραγωγισ ιςτορικϊν δεδομζνων κατά κφριο λόγο ςτισ προφορικζσ
μαρτυρίεσ. Ωςτόςο, θ προφορικι ιςτορία, πζρα από τθ διεξαγωγι και καταγραφι των
ςυνεντεφξεων, περιλαμβάνει και ολόκλθρθ τθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ, από τθ ςυλλογι και
καταγραφι προφορικϊν, γραπτϊν, οπτικϊν και θχθτικϊν πλθροφοριϊν μζχρι τθν
αξιολόγθςθ κι επιτυχι αξιοποίθςι τουσ. Να ςθμειωκεί, ωςτόςο, ότι θ αξία τθσ δεν ζγκειται
μόνο ςτο γεγονόσ ότι αποκαλφπτει το παρελκόν, αλλά και ςτο ότι ςτο πλαίςιο τθσ
εκπαίδευςθσ μαηί με άλλεσ τεχνικζσ δφναται να αναπτφξει τθ δθμιουργικότθτα των
μακθτϊν, να ενιςχφςει με άλλα λόγια τθν αποκλίνουςα ςκζψθ τουσ. Θ δθμιουργικι γραφι
είναι ζνα ςφγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί μζςω τθσ προφορικισ τοπικισ
ιςτορίασ να ρίξει φωσ ςτο παρελκόν, αλλά και να ωκιςει τουσ μακθτζσ ςτθν παραγωγι
λόγου με τρόπο ευχάριςτο, δθμιουργικό και κυρίωσ παιγνιϊδθ.

2. Θεωρθτικό μζροσ
Στισ υποενότθτεσ που ακολουκοφν επιχειρείται μία ςφντομθ αποςαφινιςθ των όρων
προφορικι τοπικι ιςτορία και δθμιουργικι γραφι, κακϊσ και θ ςφηευξθ μεταξφ τουσ.
2.1. Ρροφορικι Ιςτορία
Θ προφορικι ιςτορία, οι προφορικζσ δθλαδι μαρτυρίεσ των ανκρϊπων που
ςυμμετείχαν ςε ιςτορικά γεγονότα και θ χριςθ τουσ ωσ ιςτορικό τεκμιριο, περιλαμβάνει
τον τρόπο διεξαγωγισ μιασ ζρευνασ και τα αποτελζςματά τθσ (Abrams, 2014). Αυτζσ οι
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προφορικζσ μαρτυρίεσ αναςφρονται ςτθ μνιμθ του διερωτϊμενου μζςα από καλά
ςχεδιαςμζνεσ ςυνεντεφξεισ που αφοροφν ζνα κζμα ιςτορικισ ςθμαςίασ (Robertson, 2006).
Στθ ςυνζχεια αυτι θ ςυνζντευξθ, δθλαδι ο διάλογοσ ανάμεςα ςε δφο ι και περιςςότερα
άτομα, καταγράφεται μζςω ενόσ μαγνθτοφϊνου και μετατρζπεται ςε ψθφιακό αρχείο. Σε
αυτιν τθ φάςθ τθσ ζρευνασ θ προφορικι ιςτορία διαφοροποιείται από τθ γραπτι, κακϊσ
μζςω τθσ ψθφιακισ καταγραφισ μεταφζρονται όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ προφορικισ
επικοινωνίασ, όπωσ για παράδειγμα οι εκφράςεισ του προςϊπου, οι κινιςεισ του ςϊματοσ,
το χρϊμα τθσ φωνισ, που ςε άλλθ περίπτωςθ κα παρζμεναν ςτο ςκοτάδι. Στθ ςυνζχεια, οι
ςυνεντεφξεισ απομαγνθτοφωνοφνται και ο ερευνθτισ καλείται να τισ επεξεργαςτεί, να τισ
αναλφςει και να τισ εντάξει ςε ζνα ιςτορικό πλαίςιο (Συμεωνίδθ, 2012).
Στα παραπάνω αξίηει να προςτεκεί ότι ιςτορικά τεκμιρια δεν αποτελοφν μόνο οι
προφορικζσ μαρτυρίεσ, αλλά και οποιαδιποτε ζγγραφα, προςωπικά ι οικογενειακά
κειμιλια, φωτογραφίεσ, θχθτικά αρχεία που μποροφν να ενεργοποιιςουν τθ μνιμθ του
αφθγθτι/πλθροφορθτι και να αποτελζςουν ζτςι χριςιμα ντοκουμζντα ςτα χζρια του
ερευνθτι. Μάλιςτα, πολλζσ φορζσ όλα τα παραπάνω τεκμιρια ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με
τθν επίςθμθ, γραπτι ιςτορία, γεγονόσ, ωςτόςο, που δε κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ
πρόβλθμα. Σφμφωνα, άλλωςτε, με τουσ Fischer, Costache και Μακρυγιάννθ (2011: 10), θ
παραπάνω ριξθ πρζπει να κεωρείται ωσ μία πολφ καλι ευκαιρία «διαςταφρωςθσ
πλθροφοριϊν, ςφγκριςθσ οπτικϊν και ςφνκεςθσ μιασ πιο αναβακμιςμζνθσ και
εμπλουτιςμζνθσ αφιγθςθσ».
2.2. Τοπικι Ιςτορία
Ο όροσ «Τοπικι Λςτορία» αναφζρεται ςτθν προςζγγιςθ ενόσ τόπου, ςτθν ιςτορία του
πολιτιςμοφ του, ςτουσ ανκρϊπουσ που ζχουν ηιςει ςε αυτόν, ςτισ παραδόςεισ και ςτισ
αξίεσ του. Σφμφωνα με τον Φυκάρθ (2003), ωσ τοπικι ιςτορία νοείται το ιςτορικό υλικό που
βρίςκεται ςτθ γειτονικι περιοχι και είναι ιδθ γνωςτό και οικείο ι μπορεί να γνωςκεί ωσ
αποτζλεςμα εργαςιϊν κι επιτόπιασ ζρευνασ. Στα παραπάνω, κα μποροφςαμε να
προςκζςουμε ότι θ τοπικι ιςτορία εξετάηει: α) τθν ιςτορία μιασ μικρισ περιοχισ που θ
ζκταςι τθσ κακορίηεται με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του τοπίου τθσ. β) τθν ιςτορία
μιασ μικρισ κοινωνίασ ανκρϊπων που κατοικοφν ςε μία γεωγραφικι περιοχι κι ζχουν
κοινζσ μνιμεσ, παραςτάςεισ και ςυνικειεσ. γ) τθν ιςτορία των γεγονότων και των
προςϊπων που ςχετίηονται με αυτιν τθν περιοχι (Φραγκοφλθσ & Φραντηι, 2010).
Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι πλζον ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ζχει ενταχκεί θ
ζννοια τθσ τοπικισ ιςτορίασ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ.
Άλλωςτε, με τθν τοπικι ιςτορία, τα παιδιά μελετοφν τον ιςτορικό χϊρο που ζδραςε ο
άνκρωποσ ςτο παρελκόν κι ζρχονται ζτςι ςε επαφι με τθ διαδικαςία τθσ ςχολικισ ιςτορικισ
ζρευνασ. Επίςθσ, οι μακθτζσ μακαίνουν τθν ιςτορία του τόπου τουσ, ζρχονται ςε επαφι με
φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο αντιλαμβάνονται τθ
ςφνδεςθ του παρελκόντοσ με το παρόν, αλλά διαμορφϊνουν και το παρόν τουσ
(Λεοντςίνθσ, 1996).
2.3. Δθμιουργικι Γραφι
Θ δθμιουργικι γραφι αποτελεί μία ςφγχρονθ εκπαιδευτικι μζκοδο, όπου με τθν
κατάλλθλθ διζγερςθ τθσ παιδικισ δθμιουργικότθτασ προκαλείται θ παραγωγι λόγου,
προφορικοφ και γραπτοφ, με παιγνιϊδθ τρόπο και απαλλαγμζνο από αυςτθρά μακθςιακά
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και αξιολογικά πλαίςια (Σουλιϊτθσ, 1995). Αν και θ άποψθ που επικρατεί είναι ότι θ
δθμιουργικι γραφι ταυτίηεται με τα είδθ γραφισ που ςυναντάμε ςτα λογοτεχνικά κείμενα,
ωςτόςο, κα πρζπει να τονιςτεί ότι ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ δεν αναφζρεται
αποκλειςτικά ςτθν παραγωγι λογοτεχνικϊν κειμζνων και περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα
κειμζνων (Κωτόπουλοσ, 2011). Είναι ςαν μία γραπτι ζκφραςθ ςτθν οποία τα παιδιά
τοποκετοφν πάνω ςτο χαρτί ιδζεσ, ςυναιςκιματα κι εντυπϊςεισ με δικά τουσ λόγια.
Ρρόκειται με άλλα λόγια για μία γραφι που είναι πρωτότυπθ ςε αντίκεςθ με τθ μιμθτικι
γραφι (Dawson, 2005).
Συνεχίηοντασ, αξίηει να παρακζςουμε τα ςτάδια τθσ δθμιουργικισ γραφισ: α)
Ρροπαραςκευι, δθλαδι θ εμφάνιςθ του ερεκίςματοσ, ο αρχικόσ προβλθματιςμόσ, β)
Επινόθςθ, δθλαδι θ εφρεςθ ιδεϊν, γ) Οργάνωςθ, δθλαδι θ ταξινόμθςθ των ιδεϊν και θ
δθμιουργία ςχεδίου και δ) Συγγραφι/Ραρουςίαςθ, δθλαδι θ δθμιουργία κειμζνου
(Γρόςδοσ, 2014). Επιπλζον, πρζπει να τονιςτεί ότι τα δθμιουργικά κείμενα δεν αρκεί να
ζχουν αυτόνομο νόθμα, ςυγκεκριμζνθ δομι ανάλογα με το κειμενικό είδοσ ςτο οποίο
ανικουν και ςωςτι ορκογραφία, ςφνταξθ και γραμματικι, αλλά να διακζτουν κι άλλεσ
ιδιότθτεσ, όπωσ: α) ευςτότθτα-ευχζρεια, δθλαδι πλοφτο ιδεϊν και αποκλίνουςα χριςθ
του λόγου, β) Ευελιξία, δθλαδι προςανατολιςμόσ των γεγονότων ςε απρόβλεπτεσ
καταςτάςεισ, γ) Οργάνωςθ/Ρολυπλοκότθτα, δθλαδι ζκφραςθ λεπτομερειϊν, δ)
Ρρωτοτυπία και ε) Χιοφμορ (Schirrmacher, 1998).
2.4. Ρροφορικι Τοπικι Ιςτορία και Δθμιουργικι Γραφι
Θ προφορικι ιςτορία είναι ζνα πολυςφνκετο είδοσ, το οποίο απαιτεί να ςκεφτόμαςτε
με ευελιξία διαμζςου ποικίλων επιςτθμονικϊν κλάδων (Abrams, 2014). Θ τοπικι ιςτορία,
πάλι, και θ διδαςκαλία τθσ, δεν αποτελεί μία απλι παράκεςθ και περιγραφι των ιςτορικϊν
δεδομζνων μιασ περιοχισ, αλλά απαιτεί από τουσ μακθτζσ να εξερευνιςουν οι ίδιοι το
φυςικό τουσ περιβάλλον, αναηθτϊντασ το ιςτορικό υλικό ςτισ τοπικζσ πθγζσ μιασ περιοχισ.
Στο ςχολικό πλαίςιο, τα προγράμματα προφορικισ ιςτορίασ ανοίγουν τον δρόμο για τθ
διερεφνθςθ ηθτθμάτων τοπικισ ιςτορίασ. Οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε ερευνθτικζσ
διαδικαςίεσ και μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςυνερευνοφν, προκειμζνου να δϊςουν
τεκμθριωμζνεσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα τα οποία από κοινοφ ζκεςαν. Ρζρα από τισ
ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ, αποκτοφν ακόμθ και κοινωνικζσ, εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό τουσ,
ενιςχφουν τθν προςοχι τουσ και προςαρμόηουν τον λόγο τουσ ςτον ςυνομιλθτι τουσ. Ζτςι,
θ μελζτθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ μζςω προφορικϊν μαρτυριϊν, τουσ βοθκάει να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ιςτορία δεν αφορά μόνο μεγάλα γεγονότα και ςθμαντικζσ
προςωπικότθτεσ, αλλά και όλουσ τουσ απλοφσ, κακθμερινοφσ ανκρϊπουσ (Βλαχάκθ, 2004).
Συνεχίηοντασ τον παραπάνω ςυλλογιςμό, αξίηει να τονιςτεί ότι θ δθμιουργικι γραφι
μπορεί να αποτελζςει ζνα χριςιμο κι αποτελεςματικό εκπαιδευτικό εργαλείο ςτθν
υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ προφορικισ τοπικισ ιςτορίασ, κακϊσ δφναται να διευρφνει
τον ορίηοντα τθσ ιςτορίασ με τρόπο ευφάνταςτο και κυρίωσ δθμιουργικό. Ριο
ςυγκεκριμζνα, μία προφορικι μαρτυρία γφρω από ζνα γεγονόσ τοπικισ ιςτορίασ, ζνα
οικογενειακό κειμιλιο, μία φωτογραφία ι οποιοδιποτε άλλο ιςτορικό τεκμιριο μποροφν
να «γεννιςουν» μία αρχικι ιδζα, ζναν προβλθματιςμό, να δθμιουργιςουν ανάγκεσ
ζκφραςθσ, οι οποίεσ, τελικά, να μποροφν να ικανοποιθκοφν μζςω τθσ ςυγγραφισ ενόσ
κειμζνου. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ αναπτφςςουν τθ δικι τουσ ςτάςθ απζναντι ςτισ
προςωπικζσ αφθγιςεισ, «βλζπουν» τα ιςτορικά τεκμιρια από άλλθ ςκοπιά, ανακεωροφν
και διαμορφϊνουν τθ δικι τουσ οπτικι. Με άλλα λόγια, δραςτθριοποιοφνται μζςα ς’ ζνα
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κακεςτϊσ που απομακρφνει τουσ όποιουσ κανόνεσ κι εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που περιορίηουν
τθ ςκζψθ και τθ δθμιουργία και αντίκετα ευνοεί εκείνα τα ςτοιχεία που επιτρζπουν άλλου
τφπου χριςεισ των λζξεων, γλωςςικζσ ανατροπζσ, αποκλίνουςεσ επιλογζσ και παρκενικζσ
ενατενίςεισ τθσ πραγματικότθτασ (Καρακίτςιοσ, 2012). Κα πρζπει, ωςτόςο, ςε αυτό το
ςθμείο να διευκρινιςτεί ότι τα κείμενα που παράγονται με εφόρμθςθ τισ προφορικζσ
μαρτυρίεσ ι άλλεσ ιςτορικζσ πθγζσ αξιολογοφνται κυρίωσ από τα δθμιουργικά τουσ
χαρακτθριςτικά, από το πόςο, τελικά, προωκείται θ αποκλίνουςα ςκζψθ των μακθτϊν κι
ενιςχφεται θ φανταςία τουσ.

3. Ρρακτικό μζροσ
Το πρόγραμμα τθσ τοπικισ προφορικισ ιςτορίασ που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του
Ρεριφερειακοφ Κεματικοφ Δικτφου «Ρροφορικι Λςτορία: Ηωντανεφοντασ τθν ιςτορία τθσ
Κεςςαλονίκθσ και τθσ Χαλκιδικισ» του 1ου ΡΕΚΕΣ Κεντρικισ Μακεδονίασ φζρει τον τίτλο:
Με τθν παρζα του ςιμερα ςτθν Ρεραία του χτεσ. Ρροφορικι Τοπικι Λςτορία και
Δθμιουργικι Γραφι». Στισ υποενότθτεσ που ακολουκοφν περιγράφεται θ διδακτικι του
πορεία.
3.1. Συμμετζχοντεσ
Το πρόγραμμα εφαρμόςτθκε ςτουσ 16 μακθτζσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ του 2ου Δθμοτικοφ
Σχολείου Ρεραίασ Κεςςαλονίκθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, οι οποίοι, αρχικά,
χωρίςτθκαν ςε 4 ομάδεσ των 4 μελϊν με βάςθ τισ προςωπικζσ τουσ προτιμιςεισ. Ωςτόςο,
κατά τθν πορεία του προγράμματοσ, θ ςφςταςθ των ομάδων άλλαξε αρκετζσ φορζσ,
προκειμζνου να δοκεί ςε όλουσ τουσ μακθτζσ θ δυνατότθτα να ςυνεργαςτοφν με όλουσ
ςχεδόν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.
3.2. Χρονικι διάρκεια
Το πρόγραμμα ξεκίνθςε τον Λανουάριο του 2019 κι ολοκλθρϊκθκε τον Μάιο του ίδιου
ζτουσ. Κακϊσ δεν προβλζπεται ϊρα Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ ΣΤ’
τάξθσ, αξιοποιικθκαν ϊρεσ από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Λςτορίασ και τθσ Κοινωνικισ
και Ρολιτικισ Αγωγισ.
3.3. Σφνδεςθ με ενότθτεσ μακθμάτων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν
Στο πλαίςιο τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ του προγράμματοσ, αξιοποιικθκαν οι
παρακάτω ενότθτεσ των μακθμάτων, οι οποίεσ εμπλοφτιςαν τισ ιςτορικζσ γνϊςεισ των
μακθτϊν, τόνωςαν τθν ενςυναίςκθςι τουσ ςε κζματα ςχετικά με τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα κι ενίςχυςαν τθν αιςκθτικι τουσ απόλαυςθ μζςω τθσ εναςχόλθςισ τουσ με τα
λογοτεχνικά κείμενα:
• Λςτορία ΣΤ’ Δθμοτικοφ, 5θ Ενότθτα, «Θ Ελλάδα ςτον 20ο αιϊνα», «Θ Μικραςιατικι
Εκςτρατεία και θ Καταςτροφι»
• Ανκολόγιο Ε’ και ΣΤ’ Δθμοτικοφ, 8θ Ενότθτα, «Γεγονότα από τθν ελλθνικι Λςτορία», «Οι
πρόςφυγεσ», τθσ Διδϊ Σωτθρίου
• Γλϊςςα ΣΤ’ Δθμοτικοφ, α’ τεφχοσ, 6θ Ενότθτα, «Θ ηωι ςε άλλουσ τόπουσ», «Αιολικι
γθ», του Θλία Βενζηθ
• Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι ΣΤ’ Δθμοτικοφ, 2θ Ενότθτα, «Τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα»
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3.4. Σκοπόσ/Στόχοι
Ο ςκοπόσ του προγράμματοσ ιταν να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθν ιςτορία του τόπου
τουσ.
Οι επιμζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν:
• Επαφι με τθν ζρευνα και τα ςτάδιά τθσ (ςυλλογι, επεξεργαςία κι ανάλυςθ
προφορικϊν μαρτυριϊν)
• Ανάδειξθ τθσ ιςτορίασ απλϊν, κακθμερινϊν ανκρϊπων
• Δθμιουργία ζκκεςθσ κειμθλίων και φωτογραφιϊν
• Δθμιουργία νζων ιςτορικϊν τεκμθρίων
• Συνεργατικι γραφι αφθγθμάτων, ζμμετρων και πεηϊν, με εκπαιδευτικό εργαλείο τθ
δθμιουργικι γραφι
• Ενίςχυςθ του προφορικοφ και του γραπτοφ λόγου
• Ενίςχυςθ τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ
• Ρροϊκθςθ τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου
3.5. Ζρευνα
Μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ ςυμμετοχισ προσ το Δίκτυο,
ενθμερϊκθκαν οι γονείσ των μακθτϊν για το πρόγραμμα ςτο πλαίςιο των μθνιαίων
ςυναντιςεων και τουσ δόκθκαν τα εξισ Ζντυπα ςυμμετοχισ: α) Διλωςθ ςυγκατάκεςθσ,
παραχϊρθςθσ και δθμοςιοποίθςθσ υλικοφ, β) Διλωςθ ςυναίνεςθσ γονζα για τθ ςυμμετοχι
του μακθτι/τθσ μακιτριασ ςτο πρόγραμμα και γ) Ζντυπο γονικισ ςυγκατάκεςθσ ανάρτθςθσ
ψθφιακοφ υλικοφ. Τα παραπάνω ζντυπα ςυμπλθρϊκθκαν από όλουσ τουσ γονείσ του
τμιματοσ και ςυγκεντρϊκθκαν μζςα ςε ζνα διάςτθμα μιασ εβδομάδασ. Ραράλλθλα,
ξεκίνθςε θ αναηιτθςθ των εκελοντϊν πλθροφορθτϊν, προκειμζνου να μοιραςτοφν με τουσ
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ και τισ μνιμεσ τουσ
αναφορικά με τθν τοπικι ιςτορία τθσ Ρεραίασ.
Ρρϊτθ δραςτθριότθτα του προγράμματοσ αποτζλεςε θ δθμιουργία ζκκεςθσ
κειμθλίων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ να φζρουν
ςτθν τάξθ, εφόςον είχαν, παλιά αντικείμενα που χρθςιμοποιοφςαν οι προγενζςτεροι
κάτοικοι τθσ Ρεραίασ. Θ ανταπόκριςθ υπιρξε μεγάλθ, κακϊσ ςυγκεντρϊκθκαν διάφορα
αντικείμενα ποικίλων χριςεων, όπωσ: ςαμοβάρι, γκιοφμι, ςίδερο με κάρβουνο, αλεςτικι
μθχανι του καφζ, φωτογραφικι μθχανι, τθλζφωνο, καλαπόδια κ. ά. Οι μακθτζσ ετοίμαςαν
λεηάντεσ για κακζνα από τα παραπάνω αντικείμενα και αφοφ ζςτθςαν τθν ζκκεςθ,
προςκάλεςαν και τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ του ςχολείου να τθν επιςκεφτοφν και να
γνωρίςουν τα εκκζματά τθσ.
Στθ ςυνζχεια, ενόψει τθσ επίςκεψθσ των τεςςάρων εκελοντϊν/ πλθροφορθτϊν ςτθν
τάξθ, ακολοφκθςε θ ςφνταξθ των ερωτιςεων τθσ ςυνζντευξθσ από τουσ μακθτζσ. Κακϊσ θ
τελευταία επρόκειτο να είναι θμιδομθμζνθ, τα παιδιά ςε ςυλλογικό επίπεδο δθμιοφργθςαν
προκακοριςμζνεσ ερωτιςεισ, χωριςμζνεσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ περιλάμβανε
ερωτιςεισ που αφοροφςαν τον ίδιο τον πλθροφορθτι, θ δεφτερθ περιλάμβανε ερωτιςεισ
ςχετικζσ με τουσ παλιοφσ κατοίκουσ τθσ Ρεραίασ, θ τρίτθ ερωτιςεισ που αφοροφςαν παλιά
κτίρια τθσ περιοχισ, θ τζταρτθ ερωτιςεισ ςχετικζσ με τισ αςχολίεσ των παλαιότερων
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κατοίκων και θ τελευταία κεματικι, ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν ζκκεςθ κειμθλίων και τθν
ενδεχόμενθ ςχζςθ του πλθροφορθτι με κάποιο από τα εκκζματά τθσ.
Ραράλλθλα, ςυγκροτικθκε κι ζκκεςθ με παλιζσ αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ από τθν
προγενζςτερθ προςφυγικι Ρεραία, τισ οποίεσ είχε ςτο προςωπικό του αρχείο ο ζνασ από
τουσ τζςςερισ πλθροφορθτζσ και δϊριςε ςτθν τάξθ για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ. Να
ςθμειωκεί ότι θ τελευταία κεματικι ενότθτα τθσ ςυνζντευξθσ περιλάμβανε ερωτιςεισ
ςχετικζσ με τθν εν λόγω ζκκεςθ φωτογραφίασ, οι οποίεσ είχαν ωσ ςτόχο να διευκολφνουν
τουσ πλθροφορθτζσ ςτθν ανάκλθςθ αναμνιςεων, γνϊςεων κι εμπειριϊν. Είναι, επίςθσ,
απαραίτθτο να διευκρινιςτεί ότι και θ ζκκεςθ φωτογραφίασ ιταν χωριςμζνθ ςε κεματικζσ,
δθλαδι φωτογραφίεσ που εικόνιηαν κατοίκουσ, κτίρια, επαγγζλματα και διάφορα ςθμεία
τθσ προγενζςτερθσ Ρεραίασ.
Ακολοφκθςαν διαδοχικά οι ςυνεντεφξεισ με τουσ τζςςερισ πλθροφορθτζσ.
Αναλυτικότερα, για κάκε ςυνζντευξθ αξιοποιικθκε ζνα δίωρο τθσ Γλϊςςασ, κατά το οποίο
οι μακθτζσ ζχοντασ τισ προκακοριςμζνεσ ερωτιςεισ, τισ απθφκυναν μία-μία εκ περιτροπισ
ςτον πλθροφορθτι. Να ςθμειωκεί ότι και οι πλθροφορθτζσ ζφεραν ςτθν τάξθ παλιά
αντικείμενα τθσ Ρεραίασ, όπωσ πίνακα ηωγραφικισ, μικρό ομοίωμα ςπιτιοφ και αργαλειό,
με τα οποία εμπλοφτιςαν τισ αφθγιςεισ τουσ και κράτθςαν αμείωτο το ενδιαφζρον των
μακθτϊν. Επιπλζον, θ καταγραφι τθσ ςυνζντευξθσ ζγινε με βιντεοκάμερα και φωτογραφικι
μθχανι, τα οποία χειρίηονταν οι ίδιοι οι μακθτζσ.
Το επόμενο ςτάδιο, το ςτάδιο τθσ απομαγνθτοφϊνθςθσ, ζγινε μζςα ςτθν τάξθ από τα
παιδιά και αξιοποιικθκε ζνα δίωρο τθσ Γλϊςςασ για κάκε ςυνζντευξθ. Είναι ςθμαντικό να
τονιςτεί ςε αυτό το ςθμείο ότι, κακϊσ ιταν αδφνατο να καταγραφοφν αυτοφςιεσ οι
αφθγιςεισ των πλθροφορθτϊν λόγω ζλλειψθσ χρόνου, ςυμφωνικθκε να δοκεί ζμφαςθ ς’
εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφςαν τον τόπο των παιδιϊν.
Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε το ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ και τθσ ανάλυςθσ των νζων
ιςτορικϊν πθγϊν. Διαπιςτϊκθκε από τουσ μακθτζσ ότι και οι τζςςερισ ςυνεντεφξεισ
ταυτίηονταν ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ ςε αρκετά ςθμεία, όπωσ και
διαφοροποιοφνταν ςε πολλά άλλα. Αν και ο επόμενοσ ςτόχοσ που είχε τεκεί ιταν θ
ςφγκριςθ των νζων ιςτορικϊν πθγϊν ζτςι όπωσ προζκυψαν από τισ αφθγιςεισ με τισ ιδθ
υπάρχουςεσ γραπτζσ πθγζσ για τθν Ρεραία, ωςτόςο αυτό δεν κατζςτθ τελικά εφικτό, κακϊσ
ζπρεπε οι μακθτζσ, λόγω πίεςθσ χρόνου, να προχωριςουν ςτο επόμενο ςτάδιο, ςε αυτό
τθσ δθμιουργικισ αξιοποίθςισ τουσ.
3.6. Δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ
Υλοποιικθκαν ςυνολικά τρεισ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ ςε ομαδικό
επίπεδο.
Αναλυτικότερα, θ πρϊτθ αφοροφςε τθ γραφι ιςτοριϊν ζχοντασ ωσ αφόρμθςθ κάποιο
από τα αντικείμενα τθσ ζκκεςθσ κειμθλίων. Οι δεκαζξι μακθτζσ του τμιματοσ χωρίςτθκαν
ςε ομάδεσ των τεςςάρων, επιλζγοντασ από ζνα ζκκεμα και γράφοντασ ςυλλογικά μία
ιςτορία για αυτό. Ηθτικθκε από τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ θ ιςτορία να ζχει τθ μορφι
μονολόγου, να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ακατάπαυςτθ, ςχεδόν ςυνειρμικι ροι των ςκζψεων του
αφθγθτι και κυρίωσ να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρόςωπο αφιγθςθσ το α’ ενικό. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ των ιςτοριϊν, ακολοφκθςε θ παρουςίαςι τουσ ςτθν ολομζλεια και τα ςχόλια
των υπολοίπων.
Θ επόμενθ δραςτθριότθτα αφοροφςε τθ γραφι ποιθμάτων, πάλι ςε επίπεδο ομάδων.
Στο ςτάδιο τθσ Ρροπαραςκευισ, μζςω τθσ τεχνικισ «Καταιγιςμόσ Λδεϊν», οι μακθτζσ
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κατζγραψαν πλθροφορίεσ που κυμοφνταν από τισ τζςςερισ ςυνεντεφξεισ, τισ οποίεσ
χρθςιμοποίθςαν ςτα ποιιματά τουσ. Στο ςτάδιο τθσ Οργάνωςθσ, οι μακθτζσ
ενκαρρφνκθκαν να χρθςιμοποιιςουν ςτθ ςυγγραφι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ: α) Τεχνικι τθσ
αναδίπλωςθσ, όπου θ τελευταία ςυλλαβι κάκε ςτίχου χρθςιμοποιείται ςτθν αρχι του
επόμενου. β) Τεχνικι τθσ χιονοςτιβάδασ, κατά τθν οποία τοποκετείται ςτον πρϊτο ςτίχο μία
λζξθ, ςτον δεφτερο ςτίχο δφο λζξεισ, ςτον τρίτο τρεισ μζχρι να ςυμπλθρωκοφν δζκα λζξεισ
ςτο δζκατο ςτίχο από τον οποίο και μετά ακολουκείται θ ίδια, αλλά φκίνουςα πορεία. γ)
Τεχνικι τθσ ζντονθσ παρουςίασ ςυμφϊνου, όπου ενκαρρφνεται θ χριςθ όςο γίνεται
περιςςότερων λζξεων με τθν παρουςία του ίδιου ςυμφϊνου, όπωσ για παράδειγμα το λ ι
το ρ. Με τον ίδιο πάλι τρόπο, ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ των ποιθμάτων ςτθν ολομζλεια
και θ διατφπωςθ ςχολίων από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ.
Θ τελευταία δραςτθριότθτα δθμιουργικισ γραφισ αφοροφςε τθ δθμιουργία
πολυτροπικοφ ποιιματοσ μζςω τθσ χριςθσ ενόσ εργαλείου web2. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κάκε
ομάδα εμπλοφτιςε το ποίθμά τθσ με ιχο και εικόνα χρθςιμοποιϊντασ το εργαλείο voki, το
οποίο και διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Ακολοφκθςε και πάλι θ παρουςίαςθ των
ποιθμάτων ςτθν ολομζλεια και θ διατφπωςθ ςχολίων.
3.7. Ολοκλιρωςθ προγράμματοσ
Το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με τθ ςφνταξθ κι αποςτολι ευχαριςτιριασ επιςτολισ
προσ κάκε πλθροφορθτι. Ραράλλθλα, μαηί με τθ επιςτολι δόκθκαν ςτον κακζνα από ζνα
DVD με καταγεγραμμζνθ τθ ςυνζντευξθ που παραχϊρθςε, κακϊσ και από δφο
φωτογραφίεσ ςε ζντυπθ μορφι.
3.8. Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ
Τα αποτελζςματα του προγράμματοσ κεωροφνται επιτυχθμζνα, κακϊσ
ανταποκρίκθκε ςτισ αρχικζσ του επιδιϊξεισ, οι μακθτζσ ζδειξαν ενδιαφζρον κι ενεργό
ςυμμετοχι, αλλά και γιατί επικοινϊνθςαν τισ πλθροφορίεσ που ςυνζλλεξαν μζςω τθσ
δθμιουργικισ γραφισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα κοινωνικοποιθτικά κι εκπαιδευτικά
αποτελζςματα του προγράμματοσ είναι τα εξισ:
Οι μακθτζσ:
• Ιρκαν ςε μία πρϊτθ επαφι με τθν ζρευνα.
• Δθμιοφργθςαν νζεσ ιςτορικζσ πθγζσ.
• Ενίςχυςαν τον προφορικό/γραπτό λόγο, κακϊσ και τθ δεξιότθτα τθσ ενεργθτικισ
ακρόαςθσ.
• Εργάςτθκαν ςε ομάδεσ.
• Ρροςζγγιςαν τθν ιςτορικι γνϊςθ με τρόπο βιωματικό και παιγνιϊδθ.
• Απζκτθςαν «φωνι» και «ακροατιριο» ανεξάρτθτα από τθ μακθςιακι τουσ επίδοςθ μζςω
τθσ γραφισ ευφάνταςτων αφθγθμάτων.
Ολοκλθρϊνοντασ, αξίηει να τονιςτεί ότι το πρόγραμμα ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτο
ςχολείο να ανοίξει τισ πόρτεσ του ςτθν τοπικι κοινωνία, προκειμζνου αυτι να αναλάβει
ενεργό δράςθ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Επιπλζον, αποδείχτθκε για ακόμθ μία φορά ότι ο
εκπαιδευτικόσ δεν είναι ο φορζασ τθσ γνϊςθσ, αλλά ο διαμεςολαβθτισ τθσ μάκθςθσ, κακϊσ
θ τελευταία επιτυγχάνεται πρωτίςτωσ μζςα από δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ.
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Ρερίλθψθ
Θ Λογοτεχνία και τα Μακθματικά είναι δυο εκ διαμζτρου διαφορετικά αντικείμενα και θ
ςυνφπαρξι τουσ μζςα ςε μια ςχολικι τάξθ κα φάνταηε αν μθ τι άλλο κάπωσ αταίριαςτθ.
Εφλογα κα αναρωτιόταν κανείσ πωσ είναι δυνατόν να ςυναντθκοφν μζςα ςε μια ςχολικι οι
δφο αυτοί κλάδοι. Στόχοσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα
μιασ εφαρμοςμζνθσ διδακτικισ ςυνφπαρξθσ τθσ Λογοτεχνίασ και των Μακθματικϊν μζςα
ςτθ ςχολικι τάξθ. Το διδακτικό παράδειγμα που πρόκειται να παρουςιαςτεί ακολουκεί τθ
μζκοδο τθσ ςυνανάγνωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία το ακζραιο λογοτεχνικό κείμενο
ιςχυροποιεί τθν παρουςία του μζςα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου. Με
αφετθρία το μυκιςτόρθμα για παιδιά τθσ Άςτριντ Λίνγκρεν, Ρίπθ Φακιδομφτθ, διδάςκουμε
τθν ζννοια του κλάςματοσ και τθν ζννοια τθσ κλαςματικισ μονάδασ ςε μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ
του Δθμοτικοφ Σχολείου.
Λζξεισ-κλειδιά: λογοτεχνία, μακθματικά, ςυνανάγνωςθ

1. Ειςαγωγι
«- Τϊρα θ ςειρά ςου για ζνα πρόβλθμα. Ο Γκουςτάβοσ βγικε με τουσ φίλουσ του ζνα μικρό
ςχολικό περίπατο. Είχε ζντεκα ευρϊ ςαν ζφυγε και εφτά ευρϊ ςαν γφριςε. Ρόςα ξόδεψε;
-Ρολφ καλά είπε θ Ρίπθ. Εγϊ, όμωσ, κα ‘κελα να μάκω πϊσ ςτθν ευχι ιταν τόςο
απλοχζρθσ, και αν ιταν αναψυκτικό αυτό που αγόραςε…». (Λίντγκρεν, 2013, ςελ. 56)
Το παραπάνω απόςπαςμα ανικει ςτο πολφ γνωςτό μυκιςτόρθμα για παιδιά τθσ
Άςτριντ Λίντγκρεν, Ρίπθ Φακιδομφτθ. Κεωρθτικοί τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ αναγνωρίηουν
ςτο παραπάνω απόςπαςμα τισ πρωτοποριακζσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ τθσ Λίντγκρεν, οι
οποίεσ δθλϊνονται ζντονα ςε αρκετά ςθμεία του κειμζνου (Russel, 2000). Ταυτόχρονα,
ςυμβαδίηει και με τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ που προςδιορίηουν τθν παροφςα εργαςία. Οι
απορίεσ τθσ Ρίπθσ ςίγουρα κα μποροφςαν να ενοχλιςουν ζναν δάςκαλο τθν ϊρα που
διδάςκει μακθματικά, όμωσ μζςω αυτϊν τονίηεται θ ανάγκθ του παιδιοφ να τοποκετιςει τθ
μακθματικι γνϊςθ μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ϊςτε αυτι να αποκτιςει
ςυγκεκριμζνο νόθμα και να ζχει ενδιαφζρον γι’ αυτό. Τα Μακθματικά γίνονται περιςςότερο
κατανοθτά από τα παιδιά όταν αυτά ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα και τισ εμπειρίεσ
τουσ, όταν οι μακθματικζσ πράξεισ και τα προβλιματα αποκτοφν ςυγκεκριμζνο νόθμα και
ςκοπό (Λαλαγιάννθ, Τριανταφυλλίδθσ, 2008).
Από τθν άλλθ μεριά θ κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ μασ επιτρζπει να γνωρίηουμε πωσ ο
μυκιςτορθματικόσ ιρωασ είναι αυτόσ που μονοπωλεί κατά κάποιον τρόπο το ενδιαφζρον
του αναγνϊςτθ. Ο μυκιςτορθματικόσ ιρωασ ζχει «ατομικότθτα και εςωτερικότθτα, αρετζσ,
ελαττϊματα, ζντονα ςυναιςκιματα» (Ηερβοφ, 2003, ςελ. 194) και παίηει το ςθμαντικότερο
ρόλο ςε ζνα μυκιςτόρθμα. Λδιαίτερα, αν ο αναγνϊςτθσ αλλά και ο ιρωασ είναι παιδιά, θ
παραπάνω κζςθ μεγεκφνεται. Πταν ςτο επίκεντρο τθσ ιςτορίασ τοποκετείται ζνασ ιρωασ παιδί, το παιδί αναγνϊςτθσ μπορεί να δει ι να κατανοιςει τα πάντα από αυτά που κάνει ο
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πρωταγωνιςτισ (Casulli, n.d) κι αυτό κάνει τθν ιςτορία ιδιαίτερα ελκυςτικι ςτο παιδί αναγνϊςτθ. Σ’ αυτι τθν εργαςία πρόκειται να υποςτθρίξουμε μζςα από ζνα εφαρμοςμζνο
διδακτικό ςχζδιο πωσ ο αγαπθμζνοσ λογοτεχνικόσ ιρωασ των παιδιϊν κα μποροφςε να
αποτελζςει ζνα ιςχυρό μακθςιακό κίνθτρο που κα ενεργοποιιςει το ενδιαφζρον των
μακθτϊν για το μάκθμα των Μακθματικϊν.
Θ Λογοτεχνία και τα Μακθματικά είναι δυο εκ διαμζτρου διαφορετικά αντικείμενα
και θ ςυνφπαρξθ των δφο φαινομενικά «αςφμβατων περιοχϊν» μζςα ςε μια ςχολικι τάξθ
κα φάνταηε αν μθ τι άλλο κάπωσ αταίριαςτθ. Εφλογα, επομζνωσ, κα αναρωτιόταν κανείσ
πωσ είναι δυνατόν να ςυναντθκοφν μζςα ςε μια ςχολικι τάξθ οι δφο αυτοί κλάδοι. Μια
τζτοια ςφμπραξθ, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ ςφμπραξθ διδακτικϊν αντικειμζνων ςτο
ςχολείο, ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ τθσ «διακεματικότθτασ» και τθσ
«διεπιςτθμονικότθτασ», οι οποίεσ προβλζπουν τθν κατάργθςθ των διαχωριςτικϊν γραμμϊν
ανάμεςα ςτα διδακτικά αντικείμενα, κινοφμενεσ προσ μια κατεφκυνςθ ενοποίθςθσ των
διδακτικϊν αντικειμζνων και κατ’ επζκταςθ τθσ γνϊςθσ. Θ τάςθ αυτι ζχει περάςει και ςτα
τελευταία αναλυτικά προγράμματα που αφοροφν τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα
μασ. Ωςτόςο, θ ςφνδεςθ των Μακθματικϊν με άλλα διδακτικά αντικείμενα είναι ακόμα
ςπάνια, κακϊσ οφτε ςτα ςχολικά εγχειρίδια προςφζρεται ικανοποιθτικόσ αρικμόσ
ευκαιριϊν διεπιςτθμονικισ ςφνδεςθσ των Μακθματικϊν με άλλα διδακτικά αντικείμενα.
(Λαλαγιάννθ, Τριανταφυλλίδθσ, 2008). Ραρόλα αυτά, κα προςπακιςουμε να καταδείξουμε
πωσ μια τζτοια πρόταςθ, όχι μόνο είναι δυνατόν να εφαρμοςτεί, αλλά και πωσ οι δφο
κλάδοι μποροφν να βγουν εξαιρετικά ωφελθμζνοι από μια τζτοια δθμιουργικι
ςυνδιαλλαγι
Θ ςυνφπαρξθ, επομζνωσ, τθσ Λογοτεχνίασ και των Μακθματικϊν προςφζρει ςτθ
Λογοτεχνία τθν ευκαιρία να αναδείξει τισ διαφορετικζσ παραμζτρουσ (κοινωνικζσ,
πολιτιςτικζσ, πολιτικζσ, ιδεολογικζσ) που υποδθλϊνονται μζςα ςτο κείμενο, να τισ
επαναπροςδιορίςει ι να τισ αμφιςβθτιςει, εάν χρειαςτεί. Επιπλζον, με τθ διείςδυςθ του
λογοτεχνικοφ κειμζνου μζςα ςτα διάφορα διδακτικά αντικείμενα δθλϊνεται θ παρουςία
του ςε διαφορετικοφσ τομείσ και δίνεται θ ευκαιρία ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι το λογοτεχνικό κείμενο εκτόσ από τθν αιςκθτικι απόλαυςθ, ζχει τθ
δυνατότθτα να προςφζρει πολλαπλζσ και εναλλακτικζσ αναγνϊςεισ τθσ πραγματικότθτασ
(Λαλαγιάννθ, Τριανταφυλλίδθσ, 2008).
Ωςτόςο, θ μεγαλφτερθ προςφορά τθσ παράδοξθσ αυτισ ςυνφπαρξθσ είναι ο χϊροσ κι
ο χρόνοσ που μπορεί και αξίηει να κερδίςει θ Λογοτεχνία μζςα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα
του Δθμοτικοφ, από το οποίο θ Λογοτεχνία είναι θ «μεγάλθ αποφςα». Θ διδαςκαλία τθσ
ςυνδζκθκε ςτενά με το γλωςςικό μάκθμα και περιορίςτθκε ςτθ χριςθ του Ανκολογίου
Λογοτεχνικϊν Κειμζνων (Κατςίκθ - Γκίβαλου, 2008). Μια πλθκϊρα αποςπαςμάτων
λογοτεχνικϊν κειμζνων ςυνδζκθκαν, επίςθσ, αποκλειςτικά με τθ διδαςκαλία γραμματικϊν
και ςυντακτικϊν κανόνων. Οι ελάχιςτεσ ϊρεσ που μζχρι πρόςφατα είχαν αφιερωκεί ειδικά
ςτθ λογοτεχνία ζχουν πια καταργθκεί. Θ ςφνδεςι, λοιπόν, τθσ με τα Μακθματικά ι με άλλα
διδακτικά αντικείμενα προςφζρει ςτο δάςκαλο τθν ευκαιρία να διαβάςει ολόκλθρα
λογοτεχνικά αφθγιματα ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να τουσ φζρει ςε επαφι με τον καλό
λογοτεχνικό λόγο και τθν ελεφκερθ πρόςλθψι του. Θ λογοτεχνία κα καταφζρει με τον
τρόπο αυτόν να ανακαταλάβει το χαμζνο χϊρο και χρόνο μζςα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα
του ςφγχρονου Δθμοτικοφ Σχολείου, ϊςτε να δθλϊνει ζνα ςυνεχζσ «παρόν» ςτθν
κακθμερινότθτα του παιδιοφ.
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Ταυτόχρονα, θ λογοτεχνία ζχει πολλά να προςφζρει ςτθ διδαςκαλία των
Μακθματικϊν. Ασ ξεκινιςουμε από το γεγονόσ ότι θ διδακτικι των Μακθματικϊν τονίηει
τθν ανάγκθ τθσ ςφνδεςισ τουσ με τθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν. Θ μακθματικι
εμπειρία των παιδιϊν πρζπει να ςυνδζεται με τα προςωπικά τουσ ενδιαφζροντα, αλλά και
τισ εμπειρίεσ τουσ από τθν κακθμερινι ηωι ςτο ςχολικό και εξωςχολικό περιβάλλον, ϊςτε θ
εναςχόλθςι τουσ με αυτά να αποκτά αξία και νόθμα (Λαλαγιάννθ & Τριανταφυλλίδθσ,
2008).
Στο ςθμείο αυτό θ λογοτεχνία ζρχεται να διευρφνει τον ορίηοντα των ενδιαφερόντων
των μακθτϊν, αφοφ μπορεί να παρζχει ιςχυρά κίνθτρα για τθν εναςχόλθςθ των παιδιϊν με
τα Μακθματικά (Γιαννικοποφλου, 2002). Τα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα παρζχουν ζνα
πλοφςιο, ουςιαςτικό, πραγματικό ι φανταςτικό περιεχόμενο, το oποίο μπορεί να
ενκαρρφνει τθ μάκθςθ των παιδιϊν (Cotti & Schiro, 2004), κακϊσ διεγείρουν το ενδιαφζρον
των μακθτϊν και τουσ παρζχουν κίνθτρα να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία (Μθτακίδου & Τρζςςου, 2002). Ο αφθγθματικόσ λόγοσ και οι παραμυκιακζσ
ιςτορίεσ, οι αγαπθμζνοι μυκιςτορθματικοί ιρωεσ των παιδιϊν «τρυπϊνουν» ςτθν τάξθ
κατά τθ διάρκεια των μακθματικϊν, ενεργοποιοφν το ενδιαφζρον τουσ τα «προςκαλοφν»
να επιλφςουν μακθματικά προβλιματα, να ςυμμετάςχουν ςε μακθματικά παιχνίδια και
δραςτθριότθτεσ, με ςτόχο πάντα τθ μακθματικι τουσ εκπαίδευςθ. Ρροκφπτει, λοιπόν, από
τα παραπάνω το ςπουδαιότερο ίςωσ αγακό τθσ ςυνφπαρξθσ των δφο αυτϊν διαφορετικϊν
χϊρων. Θ διδαςκαλία των Μακθματικϊν μζςω τθσ Λογοτεχνίασ αποκτά ζνα ιδιαίτερο
ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ, το μάκθμα γίνεται ιδιαίτερα ελκυςτικό και κατ’ επζκταςθ
αποτελεςματικό, ακόμα και για τα παιδιά εκείνα που δυςκολεφονται ςτα μακθματικά.
Τα περιςςότερα παιδιά κεωροφν πωσ τα μακθματικά είναι δφςκολα και κατανοθτά
μόνο από τουσ πολφ ζξυπνουσ μακθτζσ. Θ παρουςία, ωςτόςο, του λογοτεχνικοφ κειμζνου
μζςα ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια των Μακθματικϊν, ειδικά όταν πρόκειται για μια γνωςτι
και αγαπθμζνθ ςτα παιδιά ιςτορία, παρζχει ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ. Δθμιουργεί μζςα ςτθν
τάξθ ζνα ευχάριςτο και ταυτόχρονα δθμιουργικό μακθςιακό κλίμα. Απαλλάςςει τουσ
μακθτζσ από το γνωςτό άγχοσ των μακθματικϊν, ειδικά εκείνουσ που αντιμετωπίηουν
δυςκολίεσ ςτο ςυγκεκριμζνο διδακτικό αντικείμενο, με αποτζλεςμα να ςυνεργάηονται
ευκολότερα, να ςυηθτοφν και να εκφράηουν ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ για τα μακθματικά
που εμπλζκονται ςτισ αγαπθμζνεσ τουσ λογοτεχνικζσ ιςτορίεσ (Γιαννικοποφλου, 2002).
Ραρατθροφμε, λοιπόν, πωσ οι δφο παραδοςιακά αντίκετοι κλάδοι δεν είναι τόςο
αςφμβατοι όςο φαίνονται. Αντίκετα, θ ςφμπραξθ των δφο μζςα ςε μια ςχολικι τάξθ μόνο
κετικά αποτελζςματα μπορεί να επιφζρει και ςτουσ δφο τομείσ.

2. Λογοτεχνία και Μακθματικά: Μια διδακτικι πρόταςθ
Θ διδακτικι πρόταςθ που παρουςιάηεται ςε τοφτθ τθν εργαςία ςχεδιάςτθκε και
εφαρμόςτθκε για μακθτζσ τθσ Γϋ δθμοτικοφ, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 20172018. Αποτζλεςε μζροσ ενόσ ευρφτερου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που αποςκοποφςε
ςτθν ζνταξθ τθσ λογοτεχνικισ αφιγθςθσ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
και του ωρολογίου προγράμματοσ τθσ Γϋ δθμοτικοφ.
2.1. Θ μζκοδοσ και τα εργαλεία τθσ
Για τον ςχεδιαςμό και των δφο διδακτικϊν δραςτθριοτιτων αξιοποιικθκε θ μζκοδοσ
τθσ ςχολικισ ςυν-ανάγνωςθσ που αφορά ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο δθμοτικό

181

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

ςχολείο. Σφμφωνα με αυτι, ζνα βιβλίο για παιδιά δεν αναφζρεται ποτζ μόνο ςτα παιδιά.
Λαμβάνει πάντα υπόψθ τον ενιλικο ςυναναγνϊςτθ, γονζα ι δάςκαλο, ο οποίοσ κα
επιλζξει, κα διαβάςει ι κα αγοράςει ζνα βιβλίο για το παιδί ι το μακθτι του (Ηερβοφ 2006,
ςελ. 25). Στο ςχολικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει το ηεφγοσ μακθτι - δαςκάλου, «το
(εξω)ςχολικό βιβλίο αξιοποιείται ςυνεχϊσ και ςυςτθματικά ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, όλεσ τισ ϊρεσ του προγράμματοσ, μζςα και ζξω από τθ ςχολικι
τάξθ, μζςα και ζξω από τισ ϊρεσ που είναι αφιερωμζνεσ ειδικά ςτθ Λογοτεχνία» (Ηερβοφ,
2010, ςελ. 168).
Θ μζκοδοσ τθσ ςυνανάγνωςθσ παρζχει, ζτςι, αρκετό χϊρο και χρόνο ςτθ λογοτεχνία,
δίνοντασ ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ τθν ευκαιρία να αςχολθκοφν με ποικίλα
λογοτεχνικά είδθ. Εκμεταλλευόμενθ τισ διαφορετικζσ αναγνϊςεισ των λογοτεχνικϊν
κειμζνων, δίνει ακόμα τθν ευκαιρία ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ να επικοινωνιςουν
μεταξφ τουσ, να ςυηθτιςουν και να ανταλλάξουν απόψεισ, εξαςφαλίηοντασ τθν ενεργό
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν ανάγνωςθ των κειμζνων και τθν ελεφκερθ πρόςλθψθ του
ζργου από τον κάκε μακθτι (τθσ ίδιασ 2006 & 2010). Επίςθσ, δίνει ςτουσ ςυν-αναγνϊςτεσ
(μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ) τθν ευκαιρία να επικοινωνιςουν με το ίδιο το κείμενο, με
ςτόχο πάντα τθν πρόςλθψθ και τθν παραγωγι του νοιματόσ του (Νικολουδάκθ, 2003).
Επιπλζον, θ ζνταξθ τθσ λογοτεχνίασ ςε διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα μπορεί να
λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ι ακόμα και ςυγκρουςιακά ςτθ διδακτικι φλθ,
προκαλϊντασ τον κάκε μακθτι να εκφράςει τθ δικι του γνϊμθ (ςυμφωνία ι διαφωνία), να
ακοφςει τθ γνϊμθ των άλλων, να καταλιξει ςε ςυμπεράςματα, οδθγϊντασ τον ζτςι ςτθν
πνευματικι ενθλικίωςθ (Ηερβοφ 2006 & 2010).
Για τθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ ςχολικισ ςυν-ανάγνωςθσ απαραίτθτο
διδακτικό εργαλείο αποτελεί το ακζραιο λογοτεχνικό κείμενο. Θ Ρίπθ Φακιδομφτθ τθσ
Άςτριντ Λίντγκρεν ιταν το λογοτεχνικό κείμενο που επιλζχκθκε για το ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ τθσ δικισ μασ ςχολικισ ςυν-ανάγνωςθσ. Με αφετθρία τθν Ρίπθ ςχεδιάςτθκαν
και υλοποιικθκαν διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ για τα διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα
του Δθμοτικοφ Σχολείου. Μζροσ αυτισ τθσ προςπάκειασ αποτελοφν ετοφτεσ οι διδακτικζσ
δραςτθριότθτεσ που ςυνδυάηουν τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν και τθσ Λογοτεχνίασ.
Το ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό κείμενο επιλζχκθκε κακϊσ κεωρικθκε πωσ αυτό το
αςτείο, κοκκινομάλλικο, ηωθρό, δθμιουργικό και αυτόνομο, καρραλζο και δυνατό,
αιςιόδοξο και χαροφμενο κορίτςι, ζνα κορίτςι που επιτζλουσ δεν περιμζνει τον πρίγκιπα και
είχε ανάγκθ θ παιδικι λογοτεχνία (Γαβριθλίδου, 2008, ςελ. 183), κα προςζλκυε το
ενδιαφζρον των μακθτϊν και κα τουσ προ(ς)καλοφςε να ςυμμετζχουν ςε μια ςειρά από
δθμιουργικζσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ραράλλθλα το αξιόλογο αιςκθτικά λογοτεχνικό
κείμενο που εδϊ και χρόνια ζχει αγαπθκεί πολφ από τα παιδιά ανταποκρινόταν ςτο
θλικιακό και πνευματικό επίπεδο των μακθτϊν τθσ Γϋ Δθμοτικοφ.
Οι δφο δραςτθριότθτεσ που κα παρουςιαςτοφν παρακάτω αποτελοφν επεκτάςεισ των
ιςτοριϊν του αρχικοφ κειμζνου. Ραρουςιάηονται, δθλαδι ςτα παιδιά δφο νζεσ ιςτορίεσ τθσ
Ρίπθσ Φακιδομφτθσ ςτισ οποίεσ εμπεριζχονται μακθματικά προβλιματα, τα οποία οι
μακθτζσ καλοφνται να λφςουν. Δάςκαλο και οδθγό μασ για τθ δθμιουργία των
δραςτθριοτιτων κεωροφμε το Τηάνι οντάρι και τθ Γραμματικι τθσ Φανταςίασ του, ςτθν
οποία προτείνονται ιδζεσ για τθ ςυνζχεια γνωςτϊν και αγαπθμζνων ιςτοριϊν. Τα παιδιά
ςυνικωσ ςτεναχωριοφνται όταν τελειϊνει μια αφιγθςθ τθν οποία ζχουν αγαπιςει πολφ ι
ςυχνά αναρωτιοφνται τι κα μποροφςε να ςυμβεί μετά. Ο οντάρι υποςτθρίηει λοιπόν, πωσ
υπάρχει πάντα θ πικανότθτα ενόσ μετά. Αφοφ γνωρίηουμε τουσ ιρωεσ και τθ ςυμπεριφορά
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τουσ, αρκεί να προςκζςουμε ζνα καινοφριο ςτοιχείο για να επινοιςουμε νζεσ ιςτορίεσ με
τουσ αγαπθμζνουσ μασ ιρωεσ, ϊςτε αυτζσ να μθ τελειϊςουν ποτζ (οντάρι, 2003). Στθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το νζο αυτό ςτοιχείο είναι τα μακθματικά και οι μακθματικζσ
ζννοιεσ που επιδιϊχκθκε να διδαχκοφν τθ δεδομζνθ ςτιγμι.
2.2. Οι ςκοποί και οι ςτόχοι
Οι δφο αυτζσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςτθκαν καταρχιν με ςκοπό να
ενιςχφςουν τθν παρουςία του ακζραιου λογοτεχνικοφ κειμζνου μζςα ςτθν κακθμερινότθτα
τθσ ςχολικισ τάξθσ και να καλλιεργιςουν μζςω αυτοφ τθ φιλαναγνωςία και τθ φιλοκαλία
των μακθτϊν. Στόχοσ τουσ ιταν να φζρουν τα παιδιά ςε επαφι με τθ λογοτεχνικι αφιγθςθ
και τον καλλιεργθμζνο λόγο και να προωκιςουν τθν ελεφκερθ αναγνωςτικι ανταπόκριςθ
των παιδιϊν απζναντι ςτο λογοτεχνικό κείμενο.
Στόχοσ ακόμα ιταν θ δθμιουργία ενόσ ελκυςτικοφ μακθςιακοφ περιβάλοντοσ για το
μάκθμα των Μακθματικϊν και θ προςφορά επιπλζον κινιτρων για τθν εναςχόλθςθ των
παιδιϊν με τα Μακθματικά. Ειδικότερα αξιοποιιςαμε τθν Ρίπθ, τθν θρωίδα που
μονοπωλοφςε το ενδιαφζρον των μακθτϊν εκείνθ τθν περίοδο για να διευρφνουμε τα
διδακτικά παραδείγματα για τθ διδαςκαλία των κλαςμάτων, δθμιουργϊντασ παράλλθλα
ελκυςτικζσ και αποτελεςματικζσ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ενόσ καινοφριου και
δφςκολου διδακτικά αντικειμζνου.
Ωςτόςο, κάκε διδακτικι δραςτθριότθτα κακορίςτθκε από τουσ δικοφσ επιμζρουσ
διδακτικοφσ ςτόχουσ.
α. Δραςτθριότθτα 1θ
Θ πρϊτθ διδακτικι δραςτθριότθτα εντάςςεται ςτο 22 ο κεφάλαιο των Μακθματικϊν
που ζχει τίτλο «Ειςαγωγι ςτα κλάςματα». Το κεφάλαιο αυτό ανικει ςτθν 4 θ ενότθτα των
μακθματικϊν τθσ Γϋ δθμοτικοφ, θ οποία ειςάγει για πρϊτθ φορά ςτουσ μακθτζσ τθν ζννοια
του κλάςματοσ. Θ κατανόθςθ τθσ ζννοια του κλάςματοσ από μακθτζσ τόςο μικρισ θλικίασ
είναι ζνα μεγάλο εγχείρθμα, κακϊσ οι αρικμοί αυτοί αντιςτοιχοφν ςε ποςότθτεσ
μικρότερων τθσ μονάδασ, που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τον τρόπο αρίκμθςθσ με τον οποίο
ζχουν εξοικειωκεί οι μακθτζσ. Ωςτόςο, θ πλιρθσ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του κλάςματοσ ς’
αυτιν τθν θλικία κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τθν
πορεία των μακθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα των μακθματικϊν ςε επόμενεσ τάξεισ.
Το ςχολικό εγχειρίδιο προςεγγίηει τα κλάςματα με δραςτθριότθτεσ που ςτθν
πλειοψθφία τουσ είναι είτε χειραπτικζσ, είτε ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να εκφράςουν
ςχθματικά και χρωματικά κλαςματικοφσ αρικμοφσ. Ταυτόχρονα, τα παραδείγματα που
χρθςιμοποιοφνται για τθν προςζγγιςθ των κλαςμάτων αντλοφνται από τθν κακθμερινι ηωι,
ϊςτε αυτά να είναι προςιτά και κατανοθτά ςτα παιδιά.
Οι επιμζρουσ διδακτικοί ςτόχοι τθσ δραςτθριότθτασ που ςχεδιάςαμε εναρμονίηονται
με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ τθσ ενότθτασ, όπωσ αυτοί ορίηονται από το βιβλίο δαςκάλου.
Ζτςι λοιπόν, οι μακθτζσ κα πρζπει να καταςτοφν ικανοί να:
 χρθςιμοποιοφν εκφράςεισ από τθν κακθμερινι ηωι ςχετικζσ με τα κλάςματα και να
εμβακφνουν ςτθ ςθμαςία τουσ
 πραγματοποιοφν χωριςμοφσ και μοιραςιζσ ςε ίςα μζρθ και να αξιολογοφν τισ
ςχζςεισ μεταξφ των μεριδίων τθσ διανομισ
 ςυνδζςουν τθ γραφι των κλαςματικϊν μονάδων με το μζροσ του όλου μιασ
ποςότθτασ
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β. Δραςτθριότθτα 2θ
Θ 2θ διδακτικι δραςτθριότθτα που υλοποιικθκε ςτθν τάξθ με επίκεντρο το
λογοτεχνικό κείμενο εντάςςεται ςτο 24ο κεφάλαιο με τίτλο «Οι κλαςματικζσ μονάδεσ και οι
απλοί κλαςματικοί αρικμοί». Διδακτικόσ ςτόχοσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι θ ειςαγωγι του
απλοφ κλάςματοσ με βάςθ τισ κλαςματικζσ μονάδεσ, να κεωροφμε, δθλαδι, το 2/3 ωσ δφο
φορζσ το 1/3.
Γενικά παρατθρικθκε ότι οι μακθτζσ μποροφςαν να αντιλθφκοφν ζνα απλό κλάςμα
ωσ επανάλθψθ τθσ κλαςματικισ μονάδασ. Δθλαδι, ςε ζνα παραλλθλόγραμμο χωριςμζνο ςε
τρία μζρθ ιταν ςε κζςθ να αντιλθφκοφν εφκολα ότι τα 2/3 είναι δφο φορζσ θ κλαςματικι
μονάδα, δθλαδι, το 1/3. Ωςτόςο, παρουςίαςαν δυςκολία ςτο να εντοπίςουν τα ίδια
κλάςματα ςε ζνα ςχιμα που δεν αποτελοφνταν από 3 κομμάτια ι γενικότερα τα μζρθ που
δθλϊνει ο παρονομαςτισ του κλάςματοσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα παραλλθλόγραμμο
χωριςμζνο ςε 12 μζρθ παρουςίαηαν δυςκολία να εντοπίςουν τθν κλαςματικι μονάδα,
δθλαδι, το 1/3 ι το ¼ και ςτθ ςυνζχεια ζνα απλό κλάςμα, όπωσ το 2/3 ι το 2/4 αντίςτοιχα.
Κα πρζπει να ςθμειϊςουμε, βζβαια, πωσ ο ςυλλογιςμόσ αυτόσ, που με μακθματικοφσ
όρουσ ονομάηεται αναγωγι ςτθν κλαςματικι μονάδα είναι αρκετά πολφπλοκοσ για μακθτζσ
τόςο μικρισ θλικίασ. Ρολφ ςυχνά, ακόμα και μεγαλφτεροι μακθτζσ παρουςιάηουν δυςκολία
ςτθν ανάπτυξθ του ίδιου ςυλλογιςμοφ.
Βζβαια, ςτθν Γϋ δθμοτικοφ οι μακθτζσ καλοφνται ςε πρϊτθ φάςθ να χωρίςουν
ςχθματικά αντικείμενα ι γεωμετρικά ςχιματα με οριηόντιεσ ι κάκετεσ γραμμζσ ϊςτε να
εντοπίςουν τθν κλαςματικι μονάδα και να προχωριςουν ςτθ ςυνζχεια ςτθν αναγνϊριςθ
απλϊν κλαςματικϊν αρικμϊν. Στόχοσ, λοιπόν τθσ δραςτθριότθτασ που ςχεδιάςαμε ιταν να
εξοικειωκοφν ςε μεγάλο βακμό οι μακθτζσ ςτο πρϊτο βιμα αυτοφ του ςυλλογιςμοφ, τον
εντοπιςμό δθλαδι τθσ κλαςματικισ μονάδασ, ϊςτε να προχωριςουν ςτθ ςυνζχεια ςτισ
εργαςίεσ του ςχολικοφ εγχειριδίου, οι οποίεσ απαιτοφςαν από τουσ μακθτζσ τθν υλοποίθςθ
ολόκλθρου του ςυλλογιςμοφ, δθλαδι και των δφο βθμάτων. Ζτςι, επικαλεςτικαμε για
ακόμα μία φορά τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ του λογοτεχνικοφ λόγου και τθσ αφιγθςθσ για να
ςυμπλθρϊςουμε τθν ζλλειψι αυτι του ςχολικοφ εγχειριδίου.
2.3. Ρεριγραφι και υλοποίθςθ των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων
α. Δραςτθριότθτα 1θ
Θ πρϊτθ δραςτθριότθτα και τα μακθματικά προβλιματα που αυτι φιλοξενεί
οικοδομείται πάνω ςε μια νζα ιςτορία με πρωταγωνίςτρια τθν Ρίπθ και τουσ φίλουσ τθσ.
Ρρόκειται, δθλαδι, για ζνα γλωςςικό παιχνίδι μζςα ςτο οποίο τα κλάςματα αποκτοφν
ςυγκεκριμζνο νόθμα για τα παιδιά, με τθν ςκοπό αυτά να γίνουν όςο το δυνατόν
περιςςότερο κατανοθτά από αυτά. Στθν ιςτορία που επινοιςαμε τα κλάςματα ςυμβολίηουν
το μζροσ ι τα μζρθ τθσ πίτςασ που ζφαγαν οι αγαπθμζνοι τουσ ιρωεσ.
Ο Τόμι και θ Άνικα, λοιπόν, επιςτρζφουν αναςτατωμζνοι από το ςχολείο και
επιςκζπτονται τθ φίλθ τουσ τθν Ρίπθ για να τθσ εξθγιςουν το λόγο τθσ αναςτάτωςισ τουσ.
Στο ςχολείο διδάχκθκαν ζνα δφςκολο μάκθμα ςτα μακθματικά, τα κλάςματα, και δεν το
κατάλαβαν κακόλου. Κι θ Ρίπθ που γνωρίηει τόςα πράγματα, γνωρίηει και τα κλάςματα,
παρόλο που δεν πθγαίνει ςτο ςχολείο, και προκυμοποιείται να τουσ βοθκιςει. Απαραίτθτθ
προχπόκεςθ όμωσ για να τα καταλάβουν είναι να φτιάξουν μερικζσ πίτςεσ και να τισ
μοιραςτοφν.
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Δίπλα ςτθν ιςτορία παρακζτουμε μια ςυνταγι για πίτςα και αρχικά ηθτάμε από τουσ
μακθτζσ μασ να εντοπίςουν και να χρωματίςουν τα κλάςματα. Θ πρϊτθ αυτι εργαςία
αντιςτοιχεί ςτον πρϊτο διδακτικό ςτόχο και ςχετίηεται με τθ χριςθ και τθν εκφορά των
κλαςμάτων ςε διάφορεσ εκφράςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Στο ςθμείο αυτό ο
εκπαιδευτικόσ διδάςκει ςτουσ μακθτζσ τα μζρθ του κλάςματοσ, τον αρικμθτι, τον
παρονομαςτι και τθν κλαςματικι γραμμι.
Στθ ςυνζχεια προχωράμε ςτα μακθματικά προβλιματα. Τα τρία μακθματικά
προβλιματα που ακολουκοφν εναρμονίηονται με τουσ άλλουσ δφο επιμζρουσ διδακτικοφσ
ςτόχουσ. Θ Ρίπθ, λοιπόν, ετοιμάηει τισ πίτςεσ και οι μακθτζσ ξεκινοφν να τισ μοιράηουν ςτο
χαρτί και να φτιάχνουν κλάςματα. Στο πρϊτο πρόβλθμα παρουςιάηεται ςτα παιδιά ζνασ
κφκλοσ που ςυμβολίηει μια πίτςα (τθ μονάδα). Τουσ ηθτείται αρχικά να τθ χωρίςουν ςε
τζςςερα ίςα μζρθ, να χρωματίςουν το μζροσ τθσ πίτςασ που κα φάει θ Ρίπθ και τζλοσ να
γράψουν το μζροσ αυτό με τθ μορφι κλάςματοσ, αρικμθτικά και λεκτικά. Θ ίδια διαδικαςία
επαναλαμβάνεται και ςτα επόμενα δφο προβλιματα, ςτα οποία θ πίτςα χωρίηεται ςε τρία,
τζςςερα και δυο μζρθ.
Στο πρϊτο αυτό παράδειγμα ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ, κακϊσ τα
παιδιά πρζπει να διδαχκοφν για πρϊτθ φορά τθν ζννοια του κλάςματοσ. Ζτςι, δείχνει ςτον
πίνακα το ςωςτό χωριςμό τθσ πίτςασ ςε τζςςερα ίςα μζρθ και ελζγχει αν όλοι οι μακθτζσ
ακολοφκθςαν ςωςτά τθν οδθγία του. Ζπειτα, ηθτά από τουσ μακθτζσ να χρωματίςουν το
μζροσ τθσ πίτςασ που ζφαγε θ Ρίπθ. Τζλοσ, τουσ δείχνει ξανά ςτον πίνακα τον τρόπο
γραφισ του κλάςματοσ και εξθγεί τθ ςθμαςία του αρικμθτι και του παρονομαςτι. Θ
διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν ανάγνωςθ του αρικμοφ και τθ γραφι του με λζξεισ.
Θ ίδια διαδικαςία επαναλαμβάνεται και ςτα επόμενα τρία προβλιματα. Στο δεφτερο
πρόβλθμα ηθτείται από τουσ μακθτζσ να ςχεδιάςουν και γράψουν τα κομμάτια τθσ πίτςασ
που ζφαγαν ο Τόμι και θ Άνικα. Στο τρίτο πρόβλθμα τουσ ηθτείτε να ςχεδιάςουν και να
γράψουν τα κομμάτια που ζφαγαν τα τρία παιδιά και ο κφριοσ Νίλςον μαηί. Στόχοσ του
ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ είναι να διδαχκεί ςτα παιδιά θ ζννοια τθσ ακεραίασ μονάδασ
με τθ μορφι κλάςματοσ. Στο τζταρτο και τελευταίο πρόβλθμα τα παιδιά ςχεδιάηουν και
γράφουν το μζροσ τθσ πίτςασ που μοιράηεται θ Ρίπθ με το άλογό τθσ, με ςτόχο τθν
προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του μιςοφ (1/2).
Για τθν αξιολόγθςθ του γνωςτικοφ μζρουσ τθσ δραςτθριότθτασ διενεργικθκε
διαμορφωτικι και τελικι αξιολόγθςθ. Κατά τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, κάκε πρόβλθμα
αποτελοφςε αξιολόγθςθ του προθγοφμενο. Και τα τρία προβλιματα είχαν τθν ίδια μορφι
και ηθτοφν τθν ίδια διαδικαςία από τουσ μακθτζσ. Ζτςι κάκε ζνα από αυτά αποτελεί
αξιολόγθςθ του προθγοφμενου. Για τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ αξιοποιικθκαν οι εργαςίεσ
του ςχολικοφ εγχειριδίου.
β. 2θ διδακτικι δραςτθριότθτα
Και θ 2θ διδακτικι δραςτθριότθτα οικοδομείται πάνω ςε μια νζα ιςτορία με
πρωταγωνίςτρια τθν Ρίπθ. Κάκε Δευτζρα, λοιπόν, θ Ρίπθ μοιράηεται διάφορα αντικείμενα
με τουσ φίλουσ τθσ. Για αρχι κα μοιραςτεί μαηί τον Τόμι και τθν Άνικα μια ςοκολάτα, θ
οποία ςυμβολίηεται με ζνα παραλλθλόγραμμο 3X5. Οι μακθτζσ καλοφνται να δείξουν το
μζροσ τθσ ςοκολάτασ που κα φάει κάκε παιδί. Αναηθτοφμε δθλαδι, τθν κλαςματικι μονάδα
1/3. Θ απάντθςθ κα πρζπει να δοκεί με τθ μορφι κλάςματοσ, κα πρζπει να απεικονιςτεί
χρωματικά πάνω ςτο ςχιμα και τζλοσ να ςθμειωκεί ο αρικμόσ των κομματιϊν που
αντιςτοιχοφν ςε κάκε παιδί.
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Ομοίωσ ςτθ δεφτερθ και τρίτθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ κα πρζπει να αναηθτιςουν
τθν κλαςματικι μονάδα που αντιςτοιχεί ςε κάκε άτομο, αν Ρίπθ χρειαςτεί να μοιράςει μία
ςοκολάτα ςε πζντε μζρθ ι τισ 12 μπάλεσ με ακόμα 3 φίλουσ τθσ. Στο τζταρτο και τελευταίο
πρόβλθμα, οι Ρίπθ επικυμεί να μοιράςει 18 ςβοφρεσ που αγόραςε από το μαγαηάκι τθσ
γειτονιάσ τθσ ςε 6 παιδιά. Αυτι τθ φορά, όμωσ, τα αντικείμενα δεν παρουςιάηονται ςτουσ
μακθτζσ πάνω ςτο χαρτί ϊςτε να τα μοιράςουν ςχθματικά. Στο ςθμείο αυτό, τα παιδιά κα
πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν, με τθ βοικεια φυςικά του εκπαιδευτικοφ, πωσ θ τεχνικι του
μοιράςματοσ που επανζλαβαν αρκετζσ φορζσ ςτισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ
αντιςτοιχεί ουςιαςτικά ςτθν πράξθ τθσ διαίρεςθσ, ϊςτε να επιλφςουν το πρόβλθμα.
Ομοίωσ και ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα, διενεργικθκε διαμορφωτικι και τελικι
αξιολόγθςθ. Κατά τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ αξιοποιικθκαν τα μακθματικά
προβλιματα του φίλου εργαςίασ που μοιράςτθκε ςτουσ μακθτζσ. Κάκε πρόβλθμα
αποτελοφςε ταυτόχρονα και αξιολόγθςθ του προθγοφμενου προβλιματοσ. Για τθν τελικι
αξιολόγθςθ αξιοποιικθκαν οι εργαςίεσ του ςχολικοφ εγχειριδίου.

3. Αποτελζςματα – Συηιτθςθ
Θ εφαρμογι των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων που περιγράφθκαν ςτισ παραπάνω
γραμμζσ απζδειξε πωσ θ δθμιουργικι ςυνφπαρξθ τθσ Λογοτεχνίασ και των Μακθματικϊν
μζςα ςτθν ςχολικι τάξθ είναι απολφτωσ εφικτι, με οφζλθ και για τουσ δφο κλάδουσ
(Λαλαγιάννθ, Τριανταφυλλίδθσ, 2008). Θ διδαςκαλία των Μακθματικϊν με τθν αρωγι του
λογοτεχνικοφ λόγου δθμιοφργθςε ςυνκικεσ για ζνα ελκυςτικό, ευχάριςτο και
αποτελεςματικό μάκθμα Μακθματικϊν (Γιαννικοποφλου, 2002). Ζπειτα από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ διλωςαν πωσ «αυτά τα Μακθματικά
του άρεςαν πάρα πολφ» και πωσ «ιταν το πιο εφκολο μάκθμα Μακθματικϊν» που είχαν
κάνει. Επιπλζον, ο ενκουςιαςμόσ τουσ για τθ δεφτερθ δραςτθριότθτα ιταν ιδιαίτερα
εμφανισ μζςα ςτθν τάξθ, μόλισ αντιλιφκθκαν πωσ αυτι ςχετίηεται και πάλι με τθν Ρίπθ.
Θ αξιολόγθςθ των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων ζδειξε πωσ οι μακθςιακοί ςτόχοι που
τζκθκαν και για τισ δφο διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ επιτεφχκθκαν. Οι περιςςότεροι μακθτζσ
κατανόθςαν ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν ζννοια του κλάςματοσ. Τθν ίδια πλθροφορία
επιβεβαίωςαν αργότερα και αρκετοί γονείσ, οι οποίοι ιςχυρίςτθκαν πωσ τα παιδιά τουσ δε
χρειάηονταν τθ βοικειά τουσ ςτο ςπίτι κακ’ όλθ τθ διάρκεια διδαςκαλίασ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ.
Κακοριςτικό ρόλο γι’ αυτό το επιτυχθμζνο μάκθμα ζπαιξε το λογοτεχνικό κείμενο. Οι
μακθτζσ είχαν μπροςτά τουσ μια ακόμα ιςτορία τθσ αγαπθμζνθσ τουσ Ρίπθσ και οι
κλαςματικοί αρικμοί διδάχκθκαν ωσ τμιμα τθσ. Δθμιουργικθκε ζτςι, ζνα ευχάριςτο και
διαςκεδαςτικό περιβάλλον το οποίο ιταν ζτοιμο να φιλοξενιςει ζνα νζο μάκθμα
Μακθματικϊν. Ταυτόχρονα, τα κλάςματα απζκτθςαν ςυγκεκριμζνο νόθμα μζςα ςτο
κείμενο (Λαλαγιάννθ, Τριαντααφυλλίδθσ, 2008), κακϊσ αντιςτοιχοφςαν ςτα κομμάτια τθσ
πίτςασ που ζφαγαν θ Ρίπθ και οι φίλοι τθσ ι ςτα αντικείμενα που μοιραηόταν θ θρωίδα με
τουσ φίλουσ τθσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα θ ζννοια των κλαςματικϊν αρικμϊν να γίνει
εφκολα κατανοθτι από τουσ μακθτζσ.
Εκτόσ από τα Μακθματικά και θ Λογοτεχνία ωφελικθκε από αυτι τθ διδακτικι
ςυνφπαρξθ. Θ Λογοτεχνία είναι ο κλάδοσ που απουςιάηει ςε μεγαλφτερο βακμό από τα
Αναλυτικά Ρρογράμματα του Δθμοτικοφ Σχολείου (Κατςίλθ – Γκίβαλου, 2008). Επιπλζον, θ
διδαςκαλία τθσ μζςω αποςπαςμάτων και θ ςτενι ςφνδεςι τθσ με το γλωςςικό μάκθμα
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ζχουν επθρεάςει τθν ελεφκερθ πρόςλθψθ και τθν απόλαυςθ του λογοτεχνικοφ λόγου από
το μακθτι - αναγνϊςτθ (Ηερβοφ, 2006). Θ ενοποίθςι τθσ με άλλα διδακτικά αντικείμενα,
όπωσ τα Μακθματικά, τθσ προςζφερε τθ δυνατότθτα να εντείνει τθν παρουςία τθσ ςτο
ωρολόγιο πρόγραμμα του Δθμοτικοφ Σχολείου και να ανακαταλάβει το χϊρο και το χρόνο
που τθσ αρμόηει. Θ ςυνεχόμενθ παρουςία του ακζραιου λογοτεχνικοφ κειμζνου μζςα ςτθ
ςχολικι τάξθ ςυνζβαλε ςτθν απόλαυςι του και τθν ελεφκερθ πρόςλθψι του από το μακθτι
– αναγνϊςτθ.
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Ρερίλθψθ
Οι μακθτζσ ενόσ τμιματοσ ολοιμερου νθπιαγωγείου ζλαβαν μζροσ ςε ζνα πρόγραμμα
βραχείασ διάρκειασ ςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ με αφορμι τθν ςυμμετοχι του ςχολείου
ςε μια δράςθ αγωγισ υγείασ. Το πρόγραμμα τελοφςε υπό τθν αιγίδα τθσ Διεφκυνςθσ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και είχε τίτλο: O εαυτόσ μου: Μακαίνω να αναγνωρίηω τι
νιϊκω και πωσ κα το διαχειριςτϊ μζςα από τα βιβλία.Στόχοσ του προγράμματοσ ιταν οι
μακθτζσ να βοθκθκοφν ςτθν αναγνϊριςθ, τθν ζκφραςθ και τθν διαχείριςθ των
ςυναιςκθμάτων τουσ, μζςα από τθν επαφι τουσ με τα βιβλία. Τα βιβλία ιρκαν ςτθν
ςχολικι τάξθ μζςω τθσ δράςθσ: ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ, παρζμειναν για τζςςερισ εβδομάδεσ,
χρόνοσ που ςτάκθκε θ αφορμι να ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ βιβλιοκεραπείασ.Θςυνολικι
διάρκεια του προγράμματοσ παρζμβαςθσ ιταν τετράμθνθ, και περιλάμβανε
δραςτθριότθτεσ που ενζπλεκαν τουσ μακθτζσ ςε διάφορεσ περιοχζσ μάκθςθσ και
ζκφραςθσ. Στθν παροφςα εργαςία, παρουςιάηεται θ προβλθματικι και τα αποτελζςματα
κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ παρζμβαςθσ, τα οποία ιταν ενκαρρυντικά αναφορικά με τθν
διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων και αποτζλεςαν ζναυςμα επζκταςθσ του προγράμματοσ ςε
τομείσ ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ και ενταξιακισ υποςτιριξθσ.
Λζξεισ κλειδιά: ψυχικι υγεία, βιβλιοκεραπεία, διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων

1. Ειςαγωγι
Στα αναλυτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου και ςυγκεκριμζνα ςτον Οδθγό
Νθπιαγωγοφ, αναγνωρίηεται θ ςυμβολι τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ ςτθν ψυχικι ιςορροπία
και ςτθν καλλιζργεια των παιδιϊν (Κουρμοφςθ, 2013). Αναφζρεται δε ότι οι λογοτεχνικοί
ιρωεσ, ενταγμζνοι ςτο πλαίςιο ιςτοριϊν, μποροφν να αποτελζςουν για τον μικρό
αναγνϊςτθ μια χϊρα καυμάτων, όπου το καφμα ςυντελείται ςτθν ψυχολογία του ίδιου του
παιδιοφ. Θ ςταδιακι αναγνϊριςθ από μζρουσ του των δυςκολιϊν και των καταςτάςεων
που βιϊνουν οι λογοτεχνικοί ιρωεσ και που αντανακλοφν τισ δικζσ τουσ εςωτερικζσ
διεργαςίεσ, ανακουφίηουν ψυχολογικά ενϊ ταυτόχρονα διεγείρουν λογοτεχνικά το μικρό
παιδί (Κανατςοφλθ, 2004. Στο: ΥΡΕΚ, Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, 2007).
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Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι τθσ ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ,
οργανϊνοντασ μακθςιακζσ εμπειρίεσ που πθγάηουν από τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ,τισ κλίςεισ
και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν τθσ τάξθσ τουσ. Τα προγράμματα κοινωνικισ και
ςυναιςκθματικισ μάκθςθσ (Social Emotional Learning, SEL), μεταξφ των οποίων είναι και θ
βιβλιοκεραπεία, επιδιϊκουν τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων: αυτογνωςίασ (self-awareness),
αυτοδιαχείριςθσ (self-management), κοινωνικισ επίγνωςθσ ( social awareness), δεξιότθτεσ
ςχζςεων (relationship skills ) και υπεφκυνθσ λιψθσ αποφάςεων (responsible decision
making). Θ καλλιζργεια αυτϊν των ικανοτιτων ςτοχεφει να βοθκιςει τα παιδιά ςτθν
μακθτικι τουσ ηωι αλλά και να τα προετοιμάςει ςωςτά για μια αποδοτικι ενιλικθ ηωι
(Κουρμοφςθ, 2012).
Θ παροφςα εργαςία αποτελεί τθν πρϊτθ φάςθ μιασ βραχφχρονθσ παρζμβαςθσ
διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ του κετικοφ κλίματοσ ςτθν
τάξθ. Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγθςαν τθν κατάςταςθ μζςω τθσ παρατιρθςθσ, αντάλλαξαν
απόψεισ και εφάρμοςαν το πρόγραμμα ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ, που περιγράφεται αναλυτικά ςτισ
επόμενεσ ενότθτεσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ ενεπλάκθςαν οι μακθτζσ και οι
γονείσ τουσ, εκπαιδευτικοί γενικισ και ειδικισ αγωγισ και θ ςυντονίςτρια εκπαιδευτικοφ
ζργου. Τα αποτελζςματα τθσ παρζμβαςθσ ζδειξαν ότι οι μακθτζσ ζνιωςαν ικανότεροι να
αναγνωρίηουν και να εκφράηουν τι νιϊκουν, παρατθρικθκε κετικι αλλαγι ςτθν
ςυμπεριφορά των μακθτϊν εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ, τροποποίθςθ των αντιδράςεων ςε
καταςτάςεισ κρίςθσ, περιοριςμόσ των διενζξεων με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ κακϊσ και
περιοριςμόσ των εκριξεων κυμοφ. Επιπλζον, ζδειξαν ενδιαφζρον και επικυμία, τόςο οι
ίδιοι,όςο και οι γονείσ τουσ να ςυμμετάςχουν ςτθν διεφρυνςθ του προγράμματοσ
παρζμβαςθσ.

2. Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ
2.1. Θ ζννοια τθσ ψυχικι υγείασ
Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ορίηει τθν ψυχικι υγεία ωσ τθν κατάςταςθ κατά
τθν οποία το άτομο ςυνειδθτοποιεί τισ δυνατότθτζσ του, είναι ικανό να αντιμετωπίηει τισ
ςυνικεισ ςτρεςογόνεσ καταςτάςεισ ηωισ, να εργάηεται παραγωγικά και αποδοτικά και να
ςυνειςφζρει ςτθν κοινωνία που ηει (WHO, 2005. Στο: Κουρμοφςθ, 2013). H προαγωγι τθσ
ψυχικισ υγείασ ςτο χϊρο του ςχολείου μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ αυτοεκτίμθςθσ αλλά και
μζςω τθσ ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων είναι επιβεβλθμζνθ (WHO,
2013). Στο: Heath, Smith, & Young, 2017). Θ βιβλιοκεραπεία,ωσ τρόποσ καλλιζργειασ και
βελτίωςθσ κοινωνικοςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων ζχει εφαρμοςτεί και ερευνθκεί. Ζχουν
ολοκλθρωκεί πολλζσ μελζτεσ που αςχολοφνται με το αποτζλεςμα τθσ βιβλιοκεραπείασ ςτα
παιδιά και δείχνουν ότι αυτι επθρεάηει τθν αυτοαντίλθψθ, (Garagn, 1983) τθν προςωπικι
ανάπτυξθ, τθν ενςυναίςκθςθ (DeFrances ,1982) και τθν ακαδθμαϊκι απόδοςθ των παιδιϊν,
(DeFrances, 1982· Garagn,1983. Στο: Afolayan, 1992). Στισ επόμενεσ ενότθτεσ παρουςιάηεται
εκτενζςτερα θ χριςθ τθσ βιβλιοκεραπείασ ςτθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ.
2.2. Θ βιβλιοκεραπεία ωσ εργαλείο επίλυςθσ προβλθμάτων
Ο όροσ βιβλιοκεραπεία κα μποροφςε να οριςτεί ωσ διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα
παιδί διαβάηει ι ακοφει για ζναν χαρακτιρα ο οποίοσ λφνει με επιτυχία ζνα παρόμοιο
πρόβλθμα με αυτό που βιϊνει εκείνθ τθ ςτιγμι το παιδί (Sullivan & Strang, 2002/2003).
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Λςτορικά, θ ιδζα τθσ ανάγνωςθσ για τθν ικανοποίθςθ προςωπικϊν αναγκϊν δεν είναι νζα
(Peter, 1998). Ο Johnson Afolayan αναφζρει ότι περίπου το 300 π.Χ., βρζκθκε μια επιγραφι
ςε μια βιβλιοκικθ ςτθν Αλεξάνδρεια με τίτλο: Διάβαςμα: "Θ κρζψθ τθσ ψυχισ". Ο
Αριςτοτζλθσ κατζγραψε τθ κεραπευτικι αξία τθσ ανάγνωςθσ και διλωςε ότι θ
βιβλιοκεραπεία προκαλεί ςυναιςκιματα ςτο άτομο και το κεραπεφει πραγματικά και ο
Σαίξπθρ προζτρεπε να διαλζξουν από τισ βιβλιοκικεσ του ό,τι κζλουν και ζτςι να μειϊςουν
τθ κλίψθ τουσ (Cardenas, 1980. Στο: Afolayan 1992). Οι Carlson, (2001) και Peter,(1998)
αναφζρουν ότι για τα παιδιά είναι πολφ ευκολότερο να εκφραςτοφν ζμμεςα μεταφζροντασ
μζςω τθσ ιςτορίασ το πρόβλθμά τουσ, όπωσ αυτό γίνεται κεραπευτικά μζςα από τθν τζχνθ.
Θ Ραπαδοποφλου, επιςθμαίνει ότι οι δράςεισ αυτζσ εξαπλϊκθκαν μετά το 1980 ςτθν
ςχολικι τάξθ με τθν χριςθ των εικονογραφθμζνων βιβλίων (Ραπαδοποφλου,2004).
Θ βιβλιοκεραπεία αναγνωρίηεται ωσ ιςχυρι ςτρατθγικι που ζχει τθ δυνατότθτα να
βοθκιςει τα παιδιά να μάκουν πϊσ να αλλθλεπιδροφν με άλλουσ (Maich & Kean, 2004. Στο:
Sara Elley, 2014). Συγκεκριμζνα, θ βιβλιοκεραπεία δίνει ςτουσ αναγνϊςτεσ τθν ευκαιρία να
μακαίνουν εξειδικευμζνα πϊσ να λφςουν τα προβλιματά τουσ, αντανακλϊντασ τον τρόπο
με τον οποίο οι χαρακτιρεσ ςτο βιβλίο λφνουν το δικό τουσ (Hebert & Kent, 2000. Στο:
Hayati, 2002).
Ο Schultheis (1970) αναφζρει ότι θ βιβλιοκεραπεία, αποτελείται από τρεισ
διαδικαςίεσ αλλθλεπιδράςεων μεταξφ του αναγνϊςτθ και του χαρακτιρα του βιβλίου,
γνωςτζσ ωσ ταφτιςθ, κάκαρςθ και διορατικότθτα (Schultheis, 1970. Στο: Afolayan, 1992).
Αναλυτικότερα: θ ταφτιςθ αναφζρεται ςτο ξεκίνθμα μια ςχζςθσ ανάμεςα ςτον αναγνϊςτθ ι
τον ακροατι και ζναν χαρακτιρα ιςτορίασ. Σκοπόσ αυτισ τθσ ςχζςθσ είναι να επεκτείνει τθν
αυτοαντίλθψι του ωσ αναγνϊςτθσ και να γνωρίηει ότι θ κατάςταςι του δεν είναι μοναδικι
(Russell, 1979. Στο: Afolayan (1992). Κατά τθν κάκαρςθ οι αναγνϊςτεσ προςπακοφν να
δθμιουργιςουν μια αίςκθςθ ταυτότθτασ με ζναν χαρακτιρα τθσ ιςτορίασ και όταν οι
αναγνϊςτεσ εμπλζκονται ςυναιςκθματικά θ λογοτεχνία μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τον
«κακαριςμό» τθσ ςυναιςκθματικισ τουσ κατάςταςθσ (Cianciolo 1965 Στο: Afolayan,1992).
Με τθν Διορατικότθτα οι αναγνϊςτεσ ςυνειδθτοποιοφν ότι το πρόβλθμα που
αντιμετωπίηουν δεν πρζπει να παραμείνει ςτατικό, οι αναγνϊςτεσ τοποκετοφνται οι ίδιοι
ςτθ κζςθ με τουσ ιρωεσ, ϊςτε να αξιολογιςουν τισ ςυνκικεσ του προβλιματοσ και τότε
αρχίηουν να τοποκετοφν και τον εαυτό τουσ ςτθν ζκβαςθ τθσ ιςτορίασ και, ςυνεπϊσ, να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι, όπωσ ο χαρακτιρασ ζχει τον ζλεγχο, ζτςι κα μποροφςαν να πάρουν
τον ζλεγχο του δικοφ τουσ (Carlson, 2001). Τζλοσ, μπορεί να δει κανείσ τθ διορατικότθτα ωσ
τθν τεχνικι ωρίμανςθσ του ςυμμετζχοντα ςτθ διαδικαςία τθσ βιβλιοκεραπείασ (Russell,
1979 ·Baruth & Phillips ,1976 . Στο: Afolayan 1992).
Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ ιςτορία γίνεται ζνα άνετο μζςο για να ρυκμίςουν οι
αναγνϊςτεσ μια προβλθματικι κατάςταςθ. Ρικανζσ κοινωνικό-ςυναιςκθματικζσ περιοχζσ
που μπορεί να βοθκιςει θ βιβλιοκεραπεία είναι πολλζσ με ςυνικεισ τθν εικόνα του
ςϊματοσ, τον εκφοβιςμό, τθν πεικαρχία, τθν οικογενειακι διαμάχθ, τθν φιλία, τθν κλίψθ,
τθν απελπιςία, τθν αρρϊςτια, τθν ανεξαρτθςία, μοναξιά, ψυχικι αςκζνεια τθν φτϊχεια,
προκατάλθψθ, κρθςκεία, ςεβαςμόσ, αποδοχι, αυτοεκτίμθςθ, τθν κοινωνικι αποδοχι
ατόμων με δυςκολίεσ (Forgan, 2002 et al. Στο: Maich & Kean,2004).
2.3. Θ χριςθ τθσ βιβλιοκεραπείασ ςτθν τάξθ
Τα ςχολεία ιταν ανζκακεν προφανείσ τοποκεςίεσ για τθ βιβλιοκεραπεία
(Rubin,1979). Ο τφποσ που θ βιβλιοκεραπεία παρζχεται ςυχνά ςτα ςχολεία είναι γνωςτι ωσ
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αναπτυξιακι βιβλιοκεραπεία, θ οποία κάνει χριςθ φανταςτικϊν και διδακτικϊν βιβλίων ςε
ομάδεσ ατόμων χωρίσ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ (Rubin, 1979. Στο: Afolayan 1992). Θ κεϊρθςθ
για τθ βιβλιοκεραπεία βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ γνωςτικισ ςυμπεριφοράσ (CBT): αυτό που
ςκεφτόμαςτε και πϊσ αιςκανόμαςτε επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά μασ (Butler et al, 2006.
Στο: Heath, Smith & Young,2017).
Πποια κι αν είναι θ προςζγγιςθ, θ βιβλιοκεραπεία απαιτεί προςεκτικό ςχεδιαςμό
καιθ επιτυχία του προγράμματοσ βιβλιοκεραπείασ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το πόςο
καλά οι εκπαιδευτικοί αρκετά προετοιμαςμζνοι ϊςτε να γίνουν διαμεςολαβθτζσ. Ο Vaughn
αναφζρει πϊσ οι εκπαιδευτικοί πρζπει να είναι ςε εγριγορςθ ϊςτε να γνωρίηουντι
μποροφν να κάνουν πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ ιςτορίασ (Vaughn
2000. Στο: Hayati,2002). Οι Edwards και Simpson (1986), τονίηουν ότι δεν είναι όλοι οι
ςφμβουλοι, οι εκπαιδευτικοί ι οι γονείσ κατάλλθλοι για τθ διαχείριςθ τθσ βιβλιοκεραπείασ.
Οριςμζνα προςωπικά χαρακτθριςτικά των διαχειριςτϊν είναι θ υπομονι, θ
αυτοπεποίκθςθ, θ ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα και τισ τάςεισ να ςυναιςκάνονται με τουσ
μακθτζσ (Edwards & Simpson 1986. Στο: Afolayan (1992). Θ Abdullah, Mardziah Hayati
ςυγκεντρϊνει τουσ ςτόχουσ τθσ βιβλιοκεραπείασ ςτθν παροχι πλθροφοριϊν, τθν τόνωςθ
τθσ ςυηιτθςθσ γφρω από τα προβλιματα, τθν επικοινωνία νζων αξιϊν και ςτάςεων κακϊσ
και τθν δθμιουργία ςυνειδθτοποίθςθσ ότι άλλοι άνκρωποι ζχουν παρόμοια προβλιματα
για τα οποία υπάρχουν λφςεισ (Abdullah, 2014).
2.4. Tα ςυναιςκιματα ωσ αντικείμενο διδαςκαλίασ μζςα από τθ λογοτεχνία
Θ εικονογραφθμζνθ ιςτορία είναι ζνα είδοσ παιδικισ λογοτεχνίασ που προκαλεί το
ενδιαφζρον των μικρϊν παιδιϊν (Iaquinta & Hipsky,2006). Μζςα ςε ςυγκινθςιακι
ατμόςφαιρα ανακαλφπτουν τον εαυτό τουσ ςτουσ χαρακτιρεσ των θρϊων , ταυτίηονται με
αυτοφσ και ταυτόχρονα ζχουν τθν δυνατότθτα να βιϊςουν τθν πλοκι τθσ ιςτορίασ
απελευκερϊνοντασ το ςυναίςκθμα και τθ φανταςία τουσ (Σιβροποφλου,2004).
Με τθν παραδοχι ότι το εικονογραφθμζνο λογοτεχνικό βιβλίο μεταβιβάηει αξίεσ και
πρότυπα ςυμπεριφοράσ που επθρεάηουν τισ αντιλιψεισ και τισ πεποικιςεισ του παιδιοφ,
αλλά και το γεγονόσ ότι θ λογοτεχνία κατζχει ιδιαίτερθ κζςθ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα
ςπουδϊν του νθπιαγωγείου, ζγινε αξιοποίθςθ του προγράμματοσ ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ μζςα
ςτθν ςχολικι τάξθ, όπωσ αυτό παρουςιάηεται περιεκτικά ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ.

3. Ρεριγραφι του προγράμματοσ: O εαυτόσ μου: Μακαίνω να αναγνωρίηω τι
νιϊκω και πωσ κα το διαχειριςτϊ μζςα από τα βιβλία.
3.1. Τι είναι τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΟΔΕΣ
Τα ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ είναι ζνα πρόγραμμα που φζρνει μικρζσ κινθτζσ κεματικζσ και
δανειςτικζσ βιβλιοκικεσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ των δθμόςιων ςχολείων. Τα βιβλία αυτά
ενκαρρφνουν τα παιδιά να ακοφςουν ι να διαβάςουν τα βιβλία ςτο ςχολείο, να
αναγνωρίςουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα που τουσ προκαλοφν και να τα
μοιραςτοφν. Στθν εποχι τθσ κινοφμενθσ εικόνασ, που κρατά τα παιδιά μακριά από το
διάβαςμα, τα ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ ενκαρρφνουν τα παιδιά να ενδιαφερκοφν για τα βιβλία. Τα
προκαλοφν να τα διαβάςουν, να απολαφςουν τισ εικόνεσ τουσ, να αναγνωρίηουν τα
ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ που τουσ προκαλοφν και να τισ ςυηθτιςουν. Ρολλζσ καλζσ
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ςυνικειεσ που κα αναπτφξουν τα παιδιά γφρω από το διάβαςμα, κα τουσ ςυνοδεφουν ςτθν
ενιλικθ ηωι τουσ.
3.2. Θ εκπόνθςθ του προγράμματοσ παρζμβαςθσ
Θ εκπόνθςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ αποτελεί ειςαγωγι ςτθν προςπάκεια
των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου για ςυναιςκθματικι και κοινωνικι εκπαίδευςθ
ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ μακθτϊν με δυςκολίεσ ςτθν διαχείριςθ του κυμοφ. Συμμετζχοντεσ
ςτο πρόγραμμα ιταν δεκαεννζα μακθτζσ (δζκα αγόρια, εννζα κορίτςια) ενόσ τμιματοσ του
ςχολείου και δφο εκπαιδευτικοί, θ μία γενικισ και θ άλλθ ειδικισ αγωγισ, κακϊσ και θ
ςυντονίςτρια εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν ότι ζρχεται ςτο ςχολείο μια
βαλίτςα με βιβλία. Οργανϊκθκε μια μικρι γιορτι για τθν άφιξθ τθσ και θ βαλίτςα μπικε με
πανθγυρικό τρόπο ςτθν αίκουςα από τα ίδια τα παιδιά. Δθμιουργικθκε ςυηιτθςθ γφρω
από το περιεχόμενό τθσ πριν ανοιχκεί και όταν ανοίχτθκε δόκθκε ο απαραίτθτοσ χρόνοσ
ςτα παιδιά να ξεφυλλίςουν τα βιβλία, ενϊ ενθμερϊκθκαν ότι μποροφν να τα δανειςτοφν.
Συηθτικθκε ο χρόνοσ που απαιτοφνταν κακθμερινά για τθν εναςχόλθςθ με το πρόγραμμα
και κακορίςτθκε να είναι τουλάχιςτον μία ϊρα. Τα βιβλία τοποκετικθκαν ςε περίοπτθ κζςθ
ςτθν γωνιά τθσ βιβλιοκικθσ τθσ τάξθσ. Κάκε παιδί επζλεξε ζνα βιβλίο για δανειςμό, το
οποίο ςυνοδευόταν από φφλλο εργαςίασ για τθν επεξεργαςία τθσ ιςτορίασ, που αφοροφςε
ςτισ ενότθτεσ:
-Λζξεισ που περιγράφουν τον ιρωα
-Τα ςυναιςκιματα που ςου προκάλεςε θ ιςτορία
-Τα ςυναιςκιματα του ιρωα
-Ρρότεινε μια διαφορετικι λφςθ
-Αξιολόγθςε τθν ιςτορία (μου άρεςε, ιταν αδιάφορο, δεν μου άρεςε).
Κεωριςαμε απαραίτθτθ τθν ςυμμετοχι των γονζων, ζτςι τθν ίδια μζρα
ενθμερϊκθκαν οι γονείσ για το πρόγραμμα παρζμβαςθσ και προτάκθκε ςε αυτοφσ να
ςυνταξιδζψουν μαηί με τα παιδιά τουσ ςτα ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ. Ρροτείναμε ςτουσ γονείσ :
-Να ςυηθτιςουν μαηί με το παιδί το βιβλίο που διάλεξε. Τι του κίνθςε το ενδιαφζρον: το
κζμα, ο τίτλοσ, οι εικόνεσ , ο ςυγγραφζασ;
-Να ςτθρίξουν τισ αναγνωςτικζσ επιλογζσ του, ακόμθ κι αν δεν κα ιταν οι δικζσ τουσ.
Σθμαςία ζχει που κζλθςε να το φζρει ςτο ςπίτι.
-Να ενκαρρφνουν το παιδί να δανειςτεί όςο είναι δυνατόν περιςςότερα βιβλία από το
πρόγραμμα, χωρίσ όμωσ να το πιζςουν .
-Να διαβάςουν μαηί άλλα βιβλία ςχετικά με το κζμα τθσ βαλίτςασ που ιρκε ςτο
ςχολείο.
-Να διατθριςει ςε καλι κατάςταςθ το βιβλίο που δανείςτθκε, ϊςτε να μπορζςει αυτό
να ςυνεχίςει τα ταξίδια του ςε άλλα ςχολεία.
-Να κυμίςουν ςτο παιδί τθν υποχρζωςι του να επιςτρζψει το βιβλίο ςτθν τάξθ τθν
προβλεπόμενθ θμερομθνία (που αναγραφόταν ςτον ςελιδοδείκτθ κάκε βιβλίου).
Τζλοσ τουσ ευχθκικαμε να απολαφςουν τθν φιλοξενία των ΒΛΒΛΛΩΝ ΣΕ ΟΔΕΣ ςτο ςπίτι
…μικροί και μεγάλοι μαηί!
Θ ανταπόκριςθ των παιδιϊν και των γονζων υπιρξε κετικι. Δανείςτθκαν όλα τα
βιβλία. Από τα δεκαεννζα παιδιά, τα δεκατρία δανείςτθκαν από επτά βιβλία, τα οκτϊ από
τζςςερα και τα πζντε από τρία βιβλία. Από τα φφλλα επεξεργαςίασ τθσ ιςτορίασ
επεςτράφθςαν ςυμπλθρωμζνα όλα, κάποια από τα ίδια τα παιδιά, κάποια άλλα από τουσ
γονείσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κατά τον πρϊτο δανειςμό οι γονείσ παρατιρθςαν ότι τουσ
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ιταν δφςκολο να εκμαιεφςουν τισ απαντιςεισ των παιδιϊν μετά τθν ανάγνωςθ, ϊςτε να
ςυμπλθρϊςουν το φφλλο δανειςμοφ. Στθ ςυνζχεια, τα φφλλα που επζςτρεφαν ιταν
πλθρζςτερα ςυμπλθρωμζνα και κυρίωσ από τα ίδια τα παιδιά.
Θ βαλίτςα περιείχε εικοςιοκτϊ τίτλουσ εικονογραφθμζνων βιβλίων που διακρινόταν
ςε τρείσ κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ κατθγορία περιελάμβανε «ιςτορίεσ με αλικειεσ-οι αλικειεσ
τθσ ηωισ» με δζκα τίτλουσ βιβλίων. Από αυτιν τθν κατθγορία επιλζξαμε να επεξεργαςτοφμε
δφο βιβλία. Το πρϊτο ιταν «Ο Νικθφόροσ ανακαλφπτει τα ςυναιςκιματα με οδθγό τα
κυκλαδίτικα ειδϊλια», (Ελ. Γερουλάνου, Ρατάκθσ). Το δεφτερο βιβλίο ιταν «Ο μεγάλοσ
Κυμόσ», (Ντ Αλανςζ Μ., Σιδθροποφλου Χριςτιάνα, Θλίβατον). Ο πρωταγωνιςτισ είναι πολφ
κυμωμζνοσ, όλα του φταίνε, ο πατζρασ του τον ςτζλνει ςτο δωμάτιο να θρεμιςει, όταν
μζνει μόνοσ του νιϊκει μζςα του κάτι να φουντϊνει… Ιταν το βιβλίο που κακόριςε τθν
διαχείριςθ του κυμοφ. Διαβάςτθκε πολλζσ φορζσ, με διαφορετικοφσ τρόπουσ, ςε
διαφορετικά παιδιά. Θ δεφτερθ κατθγορία «ιςτορίεσ μοναξιάσ και ςυντροφικότθτασ» είχε
ζνδεκα βιβλία. Από αυτιν τθν κατθγορία επιλζξαμε το «Οι καλοί και οι κακοί πειρατζσ»,
(Αντ. Ραπακεοδοφλου, Ραπαδόπουλοσ). Θ τρίτθ κατθγορία περιελάμβανε «ιςτορίεσ για
ικανοφσ μικροφσ» με επτά βιβλία. Από αυτά τα παιδιά επζλεξαν να επεξεργαςτοφμε ςτθν
τάξθ το βιβλίο «Θ τελεία», (Reynolds P. H., Αίςωποσ). Σε αυτιν τθν ιςτορία θ μικρι Λία ζγινε
δθμιουργικι από αςιμαντθ αφορμι…μια τελεία. Είναι μια ευρθματικι ιςτορία για το
ταλζντο και τισ ικανότθτεσ που κρφβει μζςα του κάκε άνκρωποσ.
3.3. Οι δράςεισ του προγράμματοσ
Κάκε ιςτορία δρα πάνω ςτο παιδί προςχολικισ θλικίασ ςτο μζτρο που το περιεχόμενο
τθσ ιςτορίασ ανταποκρίνεται ςτον εςωτερικό κόςμο του και τα ςυναιςκιματα που βιϊνει.
Οι δραςτθριότθτεσ που ςυνοδεφουν ι ακολουκοφν το κείμενο αποκαλφπτουν και
εκδθλϊνουν τα προβλιματά του. Θ ςυηιτθςθ των παιδιϊν γφρω από το κείμενο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ανάγνωςθσ.Μζςα από αυτιν τθν διαδικαςία, μετά τθν ανάγνωςθ,
με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, το παιδί αρκρϊνει λόγο, παρεμβαίνει και διατυπϊνει υποκζςεισ,
ςυνομιλεί με τον εκπαιδευτικό, τουσ ςυμμακθτζσ του και τον εαυτό του
(Αναγνωςτοποφλου, 2002).
Συγκεκριμζνα:
-Κατά τθν αφιγθςθ των ιςτοριϊν του προγράμματοσ προτρζπουμε τα παιδιά να μαντζψουν
το κζμα.
-Σταματάμε ςε κάκε λζξθ ι φράςθ που φανερϊνει κάποιο ςυναίςκθμα του ιρωα και
αναρωτιόμαςτε :ποιοσ μιλάει, τι νιϊκει, τισ ςκζφτονται οι άλλοι για αυτόν.
-Ηθτάμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν τον ιρωα ςτισ φάςεισ από τισ οποίεσ περνάει.
-Να παίξουν παντομίμα και να περιγράψουν τα διαφορετικά ςυναιςκιματα.
-Να δραματοποιιςουν τθν ιςτορία , αυτοςχεδιάηοντασ και παίρνοντασ κακζνα ζνα ρόλο.
-Να αλλάξουν ρόλουσ «να μπουν ςτθν κζςθ του άλλου», μακαίνοντασ τθν ενςυναίςκθςθ.

4. Αποτελζςματα
Από τουσ 28 τίτλουσ βιβλίων που περιελάμβανε το πρόγραμμα «ΒIΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ»,
ςυγκεντρϊκθκαν 89 φφλλα καταγραφισ. Από αυτά ςτα 76 φφλλα, ποςοςτό 67,64%
καταγράφθκαν λζξεισ που περίγραφαν τον ιρωα, ςτα 68, ποςοςτό 60,52% αναφζρονται τα
ςυναιςκιματα που προκάλεςε ςτο παιδί θ ιςτορία, ενϊ τα ςυναιςκιματα που αφοροφςαν
τον ίδιο τον ιρωα καταγράφθκαν ςτα 62, ποςοςτό 55,18% με λζξεισ :χαρά , λφπθ, κυμόσ,
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αγάπθ, ευτυχία. Στα 52, ποςοςτό 46,28 % των παιδιϊν πρότεινε μια διαφορετικι λφςθ ςτθν
πλοκι τθσ ιςτορίασ. Τζλοσ , ςτα 80, ποςοςτό 71,2 % ςθμείωςε ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ιςτορίασ
τθν επιλογι «μου άρεςε», τα 16,με ποςοςτό 14,24% ανζφεραν «δεν μου άρεςε» και
8,ποςοςτό 7,2% ανζφεραν «μου ιταν αδιάφορο», όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα (1).
Ρίνακασ (1):Απαντιςεισ που καταγράφθκαν από τα φφλλα επεξεργαςίασ
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5. Ερμθνευτικά ςχόλια από εφαρμογι του προγράμματοσ
Στθν πρϊτθ φάςθ τθσ παρζμβαςθσ θ ερευνθτικι ομάδα αςχολικθκε με τθν
παρατιρθςθ καταγραφι και τθν ανταλλαγι απόψεων για τθν ςυμπεριφορζσ που
παρατθροφνταν ςτθν τάξθ. Θ παρατιρθςθ γινόταν άτυπα και ςε κακθμερινι βάςθ
καταγράφονταν οι εκδθλϊςεισ επικετικισ ςυμπεριφοράσ. Δθμιουργικθκε θ ερευνθτικι
υπόκεςθ ότι κα μποροφςαμε να διδάξουμε ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ και να
παρατθριςουμε κατά πόςο κα βελτιωνόταν θ προβλθματικι εικόνα τθσ τάξθσ.Το
πρόγραμμα αγωγισ υγείασ ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ που μασ προτάκθκε, κεωριςαμε ότι
υποςχόταν μια αλλαγι ςτθν λειτουργία τθσ ομάδασ. Τα εργαλεία που χρθςιμοποιιςαμε
ςτθν αρχικι φάςθ και που ςυμπλθρϊκθκαν από τουσ μακθτζσ ςτο ςχολείο και το ςπίτι
ιταν μια προςπάκεια καταγραφισ των αντιλιψεων των παιδιϊν γφρω από τα
ςυναιςκιματα του ιρωα και κατ επζκταςθ των δικϊν τουσ .
Θ παρζμβαςθ ςτθν πρϊτθ αυτι φάςθ ςχεδιάςτθκε με βάςθ τισ αρχζσ και τα οφζλθ
τθσ βιβλιοκεραπείασ (Heath, Smith & Young 2017) και αξιολογικθκε ωσ κετικι κακϊσ ζγινε
αφορμι να γίνει μια πρϊτθ προςπάκεια αναγνϊριςθσ και διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων.
Κατά τθν εφαρμογι των δράςεων φροντίςαμε να ξεπεράςουμε του περιοριςμοφσ που
ανζπτυξαν κάποια παιδιά λόγω αμυντικϊν ςτάςεων να εκφράςουν ανοικτά τθ γνϊμθ τουσ
και εκφράςτθκαν μζςα από παιχνίδι ρόλων και ομαδικζσ (Hayati, 2002) ενϊ παράλλθλα
πραγματοποιοφνταν ανταλλαγι απόψεων μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ
και μακθτϊν και γονζων ςτο ςπίτι (Elley, 2014).
Από τθν καταγραφι των απαντιςεων ςτα φφλλα εργαςίασ, το μεγάλο ποςοςτό
ςυμμετοχισ, (89 φφλλα καταγραφισ), φανερϊνει ενδιαφζρον από τθν μεριά των παιδιϊν.
Το ποςοςτό, (67,64%), αποτφπωςθσ λζξεων που περιγράφουν τον ιρωα, φανερϊνει καλι
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αντιλθπτικι ικανότθτα, ενϊ τα ελαφρά μικρότερα ποςοςτά καταγραφισ ςυναιςκθμάτων
του παιδιοφ και του ιρωα, (60,52%) και (55,18%), κα μποροφςε να φανερϊνει αδυναμία
αναγνϊριςθσ ςυναιςκθμάτων του άλλου. Τζλοσ, το ακόμθ μικρότερο ποςοςτό (46,28%) που
αφοροφςε ςτθν πρόταςθ διαφορετικισ λφςθσ ςτθν πλοκι φαίνεται να δείχνει αδυναμία να
ςκεφτοφν εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ προβλθμάτων (Ματςόπουλοσ, 2005).
Τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ τθσ ιςτορίασ ιταν ενκαρρυντικά, κακϊσ καταγράφθκε
από εκπαιδευτικοφσ και γονείσ μεγάλο ενδιαφζρον των παιδιϊν για ανάγνωςθ και
επεξεργαςία κάκε ιςτορίασ. Οι γονείσ ανζφεραν ότι διάβαηαν μαηί με τα παιδιά τουσ και
ςυηθτοφςαν για τθν ιςτορία και τα ςυναιςκιματα του ιρωα. Εφαρμόςαμε δθλαδι το
ςυςτθμικό μοντζλο παρζμβαςθσ που ενεργοποιεί τόςο το ςχολείο όςο και τθν οικογζνεια
ςτισ διαδικαςίεσ δράςθσ (Ματςόπουλοσ, 2005). Οι γονείσ ενθμερϊνονταν ϊςτε να
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν ολοκλιρωςθ όςων διαδραματίςτθκαν ςτθ ςχολικι τάξθ μζςα
από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με το παιδί που ςυμμετείχε ωσ ενεργό μζλοσ ςτθν ομάδα
(Carlson, 2001).
Ραρά τθν γενικότερθ εκτίμθςθ ότι θ παρζμβαςθ με βιβλιοκεραπεία ςε
ςυμπεριφορικά προβλιματα ζχει κετικι αξιολόγθςθ, πολλζσ μελζτεσ εφιςτοφν τθν προςοχι
ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ ϊςτε να μθν τθν κεωροφν ωσ μια ςτρατθγικι κατάλλθλθ για
ευρφτερεσ κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ (Heath, Smith & Young ,2017), ςτισ οποίεσ απαιτείται
θ ςυμβολι κατάλλθλα εξειδικευμζνων επαγγελματιϊν (Afolayan,1992). Οι περιοριςμοί
ζρχονται ςε ςυμφωνία με τθν ανάγκθ που προζκυψε μετά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ
παρεμβατικισ διαδικαςίασ για εξατομικευμζνθ παρζμβαςθ, κακϊσ οριςμζνοι μακθτζσ δεν
ωφελικθκαν όςο οι υπόλοιποι από τθν παρζμβαςθ εξαιτίασ των ιδιαίτερων
αλλθλεπιδράςεων τουσ.

6. Συμπεράςματα – Ρροτάςεισ
Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο βραχείασ διάρκειασ πρόγραμμα ΒΛΒΛΛΑ ΣΕ ΟΔΕΣ
ωφελικθκαν. Ζγιναν ικανοί να αναγνωρίηουν και κυρίωσ να εκφράηουν με λόγια τι νιϊκουν
ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ραρατθρικθκε κετικι αλλαγι ςτθν
ςυμπεριφορά των μακθτϊν εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ, τροποποίθςθ των αντιδράςεων ςε
καταςτάςεισ κρίςθσ, περιοριςμόσ των διενζξεων με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ κακϊσ και
περιοριςμόσ των εκριξεων κυμοφ. Ζδειξαν ενδιαφζρον και επικυμία, τόςο οι ίδιοι,όςο και
οι γονείσ τουσ να ςυμμετάςχουν ςτθν διεφρυνςθ του προγράμματοσ παρζμβαςθσ που
ακολουκεί. Αξίηει να ςθμειωκεί αίτθμα των παιδιϊν ιταν να αφιερϊνεται περιςςότεροσ
χρόνοσ από τον ςυμφωνθμζνο για εναςχόλθςθ με το πρόγραμμα τθσ βιβλιοκεραπείασ. Οι
παρατθριςεισ αυτζσ είναι ενδεικτικά παραδείγματα τθσ κετικισ αποτίμθςθσ του
προγράμματοσ.
Το ενδιαφζρον και θ προςμονι των παιδιϊν αποτελεί κίνθτρο αλλά και επιβεβαίωςθ
τθσ ανάγκθσ να ειςαχκοφν προγράμματα που με παιγνιϊδεισ δράςεισ,όπωσ θ
βιβλιοκεραπεία, εςτιάηουν ςτθν κοινωνικι-ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ. Επιπρόςκετα,
εφόςον θ ςυναιςκθματικι εκπαίδευςθ αναγνωρίηεται ωσ ιςάξια με τθν ακαδθμαϊκι,
εφκολα ςυμπεραίνεται θ αναγκαιότθτα εφαρμογισ προγραμμάτων ςυναιςκθματικι
υποςτιριξθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ ςε επαναλθπτικι βάςθ ϊςτε να τουσ δίνεται θ
δυνατότθτα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ και κοινωνικισ ςυναλλαγισ ςτα ςχολικά πλαίςια.
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Θ ιςότθτα ςτθν εκπαίδευςθ απαςχολεί τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα αλλά και τθν
κοινωνία ευρφτερα από τα μζςα του προθγοφμενου αιϊνα, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο άρκρο
26 τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα των Θνωμζνων Εκνϊν το
1948, όπου μεταξφ των άλλων αναφζρεται ότι:
«Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ. Θ εκπαίδευςθ πρζπει να αποβλζπει ςτθν πλιρθ
ανάπτυξθ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και ςτθν ενίςχυςθ του ςεβαςμοφ των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των κεμελιακϊν ελευκεριϊν».
Ο χϊροσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ είναι ζνασ χϊροσ με πολλζσ
ιδιαιτερότθτεσ και ανάγκεσ και χαρακτθρίηει ςε κάκε ανεπτυγμζνο κράτοσ το δείκτθ
πολιτιςμοφ και πρόνοιασ που υφίςταται για τα άτομα με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ,
όπωσ και τα ΑμΕΑ, και κακορίηεται κατά καιροφσ από διάφορεσ αποφάςεισ, διατάγματα,
νόμουσ που διζπουν τα δικαιϊματα των ατόμων αυτϊν και ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το
δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςτθ εκπαίδευςθ και τθν ιςότιμθ αγωγι και αντιμετϊπιςι τουσ ωσ
μακθτϊν – πολιτϊν και με τα αγακά που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςϋ αυτιν.
H ςφγχρονθ τάςθ που επικρατεί διεκνϊσ, ωσ προσ τθν εκπαιδευτικι αντιμετϊπιςθ
ευάλωτων ομάδων όπωσ παιδιϊν με Ε.Ε.Α. ι και αναπθρία με τισ επικυρωμζνεσ διακθρφξεισ
τθσ Σαλαμάνκα (1994) και τθ Σφμβαςθ του ΟΘΕ είναι θ ανάπτυξθ τθσ πολιτικισ τθσ
ςυμπερίλθψισ τουσ ςτα γενικά ςχολεία, γνωςτι και ωσ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ
(inclusion Education).
Στθν Ελλάδα, θ ειδικι αγωγι είναι ζνα πρότηεκτ που ζχει διανφςει μια πορεία
ανάπτυξθσ τριάντα ετϊν μζςα από διαφορετικζσ δομζσ, φορείσ διάγνωςθσ και
εκπαιδευτικζσ παροχζσ, πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ, και διαφοροποιθμζνα ωσ προσ τθν
ποςοτικι και ποιοτικι προςζγγιςθ, νομοκετιματα. Το κοινό χαρακτθριςτικό όλων των
παραπάνω ιταν το μοντζλο διαχωριςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ και όχι τθσ ςυνεκπαίδευςθσ., γι’
αυτό και τα αποτελζςματα τθσ Ειδικισ Αγωγισ ςτθν Ελλάδα δεν παρουςίαςαν τουσ
αναμενόμενουσ δείκτεσ ποιότθτασ.
Θ ζρευνα που ζγινε από τθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ μζςω του Network of Experts in Social
Sciences Of Education (NESSE) ζδειξε ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 2,6% του ςυνολικοφ
μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ ωσ μακθτζσ με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ. Και ενϊ
το 25% απ’ αυτοφσ υποςτθρίηονται ςε ειδικά ςχολεία, το υπόλοιπο 75% υποςτθρίηεται ςε
τμιματα ζνταξθσ και με Ραράλλθλθ Στιριξθ μζςα ςτα ςχολεία τθσ γενικισ αγωγισ.
Oι μακθτζσ με Ειδικζσ ανάγκεσ είναι άτομα με διαφοροποιιςεισ από το μζςο όρο του
τυπικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ ωσ προσ τα ςωματικά γνωρίςματα ι τον τρόπο που
μακαίνουν και τισ δεξιότθτεσ που διακζτουν. Αυτζσ οι διαφοροποιιςεισ μπορεί να
επιςθμαίνονται πάνω από το μζςο όρο, οπότε μιλάμε για χαριςματικότθτα, ι κάτω από
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αυτόν. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα άτομα αυτά χριηουν εξατομικευμζνο πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ και διεπιςτθμονικισ παρζμβαςθσ και υποςτιριξθσ.
Τα παιδιά και οι ζφθβοι με ειδικζσ ανάγκεσ μπορεί να παρουςιάηουν διαταραχζσ
αυτιςτικοφ φάςματοσ, διαταραχζσ όραςθσ, ακοισ, λόγου ι ομιλίασ, πολλαπλζσ αναπθρίεσ,
χαμθλό δείκτθ νοθμοςφνθσ με νοθτικι κακυςτζρθςθ, ςυμπεριφορικζσ και ςυναιςκθματικζσ
διαταραχζσ, ςωματικζσ και κινθτικζσ αναπθρίεσ, εγκεφαλικι βλάβθ. Αυτοί οι μακθτζσ
μποροφν να φοιτοφν ςε ειδικά ςχολεία, ςε θμεριςια κζντρα εκπαίδευςθσ και φροντίδασ, ι
να παρακολουκοφν εξειδικευμζνο πρόγραμμα παρζμβαςθσ ςτο νοςοκομείο ι ςτο ςπίτι
(κατϋοίκον).
Τα άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μπορεί να είναι μακθτζσ με ειδικζσ ι
γενικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ΔΑΦ υψθλισ λειτουργικότθτασ, διαταραχι ελλειμματικισ
προςοχισ με ι χωρίσ υπερκινθτικότθτα, επίςθσ διαταραχζσ όραςθσ, ακοισ, λόγου ι ομιλίασ
αλλά και χαριςματικότθτα ι και ταλζντο. Αυτά τα παιδιά εκπαιδεφονται ςτα πλαίςια του
Γενικοφ Σχολείου ςε Τμιμα Ζνταξθσ ι με εκπαιδευτικό Ραράλλθλθσ Στιριξθσ ςτο τυπικό
τμιμα του μακθτι, υιοκετϊντασ ωςτόςο το «ιατρικό µοντζλο» ςε µια κακαρά εκπαιδευτικι
διαδικαςία.
Στα ςχολεία τθσ Ειδικισ αγωγισ εφαρμόηεται για κάκε ΑμΕΑ μακθτι ειδικό
εξατομικευμζνο πρόγραμμα εντατικισ και ςτοχοκατευκυνόμενθσ παρζμβαςθσ,
υλοποιοφνται οργανωμζνεσ δράςεισ εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ που βαςίηονται ςε
ερευνθτικζσ μεκόδουσ και προαςπίηονται τα δικαιϊματα των μακθτϊν, ςε ζνα
προςτατευμζνο κοινωνικό και ςχολικό περιβάλλον.
Το πλεονζκτθμα του ότι προχπόκεςθ για το ςχεδιαςμό ενόσ παρεμβατικοφ
εκπαιδευτικοφ και ψυχοκεραπευτικοφ προγράμματοσ διαφοροποιοφμενου από τισ
επιδόςεισ του μακθτι απαιτείται θ διαφοροδιάγνωςθ, ςυγκροφεται με το γεγονόσ ότι ςτουσ
μακθτζσ επιβάλλεται να ακολουκιςουν το πρόγραμμα ενόσ περιοριςτικοφ περιβάλλοντοσ,
µε τισ διαχωριςτικζσ ετικζτεσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ. Oι μακθτζσ ςτα ειδικά ςχολεία
αποκτοφν χαρακτθριςμό ωσ «περιςςότερο ι λιγότερο λειτουργικοί» και κατατάςςονται ςε
εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ τουσ, βιϊνοντασ παράλλθλα ςτισ
πλείςτεσ των περιπτϊςεων τθν περικωριοποίθςθ ι και το μερικό ι ολικό αποκλειςμό από
τα κοινωνικά αγακά.
Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρλαίςιο επικεντρϊνεται ςτθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ,
αξιολόγθςθσ και αποκατάςταςθσ των ελλειμμάτων των μακθτϊν και όχι ςτισ δυνατότθτζσ
τουσ. Εςτιάηει ςτο «τι δεν μπορεί» να κάνει ο μακθτισ, ζχοντασ χαμθλζσ προςδοκίεσ όςον
αφοράςτο αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ με βάςθ τισ δυνατότθτεσ και δεξιότθτζσ του, γεγονόσ
που αποτελεί φραγμό ςτον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικισ ι όχι διδαςκαλίασ και ςτισ
μειωμζνεσ απαιτιςεισ απόκτθςθσ μεταγνϊςθσ από τουσ μακθτζσ. Ο κάκε μακθτισ ςτο
ειδικό ςχολείο αντιμετωπίηεται ωσ μοναδικότθτα ςτθ μθ δεξιότθτα του επιπζδου του μζςου
όρου του μακθτικοφ πλθκυςμοφ.
Ραρόλα αυτά, ζρευνα που χρθματοδοτικθκε από το Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. και εντάχκθκε ςτο
πρόγραµµα του Κζντρου Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ διαπιςτϊκθκε ότι τα τελευταία 30 χρόνια θ
ελλθνικι πραγματικότθτα ζχει γίνει μάρτυρασ μιασ ςθμαντικισ μεταβολισ ςτο χϊρο τθσ
Ειδικισ Αγωγισ.
Θ διεκνισ ερευνθτικι πρόοδοσ, αλλά και θ ςυμμετοχι Ελλινων επιςτθμόνων ςτθν
ανάπτυξθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, ζχει βοθκιςει ςτθν προβολι του επιςτθμονικοφ χαρακτιρα
και των δυνατοτιτων παρζμβαςθσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ.
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Ο νζοσ ρόλοσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ ενιςχφεται από κοινωνικο-πολιτικοφσ παράγοντεσ
και νομοκετικζσ αλλαγζσ όπωσ μεταξφ των άλλων θ ∆ιακιρυξθ Sundberg για τα Ανάπθρα
Άτομα (1981) και θ διακιρυξθ τθσ Σαλαμάνκα (1994).
Στθν παγκόςμια ςφςκεψθ τθσ Σαλαμάνκα ψθφίςτθκε «Ζνα ςχολείο για όλα τα παιδιά»
Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ προωκείται θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ κακϊσ κεωρείται ωσ
το πιο αποτελεςματικό μζςο για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ
Ανάγκεσ και τθν εξάλειψθ των προκαταλιψεων.
Θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ αποςκοπεί ςτθν πλιρθ αποδοχι των διαφορετικϊν
ικανοτιτων των παιδιϊν, ςτθν ανταπόκριςθ των εκπαιδευτικϊν ςε όλεσ τισ μακθςιακζσ
ανάγκεσ τουσ και ςτθν ιςότιμθ μεταχείριςι τουσ, χωρίσ διακρίςεισ, για αποφυγι του
ςτιγματιςμοφ και τθσ περικωριοποίθςθσ .
Το ηιτθμα τθσ ζνταξθσ είναι θ μεγάλθ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηουν τα ςχολικά
ςυςτιματα ςε όλο τον κόςμο.
Ωςτόςο ζννοιεσ όπωσ «ζνταξθ» και «ενςωμάτωςθ» δεν είναι δόκιμεσ πλζον ςτα
ςφγχρονα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Ο όροσ «ςυμπερίλθψθ» (inclusion) δθμιουργικθκε για
να εκφράςει ζναν νζο προςανατολιςμό ςυνεχόμενθσ βελτιςτοποίθςθσ του ςχολείουωσ
μιασ εξελιςςόμενθσ διαδικαςίασ και υπό διαμόρφωςθ προςζγγιςθσπου ςτθρίηεται ςτθν
ιςότιμθ μεταχείριςθ όλων ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν, με ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα,
ςτα δικαιϊματα και τισ ανάγκεσ του κακενόσ. Εμπεριζχει τθν ποιότθτα τθσ προςφερόμενθσ
εκπαίδευςθσ ςτα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο πλαίςιο του γενικοφ
ςχολείου με τθ ςφμπραξθ των δαςκάλων γενικισ και ειδικισ αγωγισ.
Σε οριςμζνεσ χϊρεσ, θ ςυνεκπαίδευςθ ςτθ ςυμπερίλθψθ κεωρείται ωσ μια
προςζγγιςθ για να εξυπθρετθκοφν παιδιά με αναπθρία ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ
εκπαίδευςθσ.
Σε διεκνζσ επίπεδο, ωςτόςο, γίνεται όλο και περιςςότερο εμφανισ ευρζωσ ωσ
μεταρρφκμιςθ που υποςτθρίηει και χαιρετίηει τθν ποικιλομορφία μεταξφ όλων των
μακθτϊν (UNESCO, 2001).
Θ ζννοια τθσ ενςωμάτωςθσ επαναπροςδιορίηεται από τθ δεκαετία του 1980 ςτθ
δυτικι Ευρϊπθ και ΘΡΑ με τθν UNESCO και άλλουσ παγκόςμιουσ οργανιςμοφσ να δίνουν
κατευκυντιριεσ γραμμζσ οι οποίεσ κακοδθγοφν τα κράτθ ςτθν προςαρμογι του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιµατοσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ανάγκεσ των παιδιϊν ςε
μια ποιοτικι και ιςότιμθ ςυνεκπαίδευςθ. (UNESCO, 1994).
Το κείμενο µε τισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Ρολιτικισ τθσ UNESCO (2009) προτείνει: «Θ
ςυνεκπαίδευςθ είναι µια διαδικαςία ενδυνάμωςθσ τθσ ικανότθτασ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ να απευκφνεται ςε όλουσ του µακθτζσ ... ζνα «ςυν εκπαιδευτικό» ςφςτθμα
µπορεί να δθμιουργθκεί µόνο αν τα κοινά ςχολεία γίνουν πιο ςυν εκπαιδευτικά – µε άλλα
λόγια αν γίνουν καλφτερα ςτθν εκπαίδευςθ όλων των παιδιϊν ςτισ κοινότθτζσ τουσ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει ζνασ αρικμόσ κειμζνων που παρουςιάηουν τουσ
ςτόχουσ των κρατϊν µελϊν ςε ςχζςθ µε τθ ςτιριξθ των µακθτϊν µε ειδικζσ ανάγκεσ, τα
οποία ςυνεπάγονται ζνα βακμό δζςμευςθσ από τθν πλευρά των χωρϊν τθσ ΕΕ ϊςτε να
εφαρμοςτοφν οι προτεραιότθτεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί.
Θ εφαρμογι τθσ ςυνεκπαίδευςθσ με τισ αλλαγζσ που προωκεί ςτισ υποδομζσ και ςτθ
λειτουργία του ςχολείου, επιφζρει ςθμαντικά οφζλθ όχι μόνο ςτουσ μακθτζσ με αναπθρία
αλλά ςε όλουσ τουσ μακθτζσ.
Θ προαγωγι των κετικϊν ςτάςεων ςτθν εκπαίδευςθ είναι κρίςιµθ για τθ διεφρυνςθ
τθσ ςυµµετοχισ ςυμμετεχόντων φορζων και προςϊπων.
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Σε εκνικό και τοπικό επίπεδο, οι διαμορφωτζσ πολιτικισ από τουσ τοµείσ τθσ
εκπαίδευςθσ, τθσ υγείασ και των κοινωνικϊν δοµϊν είναι αναγκαίο να ςυνεργαςτοφν ςτο
ςχεδιαςµό πολιτικϊν και πλάνων που κα διευκολφνουν και κα ςτθρίξουν ενεργά µια
διεπιςτθµονικι προςζγγιςθ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ διά βίου µάκθςθσ.
Θ ςυμπεριλθπτικι εκπαιδευτικι πολιτικι απαιτεί μεταςχθματιςμό και αναδιάρκρωςθ
τθσ ςχολικισ πράξθσ ωσ προσ τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ, το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ, τθν
αναδιάρκρωςθ του διοικθτικοφ μοντζλου, του αναλυτικοφ προγράμματοσ, των μεκόδων
διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ, των παρεχόμενων οικονομικϊν πόρων, ςε ςυνδυαςμό με τθ
διαμόρφωςθ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ πεποικιςεων ςτάςεων και ςυνεργειϊν για τθ
δθμιουργία ενόσ μακθτοκεντρικοφ, δθμοκρατικοφ, ιςότιμου προσ τουσ μακθτζσ του
ςχολείου, ενόσ «ςχολείου για όλουσ»!
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Ρερίλθψθ
Θ Διαταραχι Ελλειμματικισ Ρροςοχισ–Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΡΥ), αποτελεί μια
νευροβιολογικι διαταραχι, θ οποία χαρακτθρίηεται από ζνα επίμονο ςχιμα διάςπαςθσ τθσ
προςοχισ ι/ και υπερκινθτικότθτασ και παρορμθτικισ ςυμπεριφοράσ, ενϊ ςυχνά
ςυνοδεφεται από δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ και αιςκιματα χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ. Θ
διαχείριςι τθσ ΔΕΡΥ μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ επθρεάηεται ςε κακοριςτικό βακμό από το
ζργο του εκπαιδευτικοφ και τθ ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικό παράλλθλθσ ςτιριξθσ.
Μζςα από κατάλλθλεσ ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ δφναται ζνασ μακθτισ με ΔΕΡΥ να
βελτιϊςει τθ ςχολικι του επίδοςθ, τθ ςυμπεριφορά του κακϊσ και τισ ςχζςεισ του με τον
ίδιο και με τουσ ςυμμακθτζσ του. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι, να παρουςιάςει τθν
αποτελεςματικότθτα των ψυχοεκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων που χρθςιμοποιικθκαν για τθ
διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ παιδιοφ με ΔΕΡΥ ςτθ ςχολικι τάξθ και να τονίςει τον
ςθμαντικό ρόλο που παίηει θ καλι ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, του
ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και του Διευκυντι του ςχολείου.
Λζξεισ- κλειδιά: ΔΕΡΥ, ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ, ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ,
διαχείριςθ ςυμπεριφοράσ

1. Ειςαγωγι
Θ Διαταραχι Ελλειμματικισ Ρροςοχισ-Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΡΥ), αποτελεί μία πολφ
γνωςτι, ςυχνι και ςοβαρι ψυχιατρικι διαταραχι, θ οποία ςυνικωσ εντοπίηεται αρχικά
κατά τθν παιδικι θλικία (Γιαννοποφλου, 2008). Σφμφωνα με τθν Αμερικανικι Ψυχιατρικι
Εταιρεία, θ ΔΕΡΥ προςδιορίηεται ωσ μία «νευροαναπτυξιακι διαταραχι που χαρακτθρίηεται
από χαμθλά επίπεδα προςοχισ, υπερδραςτθριότθτα και χαμθλό ζλεγχο τθσ
παρορμθτικότθτασ (APA, 2013)». Φαίνεται, λοιπόν, πωσ δίνεται πλζον ζμφαςθ όχι μόνο ςτο
αντικείμενο τθσ προςοχισ, αλλά και ςτο αντικείμενο τθσ υπερκινθτικότθτασ και τθσ
παρορμθτικότθτασ (Καλαντηι-Αηίηι & Ηαφειροποφλου, 2004). Υπολογίηεται ότι θ παρουςία
μακθτϊν με ΔΕΡΥ κυμαίνεται μεταξφ του 3% και 10% επί του ςυνολικοφ μακθτικοφ
πλθκυςμοφ (Polanczyk et al., 2007). Για τθ διαχείριςθ παιδιϊν με ΔΕΡΥ είναι ςθμαντικό να
εφαρμοςτοφν από τον εκπαιδευτικό ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ-παρεμβάςεισ, κακϊσ ο
ρόλοσ του ζχει αποδειχκεί καταλυτικόσ ςτθν πρόοδο ενόσ παιδιοφ με ΔΕΡΥ (Slavin, 2006).
Ακολουκεί θ παρουςίαςθ περίπτωςθσ μακθτι με ΔΕΡΥ και οι ψυχοεκπαιδευτικζσ
παρεμβάςεισ που εφαρμόςτθκαν ςτθ ςχολικι τάξθ.
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2. Ρροφίλ μακθτι
Ο Μάριοσ (ψευδϊνυμο), μακθτισ Ε’ Δθμοτικοφ, ζχει αναμενόμενθ για τθν θλικία του
ςωματικι ανάπτυξθ και επιμελθμζνθ εξωτερικι εμφάνιςθ. Κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ
ζτουσ φαινόταν αρκετά επιφυλακτικόσ απζναντι ςτισ προςεγγίςεισ των εκπαιδευτικϊν, ζωσ
ότου δθμιουργθκεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ. Είναι ζνα παιδί που χαίρεται ιδιαίτερα με τθν
επιβράβευςθ και χρειάηεται τθν παροχι ιςχυρϊν κινιτρων και ςυχνϊν διαλειμμάτων.
Σφμφωνα με τθ διάγνωςθ του Κ.Ε.Σ.Υ., ο μακθτισ διαπιςτϊκθκε ότι παρουςιάηει
ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ, ελλειμματικι προςοχι-υπερκινθτικότθτα και δυςκολίεσ ςτθ
μάκθςθ.
Αναφορικά με το γνωςτικό κομμάτι, ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ ο μακθτισ δφναται
νοθτικά να ακολουκιςει το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ τάξθσ του. Στα Μακθματικά, από τθν
άλλθ, το επίπεδό του είναι πολφ πιο χαμθλό από αυτό του μζςου όρου τθσ τάξθσ. Σε
επίπεδο ςυμπεριφοράσ, μζςα ςτθν τάξθ δυςκολεφεται να κάκεται ςτο κρανίο του αρκετι
ϊρα. Δείχνει ζντονθ κινθτικι και λεκτικι ανθςυχία, αποηθτά τθν προςοχι με αρνθτικό
τρόπο ζχοντασ διαταρακτικι, απρόβλεπτθ ςυμπεριφορά κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ
και προκαλϊντασ μία αρνθτικι αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ του. Δείχνει
αδυναμία διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων του. Θ ίδια εικόνα παρατθρείται και ςτο
διάλειμμα, ςε πιο ζντονο βακμό, όμωσ. Ζχει αδυναμία δθμιουργίασ και διατιρθςθσ
ςχζςεων, γεγονόσ που παρατθρείται ςυχνά ςε παιδιά με ΔΕΡΥ (Spencer et al., 2007). Αυτό
ςυμβαίνει, διότι θ ζντονθ παρόρμθςι του και θ δυςκολία διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων
του δθμιουργεί ςυνικωσ κάποια διαταρακτικι ςυμπεριφορά, θ οποία κα κάνει τουσ άλλουσ
να απομακρυνκοφν από εκείνον. Ζτςι, είναι ςυχνά απομονωμζνοσ από τουσ ςυμμακθτζσ
του και ςυνικωσ αποηθτά τθν παρζα κάποιου παιδιοφ μικρότερθσ θλικίασ.

3. Συμπεριφορικοί ςτόχοι
Θ εςτίαςθ που δόκθκε τόςο ςτουσ ςτόχουσ που τζκθκαν αρχικά, όςο και ςτθν
πλειονότθτα των παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν ιταν ο κοινωνικόσ και ςυναιςκθματικόσ
τομζασ, ςτουσ οποίουσ εντοπίςκθκαν εξαρχισ ςθμαντικά ελλείμματα και μεγάλεσ
δυςκολίεσ που αναπόφευκτα επθρζαηαν και το μακθςιακό κομμάτι ςτο προφίλ του
παιδιοφ. Υπό τθν ζννοια αυτι, χωρίσ να περιορίηεται το γνωςτικό κομμάτι, το
ςυμπεριφορικό μπικε ωσ προτεραιότθτα, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκοφν ςτθ ςυνζχεια οι
ςυνκικεσ για να μπορζςει να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και να
εξελιχκεί γνωςτικά.
Κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ τζκθκαν μακροπρόκεςμοι και βραχυπρόκεςμοι
ςτόχοι με βάςθ τθ ςυμπεριφορά που επεδείκνυε ο Μάριοσ. Οι μακροπρόκεςμοι
αφοροφςαν κομμάτια τθσ ςυμπεριφοράσ που επιδιϊκονταν να κατακτθκοφν ωσ το τζλοσ
του ςχολικοφ ζτουσ. Αυτά δομικθκαν με βάςθ τουσ εξισ άξονεσ: α) ςυγκζντρωςθ
προςοχισ- οριοκζτθςθ υπερκινθτικότθτασ, β) λειτουργικι ςυμπεριφορά ςτο πρωινό και το
ολοιμερο, γ) αυτο-οργάνωςθ και τάξθ πραγμάτων, γ) ενεργι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, δ)
αποδοχι από τθν ομάδα. Ραράλλθλα, κακζνασ από τουσ μακροπρόκεςμουσ αυτοφσ
ςτόχουσ αναλφκθκε ςε επιμζρουσ βραχυπρόκεςμουσ. Οι βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι που
δθμιουργικθκαν ιταν τριμθνιαίοι και είχαν να κάνουν με τθν εκδιλωςθ ςυγκεκριμζνων
ςυμπεριφορϊν από το παιδί. Οι ςτόχοι αυτοί, όπωσ και το χρονικό διάςτθμα που
χρειαηόταν για τθν επίτευξι τουσ μπορεί να αναπροςαρμόηονταν, αν κρινόταν αναγκαίο.
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4. Ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ
Κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ, προτοφ ακόμα ςχεδιαςτοφν και εφαρμοςτοφν οι
εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ για τθ διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του Μάριου, οι
εκπαιδευτικοί (δαςκάλα του τμιματοσ και δαςκάλα παράλλθλθσ ςτιριξθσ) ενθμερϊκθκαν
για το μακθςιακό και ςυμπεριφορικό προφίλ του μακθτι. Αυτό πραγματοποιικθκε μζςα
από ςυηθτιςεισ που ζγιναν με τον διευκυντι του ςχολείου, αλλά και τθ δαςκάλα που είχε
το τμιμα του μακθτι το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ. Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν,
επίςθσ, μζςα από τθν επίςθμθ αξιολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου μακθτι (από το Κ.Ε.Σ.Υ.) και
τθν ζκκεςθ του εκπαιδευτικοφ παράλλθλθσ ςτιριξθσ του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ,
αποτζλεςαν ςθμαντικό εργαλείο για τθν επιλογι κατάλλθλων παρεμβάςεων. Εξαιρετικά
ςθμαντικό ρόλο διαδραμάτιςε ακόμα το γεγονόσ ότι, θ εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ ιταν
δαςκάλα του ςυγκεκριμζνου μακθτι ςτο ολοιμερο κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ.
Συνεπϊσ, γνϊριηε τον μακθτι και, μάλιςτα, είχε αναπτυχκεί ιδθ μία ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ
και καλισ επικοινωνίασ μεταξφ τουσ.
Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ και βάςθ τθσ εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ που ακολουκικθκε
αποτζλεςε τθν αποφυγι ςτοχοποίθςθσ του μακθτι. Για τον λόγο αυτό, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τον διευκυντι του ςχολείου, αποφαςίςτθκε ο ρόλοσ τθσ δαςκάλασ
παράλλθλθσ ςτιριξθσ να μθν περιορίηεται ςτο κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ
αποκλειςτικά του Μάριου, αλλά να είναι περιςςότερο διευρυμζνοσ. Εξαρχισ
παρουςιάςτθκε ωσ δεφτερθ δαςκάλα του τμιματοσ, ςυνεπϊσ δεν κακόταν δίπλα ςτον
ςυγκεκριμζνο μακθτι κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ αλλά δροφςε υποςτθρικτικά προσ
όλουσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του μακιματοσ. Ραράλλθλα, φςτερα από ςυνεννόθςθ με
τθ δαςκάλα του τμιματοσ, αναλάμβανε ανά τακτά χρονικά διαςτιματα να διδάςκει κάποιο
μάκθμα. Γενικότερα, οι ρόλοι των δφο εκπαιδευτικϊν δεν ιταν αυςτθρά διαχωριςμζνοι,
αλλά κυρίωσ ςυμπλθρωματικοί μεταξφ τουσ δομϊντασ ζτςι ζνα πλαίςιο ςυνεργατικισ
διδαςκαλίασ (Co-teaching), το οποίο είναι εξαιρετικά διαδεδομζνο και ςυνδεδεμζνο με τθν
ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ςτο γενικό ςχολείο (Σοφλθσ, 2008). Με άλλα λόγια, οι δφο
εκπαιδευτικοί ιταν δάςκαλοι όλων των παιδιϊν, γεγονόσ που περιόριηε όλεσ εκείνεσ τισ
ςυνκικεσ που ευνοοφν τον ςτιγματιςμό και διαχωριςμό μζςα ςτθν τάξθ (Ηϊνιου-Σιδζρθ,
2004). Στθ βάςθ αυτι δομικθκαν οι ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ
αφοροφςαν τον Μάριο.
Ρριν τθν παρουςίαςι τουσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ εφαρμογι αρκετϊν από αυτζσ
γενικεφκθκε και ςε όλο το τμιμα, ςε μία προςπάκεια ενδυνάμωςθσ του ςυνόλου, αλλαγισ
όλθσ τθσ δυναμικισ τθσ τάξθσ και, τελικά, αποδοχισ του ςυγκεκριμζνου μακθτι από τουσ
υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ του.
4.1. Δθμιουργία ομάδων
Ζχει παρατθρθκεί ότι τα παιδιά με ΔΕΡΥ βοθκιοφνται πιο πολφ όταν ςυμμετζχουν ςε
ομάδεσ, κακϊσ παραδειγματίηονται από τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ «μζςω τθσ μίμθςθσ, τθσ
εξάςκθςθσ, τθσ ανατροφοδότθςθσ και τθσ ςυντελεςτικισ ενίςχυςθσ» (Wenar & Kerig,
2000:275). Για τον λόγο αυτό, μία από τισ πρϊτεσ παρεμβάςεισ που υλοποιικθκαν ςτο
τμιμα ιταν να χωριςτοφν οι μακθτζσ ςε ομάδεσ των τριϊν ι τεςςάρων ατόμων. Κφριοσ
ςτόχοσ τθσ παρζμβαςθσ αυτισ ιταν ενταχκεί ο μακθτισ ςε ομάδα με άλλουσ ςυμμακθτζσ
του, ζτςι ϊςτε να νιϊςει ο ίδιοσ το αίςκθμα του ‘ανικειν’, να ενδυναμωκεί
ςυναιςκθματικά, κοινωνικά και να γίνει ευκολότερα αποδεκτόσ από τουσ άλλουσ μζςα από
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ζνα κλίμα ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ. Αυτό, βζβαια, αναπόφευκτα κρίκθκε ότι κα
ενδυνάμωνε και όλθ τθ δυναμικι τθσ τάξθσ.
Μζςα από τθν ζνταξθ ςε ομάδα, ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ φάνθκε να βρικε το
κίνθτρο, ϊςτε ςταδιακά να αρχίςει να μειϊνει τισ αποκλίνουςεσ ςυμπεριφορζσ του κατά τθ
διάρκεια του μακιματοσ και να ενδιαφζρεται γι’ αυτό, ςυμμετζχοντασ ενεργά. Επίςθσ, ςε
ό,τι ζχει να κάνει με τθν πρακτικι αυτι, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι όταν κάποια
ςυμπεριφορά του Μάριου ιταν ενοχλθτικι/ διαςπαςτικι προσ τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ,
ωσ άμεςθ ςυνζπεια είχε οριςτεί θ απομάκρυνςι του από τθν ομάδα. Πταν ςυνζβαινε κάτι
τζτοιο θ δυςαρζςκεια του μακθτι ιταν ζκδθλθ και θ διακοπι/μείωςθ τθσ διαςπαςτικισ
του ςυμπεριφοράσ πιο ςφντομθ απ’ ό,τι ςυνικωσ. Συνολικά, φάνθκε ότι θ ζνταξθ του
μακθτι ςε ομάδα ιταν πολφ βοθκθτικι για τον ίδιο, τθν αυτοεικόνα του και τθν πορεία
προσ τθν αποδοχι του από τουσ άλλουσ.
4.2. Επιβράβευςθ κετικϊν ςυμπεριφορϊν
Θ επιβράβευςθ τθσ κετικισ ςυμπεριφοράσ του παιδιοφ αποτζλεςε ζναν από τουσ
βαςικοφσ τρόπουσ για τθ διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ που επεδείκνυε αυτό ςτθν τάξθ.
Εξάλλου, όπωσ ζχει διαπιςτωκεί ερευνθτικά, τα παιδιά με ΔΕΡΥ ανταποκρίνονται καλφτερα
όταν οι ςυμπεριφορζσ τουσ ςυνοδεφονται από κάποιου είδουσ επιβράβευςθ ι ποινι
(McInerney & Kerns, 2003). Αντίκετα, ερευνθτικά ζχει διαπιςτωκεί ότι ελλείμματα ςτο
ςφςτθμα επιβράβευςθσ ςυνδζονται με ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με τθν
ςυμπτωματολογία τθσ ΔΕΡΥ (Stark et al., 2011). Επίςθσ, μζροσ τθσ αποκλίνουςασ
ςυμπεριφοράσ παιδιϊν με ΔΕΡΥ φαίνεται να οφείλεται ςτθν ζλλειψθ κινιτρων για τθν
ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται (Luman et al., 2005). Σθμαντικό ρόλο ςτο
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ πρακτικισ αυτισ διαδραμάτιςε θ επικοινωνία με τθν
ψυχολόγο του ςχολείου, οι παρεμβάςεισ τθσ οποίασ ιταν ιδιαίτερα χριςιμεσ.
Θ επιβράβευςθ αυτι γινόταν μζςα από καρτελάκια επιβράβευςθσ, κακζνα από τα
οποία αφοροφςε μία ςυγκεκριμζνθ κετικι ςυμπεριφορά που άξιηε να επιβραβευτεί (π.χ.
«Μπράβο! Ολοκλιρωςεσ τθν εργαςία ςου», «Τζλεια! Ηιτθςεσ κάτι πολφ ευγενικά!»). Κι
αυτό, διότι ζχει διαπιςτωκεί ότι τα παιδιά με ΔΕΡΥ ανταποκρίνονται καλφτερα ςε μικρζσ και
άμεςεσ επιβραβεφςεισ ςε ςχζςθ με μεγαλφτερεσ που δε δίνονται αμζςωσ (Sonuga-Barke et
al., 1992). Κάκε πζντε καρτελάκια που δίνονταν αντιςτοιχοφςαν ςε ζναν βακμό. Ο μακθτισ
είχε τθ δυνατότθτα να εξαργυρϊςει ζνα προνόμιο κατά τθ ςυγκζντρωςθ 5, 10, 15 ι 20
βακμϊν (θ αξία των προνομίων ιταν διαβακμιςμζνθ ανάλογα με τουσ βακμοφσ που κα
επζλεγε να εξαργυρϊςει ο μακθτισ). Αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ πρακτικι αυτι
εφαρμόςτθκε φςτερα από ςυηιτθςθ με τον μακθτι, ο οποίοσ ςυμμετείχε ενεργά τόςο ςτθ
διαδικαςία δθμιουργίασ του υλικοφ που χρθςιμοποιικθκε, όςο και ςτθ ςφνταξθ τθσ λίςτασ
των προνομίων που κα είχε. Μάλιςτα, ο μακθτισ είχε τθ δυνατότθτα, αν ικελε, να κερδίςει
κάτι για όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ του. Κι αυτό, διότι πρωταρχικι επιδίωξθ τθσ εκπαιδευτικισ
παρζμβαςθσ ιταν θ παροχι κινιτρων για τθν ενίςχυςθ των κετικϊν του ςυμπεριφορϊν
αλλά και θ ςταδιακι αποδοχι του από τουσ άλλουσ. Ραράλλθλα με τθν ατομικι
επιβράβευςθ κετικϊν ςυμπεριφορϊν του ςυγκεκριμζνου μακθτι εφαρμόςτθκε και ζνα
ςφςτθμα ομαδικισ επιβράβευςθσ για όλθ τθν τάξθ ανά ομάδα εργαςίασ. Αυτό ιταν κάτι
που ζδωςε επιπλζον κίνθτρα ςτον Μάριο, ϊςτε να ςυμμετζχει ςτθ μακθςιακι διαδικαςία
και τον βοικθςε να αναπτφξει τισ κοινωνικζσ του δεξιότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ.
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4.3. Γραπτι ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων
Ο μακθτισ εξαρχισ φάνθκε να ζχει ςθμαντικά ελλείμματα ςε ό,τι αφορά τον
ςυναιςκθματικό τομζα, γεγονόσ που ενζτεινε τισ δυςκολίεσ που εκδθλϊνονταν τόςο ςτο
κοινωνικό, όςο και ςτο μακθςιακό κομμάτι. Κάτι τζτοιο διαπιςτϊνεται και βιβλιογραφικά,
μιασ και το επίπεδο ςυναιςκθματικοφ εγγραμματιςμοφ φαίνεται να ςυνδζεται άμεςα με τθ
ςχολικι επίδοςθ του παιδιοφ (Qualter et al., 2012). Ταυτόχρονα, δυςκολίεσ ςτθν ζκφραςθ
των ςυναιςκθμάτων φάνθκε να ζχει μεγάλο μζροσ του ςυνόλου τθσ τάξθσ. Σφμφωνα με
τουσ Elias και Weissberg (2000), πολφ ςθμαντικό ςε κάκε εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι να
μποροφν να παιδιά να αναγνωρίηουν τισ ςυναιςκθματικζσ τουσ αντιδράςεισ και ζχουν
αυτοζλεγχο πάνω ςε αυτζσ. Θ ςυναιςκθματικι αγωγι, λοιπόν, κρίκθκε αναγκαίοσ άξονασ,
πάνω ςτον οποίο κα επιχειροφνταν κάποιου είδουσ παρζμβαςθ. Ζτςι, φςτερα από
πρωτοβουλία τθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ, εφαρμόςτθκε μία πρακτικι διαχείριςθσ των
ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν, θ οποία βοικθςε αρκετά και τον Μάριο.
Ριο ςυγκεκριμζνα, αρχικά αφιερϊκθκε χρόνοσ για τθν αναγνϊριςθ πζντε βαςικϊν
ςυναιςκθμάτων (χαρά, λφπθ, κυμόσ, φόβοσ, αθδία) και τθ διαπραγμάτευςι τουσ μζςα ςτθν
τάξθ. Κακζνα από τα ςυναιςκιματα αυτά απεικονιηόταν από ζνα καρτοφν και
αντιςτοιχοφςε ςε ζνα χρϊμα. Στθ ςυνζχεια, τα παιδιά ενκαρρφνκθκαν να γράφουν
ανϊνυμα, όποτε ζνιωκαν τθν ανάγκθ, τα περιςτατικά που τουσ δθμιουργοφςαν ζνα από τα
παραπάνω ςυναιςκιματα ςε χαρτάκια του αντίςτοιχου χρϊματοσ. Ζπειτα, τοποκετοφςαν
το χαρτάκι τουσ ςτο κουτί των ςυναιςκθμάτων, το οποίο παρζμενε κλειςτό, ζωσ ότου
ανοιχτεί παρουςία όλων μζςα ςτθν τάξθ. Πταν γινόταν αυτό, πραγματοποιοφνταν ςυηιτθςθ
των κεμάτων που είχαν αναδυκεί από τα περιςτατικά που περιζγραφαν τα παιδιά. Ζτςι, ο
Μάριοσ άρχιςε να ςυνειδθτοποιεί ότι δυςκολίεσ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ είχαν όλοι οι
ςυμμακθτζσ του και όχι μόνο αυτόσ. Συνεπϊσ, δθμιουργικθκε εφφορο ζδαφοσ, ϊςτε να
αιςκανκεί μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτο να εκφράςει, ακόμα και ενϊπιον όλθσ τθσ τάξθσ
κάποιεσ φορζσ, δφςκολα κομμάτια που τον αφοροφςαν.
4.4. Γραπτι επικοινωνία
Ρολφ γριγορα από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ διαπιςτϊκθκε ότι θ προφορικι
ζκφραςθ ιταν κάτι που δυςκόλευε τον Μάριο, ιδιαίτερα όταν βριςκόταν ςε ςτιγμζσ
ζνταςθσ. Ζτςι, εφαρμόςτθκε ζνα ςφςτθμα γραπτισ επικοινωνίασ μεταξφ αυτοφ και των δφο
εκπαιδευτικϊν που βρίςκονταν ςτθν τάξθ. Αναλυτικότερα, όταν ιταν αναςτατωμζνοσ με
κάτι, ζδειχνε άρνθςθ ςτο να ακολουκιςει κάποια οδθγία ι επεδείκνυε κάποια
διαταρακτικι ςυμπεριφορά, επιχειρικθκε θ ζναρξθ μιασ επικοινωνίασ ςε γραπτό επίπεδο.
Αυτό φάνθκε να διευκολφνει πάρα πολφ τον ςυγκεκριμζνο μακθτι, αφοφ ακόμα και όταν
βριςκόταν ςε ζνταςθ ιταν δεκτικόσ ςτο να επικοινωνιςει με αυτό τον τρόπο και να
ςυηθτιςει τι τον ζχει ενοχλιςει ι τι ανάγκθ ζχει τθ δεδομζνθ ςτιγμι. Μάλιςτα, ο ίδιοσ
ικελε να ζχει ενεργό ρόλο ςτθν όλθ διαδικαςία. Με δικι του πρωτοβουλία
δθμιουργικθκαν τρία χάρτινα γραμματοκιβϊτια (για τον ίδιο και τισ δαςκάλεσ), ςτα οποία
άφθνε το ςθμείωμά του, όταν ικελε να επικοινωνιςει μαηί τουσ.
4.5. Τετράδιο επικοινωνίασ
Είναι γεγονόσ μζςα από τθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και γονζων υπάρχουν
πολλαπλά οφζλθ. Αφενόσ θ γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των
παιδιϊν ενιςχφεται και αφετζρου ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν και των γονζων
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εμπλουτίηεται (Ραπακωνςταντίνου, 2017). Με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ
γονζων-εκπαιδευτικϊν για τθν καλφτερθ διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του Μάριου μζςα
και ζξω από τθν τάξθ, λοιπόν, μία ακόμθ πρακτικι που βοικθςε αρκετά ιταν θ τιρθςθ
τετραδίου επικοινωνίασ, μζςα ςτο οποίο καταγράφονταν κακθμερινά οι κφριεσ κετικζσ και
αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ που επεδείκνυε το παιδί. Αυτι θ πρακτικι ζγινε ζπειτα από
ςυνεννόθςθ με τουσ γονείσ του. Ο Μάριοσ ιταν υπεφκυνοσ ςτο να μεταφζρει το τετράδιο
ςτο ςπίτι και να το δείχνει ςτουσ γονείσ του. Είναι, επίςθσ, ςθμαντικό να αναφερκεί ότι
εξαρχισ είχε ενεργό ρόλο ςτθ διαδικαςία, αφοφ επζλεξε ο ίδιοσ το τετράδιο, το οποίο κα
χρθςιμοποιοφνταν για τον ςκοπό αυτό. Μάλιςτα, του ζδωςε και ξεχωριςτό όνομα. Θ
ςφνδεςθ που επιτεφχκθκε μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ ιταν εξαιρετικά ςθμαντικι,
κακϊσ αμζςωσ φάνθκε αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά του μζςα ςτθν τάξθ. Οι διαταρακτικζσ
ςυμπεριφορζσ του ςτο ςχολείο είχαν πλζον κάποια ςυνζπεια ςτο ςπίτι. Με άλλα λόγια,
άρχιςε να υπάρχει μία κοινι γραμμι μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ, κάτι που ζγινε
ξεκάκαρο και ςτον μακθτι.
4.6. Ομαδικά παιχνίδια ςτο διάλειμμα
Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ παρζμβαςθσ
που ακολουκικθκε ιταν θ αποδοχι του μακθτι από τουσ ςυμμακθτζσ του και θ βελτίωςθ
των κοινωνικϊν του δεξιοτιτων. Κι αυτό, διότι ζνα παιδί που κάνει κοινωνικά αποδεκτι και
κατάλλθλθ τθ ςυμπεριφορά του, λαμβάνει ευκολότερα τθ κετικι κρίςθ και ζγκριςθ των
άλλων (Cornoldi et al., 2001). Για τον λόγο αυτό, μία από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ που ζγιναν
ιταν θ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου αλλθλεπίδραςθσ όλων των παιδιϊν τθσ τάξθσ. Εξάλλου, θ
παρζμβαςθ που ακολουκικθκε ςτο ςφνολό τθσ ςτόχευε ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςχζςθσ του
Μάριου με τουσ ςυμμακθτζσ του, κάτι που ζγινε μζςα από τθ δόμθςθ κατάλλθλων
πλαιςίων κοινωνικοποίθςισ του (Κόρπα, 2013). Σε αυτό βοικθςαν τα ομαδικά παιχνίδια
ςτο διάλειμμα. Συγκεκριμζνα, μετά από ςυνεννόθςθ με τα παιδιά του τμιματοσ,
επιλεγόταν ζνα διάλειμμα, κατά το οποίο όλοι μαηί κα ζπαιηαν κυνθγθτό, με ςυχνι
ςυμμετοχι τθσ εκπαιδευτικοφ παράλλθλθσ ςτιριξθσ1. Ζπειτα από κάποιο χρονικό διάςτθμα,
κατά τθν περίοδο των χειμερινϊν μθνϊν, όπου ςε κάποια διαλείμματα τα παιδιά ζμεναν
ςτθν τάξθ λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, αυτό αντικαταςτάκθκε από επιτραπζηια παιχνίδια. Τα
ομαδικά παιχνίδια ενκουςίαςαν από τθν πρϊτθ ςτιγμι τον μακθτι, ο οποίοσ επικυμοφςε
να ςυμμετζχει (εφόςον του άρεςε το παιχνίδι) και απολάμβανε τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ
ςυμμακθτζσ του. Μζςα από τθν αποδοχι που βίωνε από τουσ ςυνομθλίκουσ άρχιςε να
αναπτφςςει δεςμοφσ μαηί τουσ, οι οποίοι ιταν εμφανείσ και κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ.
4.7. Ξεκάκαρα όρια- αντίςτροφθ μζτρθςθ- άμεςθ ςυνζπεια
Ππωσ περιγράφθκε παραπάνω, πολλζσ ιταν οι φορζσ που ο μακθτισ είχε
διαταρακτικι ςυμπεριφορά προσ τουσ ςυμμακθτζσ του και το μάκθμα γενικά.
Ανατρζχοντασ ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία, διαπιςτϊνεται ότι μία από τισ βαςικζσ
ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ ςυμπεριφορϊν παιδιϊν με ΔΕΡΥ είναι θ οργάνωςθ τθσ

1

Θ δόμθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και εκτόσ τάξθσ (π.χ. ςτα διαλείμματα) ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ
αρμοδιότθτεσ εκπαιδευτικϊν παράλλθλθσ ςτιριξθσ (ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 27922/Γ6/2007/Υπουργικι
Απόφαςθ, Φ. 353.1/324/105657/Δ1).
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ςυμπεριφοράσ τουσ μζςα από τθ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων, ςφντομων εντολϊν και των
αντίςτοιχων ςυνεπειϊν που επιφζρει θ μθ τιρθςι τουσ (Kewley, 2011). Αυτό γινόταν
ςυνικωσ, όταν κάτι τον δυςαρεςτοφςε ι ακόμα και ςε ςτιγμζσ που ικελε να τραβιξει τθν
προςοχι των άλλων. Μία από τισ πρακτικζσ που εφαρμόςτθκαν για τον ζλεγχο τζτοιων
ςυμπεριφορϊν ιταν να τεκοφν ξεκάκαρα όρια για το τι επιτρζπεται να κάνει. Πταν
επεδείκνυε μία αποκλίνουςα ςυμπεριφορά αρχικά του ηθτοφνταν να τθ ςταματιςει.
Εφόςον αυτι ςυνεχιηόταν, θ εκπαιδευτικόσ του ζλεγε ότι κα μετριςει μζχρι το 5 και αν δεν
τθ ςταματιςει κα ζχει κάποια ςυνζπεια (π.χ. το να του πάρει το αντικείμενο, με το οποίο
ζκανε κόρυβο). Ο μακθτισ ενθμερωνόταν πριν τθν αντίςτροφθ μζτρθςθ για τθ ςυνζπεια
που κα είχε θ ςυμπεριφορά αυτι. Αν θ ςυμπεριφορά ςυνεχιηόταν ακόμα και ζπειτα από
τθν αντίςτροφθ μζτρθςθ εφαρμοηόταν άμεςα θ ςυνζπεια. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ
διαχείριςθσ προτάκθκε από τθν ψυχολόγο του ςχολείου. Αυτι θ πρακτικι ζδειξε να
λειτουργεί αποτελεςματικά, κακϊσ μετά από τθν επαναλαμβανόμενθ εφαρμογι τθσ ο
μακθτισ άρχιςε ςταδιακά να ςταματά τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορζσ πριν τθν εφαρμογι τθσ
ςυνζπειασ, δθλαδι κατά τθν αντίςτροφθ μζτρθςθ.
4.8. Αγνόθςθ αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν
Από τισ πρϊτεσ θμζρεσ τθσ ςυνδιαλλαγισ των εκπαιδευτικϊν (δαςκάλασ του τμιματοσ
και παράλλθλθσ ςτιριξθσ) με τον μακθτι, παρατθρικθκε ότι πολλζσ από τισ αποκλίνουςεσ
ςυμπεριφορζσ που εκείνοσ επεδείκνυε γίνονταν για να τραβιξει τθν προςοχι, κακϊσ βίωνε
ζντονα το αίςκθμα τθσ ματαίωςθσ και τθσ ανεπάρκειασ εντόσ και εκτόσ τάξθσ. Για τον λόγο
αυτό, εξαρχισ αποφαςίςτθκε να δοκεί αρχικά ζμφαςθ ςτθν επιβράβευςθ των κετικϊν
ςυμπεριφορϊν του παιδιοφ και να αγνοοφνται κάποιεσ από τισ αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ
του, οι οποίεσ δεν ιταν ζντονα διαταρακτικζσ. Εξάλλου, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα
ςτοχεφουν ςτθν εγκακίδρυςθ ςυγκεκριμζνων ςυμπεριφορϊν μζςα από τθ χριςθ ρθτϊν
ανταμοιβϊν για τισ επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ και ταυτόχρονα τθν αγνόθςθ των
ανεπικφμθτων (Luman et al., 2011). Κάτι τζτοιο ζδειξε να ζχει αποτζλεςμα, κακϊσ ο
μακθτισ δε λάμβανε τθν προςοχι που επιηθτοφςε μζςα από κάποιεσ αρνθτικζσ
ςυμπεριφορζσ του κι ζτςι πολλζσ φορζσ δεν τισ ςυνζχιηε. Βζβαια, ςτο ςθμείο αυτό αξίηει να
ςθμειωκεί ότι ςταδιακά και κακϊσ φαινόταν να υπάρχει κάποια βελτίωςθ ςε επίπεδο
ςυμπεριφοράσ του, θ αγνόθςθ αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν άρχιςε να ελαττϊνεται.
4.9. Ολοιμερο
Ζνα μζτρο που βοικθςε αρκετά ςτθ διαχείριςθ των διαταρακτικϊν ςυμπεριφορϊν
του μακθτι ιταν να ςταματιςει το ολοιμερο. Τθν περίοδο που παρακολουκοφςε το
ολοιμερο ςχολείο, ο μακθτισ ζδειχνε αρκετά κουραςμζνοσ και θ φοίτθςθ ςτο ολοιμερο
αφξανε περιςςότερο τισ αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ του. Ρράγματι, θ κοφραςθ και θ πίεςθ
είναι πικανόν να αναςτείλουν τον αυτοζλεγχο των παιδιϊν με ΔΕΡ-Υ, εντείνοντασ ζτςι
τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορζσ (Κόρπα, 2013).
Μετά από ςυηιτθςθ με τθ μθτζρα, θ οποία είχε παρατθριςει κι θ ίδια πόςο τον
αναςτατϊνει θ παραμονι του ςτο ολοιμερο, θ οικογζνεια αποφάςιςε ότι κα ιταν
καλφτερο ο μακθτισ να ςταματιςει να φοιτά ςε αυτό και να πθγαίνει μόνοσ του ςτο ςπίτι
κατά τθ λιξθ του ςχολικοφ ωραρίου. Κάτι τζτοιο άρεςε και ςτον Μάριο, κακϊσ, εκτόσ των
άλλων, αιςκάνκθκε αφενόσ ότι τον εμπιςτεφονταν ςτο να αναλάβει περιςςότερεσ ευκφνεσ
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ςε ςχζςθ με τον εαυτό του και αφετζρου ότι μπορεί να ανταπεξζλκει αποτελεςματικά ςε
αυτζσ. Συνεπϊσ, βελτιϊκθκε και θ αυτοεικόνα του.

5. Επίλογοσ
Θ παροφςα εργαςία ςκιαγραφεί μία ςειρά από ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ που
αποδείχκθκαν επιτυχείσ ςτθν διδαςκαλία παιδιοφ με ΔΕΡΥ. Οι δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηε
ςτο γνωςτικό επίπεδο φάνθκε να είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τα ελλείμματα ςτον
ςυναιςκθματικό και κοινωνικό τομζα. Πταν ο μακθτισ άρχιςε να βιϊνει το αίςκθμα τθσ
επάρκειασ και τθσ αποδοχισ, ζγινε εμφανισ και θ αλλαγι ςτθ ςτάςθ του απζναντι ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία. Διαπιςτϊνεται, ςυνεπϊσ, ότι, θ αποδοχι του παιδιοφ τόςο από τθν
ομάδα των ςυνομθλίκων, όςο και από τισ εκπαιδευτικοφσ, αποτζλεςε εκείνο το ςυςτατικό
που δθμιοφργθςε τισ ςυνκικεσ, ϊςτε να μπορζςει να υπάρξει θ επιδιωκόμενθ αλλαγι.
Συνολικά, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι ςθμαντικό κάκε είδουσ παιδαγωγικι παρζμβαςθ να
ςχεδιάηεται και να υλοποιείται προςανατολιηόμενθ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι.
Ραράλλθλα, οφείλει να ςθμειωκεί ότι οι παραπάνω πρακτικζσ δεν εφαρμόςτθκαν
όλεσ μαηί ταυτόχρονα και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Ανάλογα με τισ
υπάρχουςεσ ανάγκεσ και τθν εξελικτικι πορεία του μακθτι επιλζγονταν οι καταλλθλότερεσ.
Με άλλα λόγια, πρακτικζσ που αρχικά ιταν απαραίτθτεσ και εξαιρετικά αποτελεςματικζσ,
κατά το πζραςμα του χρόνου φάνθκε ότι δεν είχε τόςο νόθμα θ εφαρμογι τουσ πια, κακϊσ
ο μακθτισ είχε βελτιϊςει αρκετά κομμάτια τθσ ςυμπεριφοράσ του και μποροφςε να τθν
ελζγξει χωρίσ κάποιο βοθκθτικό ςφςτθμα.
Κλείνοντασ, ζνα από τα πιο ςθμαντικά κομμάτια για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
παρζμβαςθσ, ιταν θ ςυνεχισ επικοινωνία μεταξφ τθσ εκπαιδευτικοφ του τμιματοσ και τθσ
εκπαιδευτικοφ παράλλθλθσ ςτιριξθσ και θ από κοινοφ διαχείριςθ των ηθτθμάτων αυτϊν.
Επίςθσ, θ υποςτιριξθ τθσ ψυχολόγου του ςχολείου ιταν πολφ βαςικι τόςο ςε πρακτικό
επίπεδο (κατά τθ ςφνκεςθ των παρεμβάςεων και τθν εφαρμογι τουσ), όςο και ςε
ψυχολογικό επίπεδο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Ραράλλθλα, ουςιαςτικι ιταν και θ
επικοινωνία με τον Διευκυντι του ςχολείου, ο οποίοσ ιταν ενιμεροσ και ςυνδιαμορφωτισ
των παρεμβάςεων που εφαρμόηονταν. Θ ςυνεργαςία όλων αυτϊν μζςα ςτθ ςχολικι
μονάδα και θ κοινι ςτάςθ με τθν οικογζνεια, φάνθκε, ςυνολικά, να ζχει ουςιϊδθ
αποτελζςματα.
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Οι απόψεισ των γονζων προςφφγων για τθν εκπαίδευςθ των
παιδιϊν τουσ: Θ περίπτωςθ του Δθμοτικοφ Σχολείου Κρθςτϊνθσ
Κουηινόβςκα Χριςτίνα
Εκπαιδευτικόσ ΡΕ 70, ΡΕ 78
chkouzinovska@gmail.com

Ρερίλθψθ
Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να αναδείξει τισ απόψεισ των γονζων μακθτϊν/τριϊν
προςφφγων για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ που φοίτθςαν ςτο Δθμοτικό Σχολείο
Κρθςτϊνθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. Θ περίπτωςθ των γονζων προςφφγων φαίνεται
να χρειάηεται διαφορετικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ εκ μζρουσ του ςχολείου λόγω των
δυςκολιϊν που ςτθν πράξθ προκφπτουν ςτθν χϊρα υποδοχισ. Μζςα από ποςοτικι ζρευνα
με τθν χριςθ ερωτθματολογίου ερωτικθκαν ςυνολικά 8 γονείσ (ζνασ γονζασ ανά παιδί) και
διαπιςτϊκθκε πωσ θ μόρφωςθ των παιδιϊν τουσ αποτελεί ηιτθμα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ,
δθλϊνοντασ ςτθν πλειοψθφία τουσ ευχαριςτθμζνοι από τθν εκπαίδευςθ που λαμβάνουν τα
παιδιά τουσ ςτο ελλθνικό ςχολείο και από το επίπεδο κατάκτθςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ.
Τζλοσ, βλζπουν τθν μόρφωςθ εν γζνει ωσ μζςο εξαςφάλιςθσ καλφτερου μζλλοντοσ των
παιδιϊν τουσ ςε κάποια ευρωπαϊκι χϊρα μακριά από τον πόλεμο.
Λζξεισ κλειδιά: εκπαίδευςθ παιδιϊν προςφφγων, απόψεισ γονζων, δθμοτικό ςχολείο
Κρθςτϊνθσ

Ειςαγωγι
Στθν Ελλάδα διανφουμε ιδθ το τζταρτο ζτοσ ζνταξθσ των μακθτϊν/τριϊν προςφφγων
ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ ζνταξθ τουσ παρουςίαςε τθν επιτακτικι ανάγκθ
ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν κακϊσ και διαμόρφωςθσ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςι τουσ ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ (ΥΡΡΕΚ, 2016). Ρολλοί φορείσ εντόσ τθσ τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ
ςχεδίαςαν και υλοποίθςαν εκπαιδευτικά προγράμματα υποςτιριξθσ. Συγκεκριμζνα, το
Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων ςτθν προςπάκειά του να παρζχει ςτα
παιδιά πρόςφυγεσ εκπαίδευςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ Διεκνι Σφμβαςθ για τα
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, (ν. 2101, ΦΕΚ 192, τ. Α’, 2/12/1992) ςυςτινει με Υπουργικι
Απόφαςθ του αρμόδιου υπουργοφ τθν Επιτροπι για τθ Στιριξθ των Ραιδιϊν Ρροςφφγων
(ΕΣΡΡ) (ΓΓ1/47070/18-3-2016). Μια εκ των δράςεων τθσ ιταν θ διαμόρφωςθ προτάςεων
για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν προςφφγων και θ ζνταξθ τουσ ςτισ δομζσ τυπικισ
εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017. Ταυτόχρονα φαίνεται πωσ πρζπει να γίνονται
ςυνεχείσ προςπάκειεσ για να διευκολυνκεί και θ γονεϊκι εμπλοκι των προςφφγων, παρά
τισ δυςκολίεσ που υπάρχουν, δεδομζνου ότι θ ςχολικι επιτυχία των παιδιϊν και θ
ανάπτυξθ των κοινωνικό-ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν καλι
ςυνεργαςία οικογενείασ - ςχολείου. (Block, Cross, Riggs & Gibbs, 2014 ςτο Μπαρμπουδάκθ,
Βίτςου, Γκαινταρτηθ, 2019).
Στθν εν λόγω ζρευνα παρουςιάηονται οι απόψεισ των γονζων των μακθτϊν
προςφφγων για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ που φοίτθςαν ςτθν Τάξθ Υποδοχισ ςτο
Δθμοτικό ςχολείο Κρθςτϊνθσ του νομοφ Κιλκίσ κατά τθ ςχολικι χρονιά 2019/2020 με ςκοπό
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να αναδειχτοφν οι προςδοκίεσ που ζχουν για τθν εκπαίδευςθ τουσ, τθν εναςχόλθςθ τουσ με
τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ, τθν άποψι τουσ για τθν ςχολικι τουσ επίδοςθ, το
επίπεδο ελλθνομάκειασ και εν γζνει, τθν άξια που ζχει εκπαίδευςθ για το μζλλον των
παιδιϊν τουσ.

1. Θ γονικι εμπλοκι των γονζων προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ
Θ ςυνεργαςία ςχολείου - οικογζνειασ φαίνεται να διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο και
ςτθν περίπτωςθ των γονζων προςφφγων, παρά του ότι εκ των πραγμάτων προκφπτουν
αντικειμενικζσ δυςκολίεσ (ηθτιματα γλωςςικοφ και πολιτιςμικοφ κεφαλαίου, ςχζςεισ
εξουςίασ ανάμεςα ςε ςχολείο και οικογζνεια, δυςκολία επικοινωνίασ και πικανότθτα
απομόνωςθσ, πολιτιςμικι απόςταςθ) ςτθν επικοινωνία και ςτθ ςυνεργαςία των εν λόγω
γονεϊκϊν ομάδων με τθ ςχολικι μονάδα (Isik-Ercan, 2012 ςτο Μπαρμπουδάκθ et al, 2019,
Μπζςθ & Γρίβα, 2013). Με απϊτερο ςκοπό τα παιδιά να ενταχκοφν ομαλά ςτο ςχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον, εκπαιδευτικοί και γονείσ πρζπει να προςπακιςουν για μια
ουςιαςτικι επικοινωνία και δθμιουργικι ςυνεργαςία, να αναγνωρίςουν και να
υποςτθρίξουν τθ διαφορετικότθτα. Το ςχολείο από τθν μεριά του πρζπει αρχικά να
αναγνωρίςει τισ ποικίλεσ ανάγκεσ και ςυνάμα να παρζχει ενδυνάμωςθ ϊςτε να ενιςχφςει
τθν ζνταξθ των παιδιϊν ςτο νζο ςχολικό πλαίςιο (Μπαρμπουδάκθ et al, 2019, Μπζςθ &
Γρίβα, 2013). Για τθν επίτευξθ τθσ αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ είναι απαραίτθτθ θ χριςθ
μεςολαβθτϊν-διερμθνζων, γνωριμία των γονζων με τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του
ςχολείου, ενκάρρυνςθ τθσ ςυςτθματικισ εμπλοκισ τουσ ςτθ ςχολικι διαδικαςία, ςτιριξθ
τθσ διγλωςςίασ κακϊσ και παροχι γλωςςικϊν μακθμάτων τθσ οικογζνειασ ϊςτε να
επιτευχκεί ευκολότερα θ ςφνδεςθ τθσ οικογενείασ με τθν κοινωνία (Isik-Ercan, 2012 ςτο
Μπαρμπουδάκθ et al, 2019).

2. Μεκοδολογία
2.1. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ
Θ παροφςα μελζτθ επικεντρϊνεται ςτθν καταγραφι των απόψεων γονζων
προςφφγων για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ που φοίτθςαν ςτθν Τάξθ Υποδοχισ ςτο
Δθμοτικό Σχολείο Κρθςτϊνθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 και διαμζνουν ςτον αςτικό
ιςτό τθσ πόλθσ του Κιλκίσ. Συγκεκριμζνα, διερευνικθκαν οι προςδοκίεσ τουσ όςον αφορά
τθν μόρφωςθ των παιδιϊν, για τθν ικανοποίθςι τουσ από τθν παρεχομζνθ εκπαίδευςθ
ςτθν Ελλάδα, τθν ςχολικι επίδοςθ των παιδιϊν τουσ κακϊσ και τισ γλωςςικζσ πρακτικζσ
ςτθν οικογζνεια αλλά και ςτο ευρφτερο περιβάλλον.
2.2. Ερευνθτικά ερωτιματα
Τζκθκαν τα εξισ ερευνθτικά ερωτιματα:
1. Ροιεσ οι απόψεισ των γονζων μεταναςτϊν για τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ των
παιδιϊν τουσ ςτθν Ελλάδα;
2. Ροια θ γνϊμθ τουσ για τθν ςχολικι επιτυχία του παιδιοφ; Ρωσ αξιολογοφν τισ
ςχολικζσ επιδόςεισ;
3. Ροιεσ είναι οι γλωςςικζσ πρακτικζσ τθσ οικογζνειασ; Ειδικότερα, ςε τι βακμό
χρθςιμοποιοφν τα παιδιά τουσ τθν ελλθνικι και τθν μθτρικι γλϊςςα ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο
και ςτισ ευρφτερεσ ςυναναςτροφζσ τουσ;
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4. Ροιεσ οι προςδοκίεσ και ποιοσ ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των γονζων από τθν
παρεχόμενθ εκπαίδευςθ;
2.3. Το δείγμα τθσ ζρευνασ
Στθν ζρευνα ςυμμετείχε το ςφνολο των γονζων των μακθτϊν/τριϊν προςφφγων που
φοίτθςαν ςτθν τάξθ υποδοχισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο Κρθςτϊνθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 20192020 (8 γονείσ/ 16 μακθτζσ). Θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων διενεργικθκε τον μινα
Λανουάριο και πραγματοποιικθκε από τθν ίδια τθν ερευνιτρια με τθν διαμεςολάβθςθ
μεταφραςτϊν – διερμθνζων (Αραβικι γλϊςςα, Φαρςί, Κουρδικι) ςτθ ςχολικι τάξθ κατά
τθν διάρκεια τθσ δεφτερθσ θμεριςιασ δράςθσ που πραγματοποιικθκε με τουσ γονείσ
προςφυγζσ, οι οποίοι φιλοξενικθκαν ςτο χϊρο του ςχολείου μαηί με τα παιδιά τουσ. Στθν,
από κοινοφ αυτι δράςθ επιςκζφκθκαν το ςχολείο και ςυμμετείχαν ενεργά οι 3 (τρεισ)
εργαηόμενοι/εσ τθσ ΜΚΟ - ΟΜΝΕΣ υπεφκυνοι/εσ ςε κζματα εκπαίδευςθσ.
2.4. Μζκοδοσ
Στθν παροφςα μελζτθ πραγματοποιικθκε ποςοτικι ζρευνα με ερωτθματολόγιο 30
ερωτιςεων (βλ. Ραράρτθμα) εκ των οποίων οι πρϊτεσ οκτϊ (8) ερωτιςεισ ςυλλζγουν
δθμογραφικά ςτοιχεία. Σε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι θ
διενζργεια ποιοτικισ ζρευνασ μζςω ςυνεντεφξεων, θ οποία για τθν μελζτθ τθσ παροφςασ
κεωρείται καταλλθλότερθ, δεν ιταν εφκολο να πραγματοποιθκεί κακϊσ ο ςυγκεκριμζνοσ
υπό μελζτθ πλθκυςμόσ διατθροφςε ςυγκρατθμζνθ ςτάςθ επικοινωνίασ και εκδιλωςθσ,
ςυνικωσ μονολεκτικϊν απαντιςεων ι/ και μόνο χριςθσ εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων, γεγονόσ
που παρατθρικθκε τόςο από τθν ερευνιτρια όςο από τθν υπεφκυνθ κοινωνικι λειτουργό
και ψυχολόγο τθσ ΜΚΟ, οι οποίοι ςτθρίηουν τισ προςφυγικζσ οικογζνειεσ. Επίςθσ, το κζμα
τθσ θχογράφθςθσ των ςυνεντεφξεων βρικε αντίκετεσ και τισ δφο πλευρζσ. Γιϋαυτό το λόγω
χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο με ςφντομεσ και όςο το δυνατόν περιεκτικζσ
ερωτιςεισ ϊςτε να αντλθκοφν πλθροφορίεσ που απαιτοφνταν για τθν ζρευνα αλλά και να
διευκολυνκοφν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.
Ο/Θ ερωτϊμενοσ/θ κλικθκε να δϊςει ςτοιχεία που αφοροφν για παράδειγμα το
φφλο, τθν θλικιακι του κατθγορία, τθν εκπαιδευτικι του βακμίδα, τθν οικογενειακι του
κατάςταςθ. Οι υπόλοιπεσ 22 (είκοςι δφο) ερωτιςεισ διαμορφϊκθκαν από βιβλιογραφικζσ
πιγεσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ με ςκοπό να
απαντιςουν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα που αρχικά τζκθκαν. Τζςςερισ (4) εκ των
ερωτιςεων ιταν ανοικτοφ τφπου, 14 (δεκατζςςερισ) ερωτιςεισ αφοροφςαν απαντιςεισ με
δφο διαβακμίςεισ: ΝΑΛ /ΟΧΛ, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ χρθςιμοποιικθκε θ κλίμακα με 4
διαβακμίςεισ: κακι, καλι, αρκετά καλι και πολφ καλι/ κακόλου, λίγο, πολφ, πάρα πολφ
αντίςτοιχα.

3. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
Μετά τθν ςυλλογι των ερωτθματολογίων και τθν επεξεργαςία των απαντιςεων, όςον
αφορά τα δθμογραφικά ςτοιχεία, προζκυψε ότι το 62% των γονζων που απάντθςαν είναι
άντρεσ ενϊ το 38% είναι γυναίκεσ. Ωσ προσ τθν θλικία, το 38% ανικει ςτισ θλικίεσ από 25-34
χρόνων, ενϊ το 62% ςτθν κατθγορία από 36-45. Από αυτοφσ το 75% είναι απόφοιτοι
Δθμοτικοφ και το υπόλοιπο 25% (μόνο άνδρεσ) ζχουν τελειϊςει το Λφκειο. Στθν ερϊτθςθ
«Ρόςα χρόνια μζνουν ςτθν Ελλάδα», το 37,5 % απάντθςε ότι μείνει ςτθ χϊρα υποδοχισ 2-3
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χρόνια, ενϊ οι υπόλοιποι 5 ερωτϊμενοι/εσ (62,5%) μζνουν λιγότερο από ζνα ζτοσ. Τρεισ
από τουσ 8 ερωτϊμενουσ (37,5%) απάντθςαν ότι κζλουν να ςυνεχίςουν να μζνουν ςτθν
Ελλάδα και το 62,5% διλωςε ότι κζλει να εγκαταςτακεί ςτθν Γερμανία λόγω οικογενειακισ
επανζνωςθσ. Το 25% των γονζων απάντθςε ότι ζχει ζνα παιδί που παρακολουκεί μακιματα
ςε ελλθνικό ςχολείο, 25% του ςυνόλου ζχει τρία παιδιά εγγεγραμμζνα ςτο ςχολείο ενϊ το
υπόλοιπο 50%, 4 παιδιά και άνω παιδιά που παρακολουκοφν μάκθμα ςε δθμόςιο ελλθνικό
ςχολείο.
Ωσ προσ τισ ςχζςεισ με το ςχολείο και τθν ςχολικι επίδοςθ, θ απόλυτθ πλειοψθφία
διλωςε ότι τα παιδιά τουσ αγαπάνε και κζλουν να πθγαίνουν ςτο ςχολείο και ζχουν
δθμιουργιςει φιλικζσ ςχζςεισ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Ανζφεραν επίςθσ, πωσ είναι
ιδιαίτερα ευχαριςτθμζνοι από τθν εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτα παιδιά τουσ, κζλουν και
ζχουν τθν δυνατότθτα0 παραπάνω ςτο ςχολειό όςο επικυμοφν και διλωςαν κετικοί να
ςυμμετζχουν ςε δράςεισ με τουσ γονείσ των υπολοίπων παιδιϊν και με τουσ/τισ
δαςκάλουσ/εσ ςτο ςχολείο.
Σχετικά με τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ το 25% των ερωτϊμενων τθν ζκρινε καλι, το
62,5 % αρκετά καλι και το 12,5 % πολφ καλι, με τθν απόλυτθ πλειοψθφία να δθλϊνει πωσ
επικυμεί τα παιδιά τουσ να λαμβάνουν εργαςίεσ ςτο ςπίτι. Για το αν βοθκάνε τα παιδιά ςτα
κακικοντά τουσ, θ πλειοψθφία απάντθςε κετικά, επικεντρϊνοντασ τθν βοικεια ωσ προσ
τθν τακτικότθτα και τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ειδικά ςτο μάκθμα των
Μακθματικϊν και ελάχιςτα ι ςχεδόν κακόλου ςε εργαςίεσ που αναφζρονται ςτο γλωςςικό
μάκθμα λόγω ελάχιςτθσ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ταυτόχρονα το δείγμα εξζφραςε
ςτθν πλειοψθφία του ότι θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ είναι πολφ ςθμαντικι και
μεγάλο εφόδιο για τα παιδιά τουσ. Ωςτόςο μόνο το 25% ζχει ςτο ςπίτι βιβλία ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ενϊ το 75% διζκετε βιβλία ςτθν μθτρικι τουσ γλϊςςα.
Ωσ προσ τισ κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ εν γζνει το 87,5% ανζφερε πωσ τα παιδιά τουσ
κάνουν παρζα και με άλλα παιδιά από τθν γειτονιά που δεν είναι από τθ χϊρα τουσ ςε
αντίκεςθ με τουσ ίδιουσ, οι οποίοι δθλϊςαν να ζχουν ςχετικά περιοριςμζνεσ επαφζσ με
τουσ Ζλλθνεσ. Τζλοσ, δθλϊςαν ότι προςπακοφν μαηί με τα παιδιά τουσ να εμπλζκονται ςε
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν πόλθ του Κιλκίσ, κακϊσ διαμζνουν ςτο αςτικό ιςτό,
επιλζγοντασ τα πανθγφρια και τα παηάρια.
Αναφορικά με τισ γλωςςικζσ πρακτικζσ, για το πόςο καλά γνωρίηουν τθν ελλθνικι
γλϊςςα το 62,5% διλωςε ότι τθν γνωρίηει λίγο, ενϊ το 37,5% δεν γνωρίηει κακόλου τθν
γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 25% των γονζων χρθςιμοποιοφν όςο
γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα για τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ ςτο ςπίτι , ποςοςτό που
ςυςχετίηεται εν μζρθ με αυτό που εξζφραςε τθν επικυμία παραμονισ τουσ ςτθν χϊρα
υποδοχισ (ερϊτθςθ 4). Για το «Ροια γλϊςςα χρθςιμοποιοφν τα παιδιά ςτισ ςυναναςτροφζσ
τουσ;» το 25% διλωςε ότι χρθςιμοποιοφν ζνα μείγμα γλωςςϊν (μθτρικι, ελλθνικά αγγλικά).
Το 75% από τθν άλλθ ανζφερε πωσ θ μθτρικι γλϊςςα υπερτερεί ςτθν χριςθ κατά τθν
διάρκεια των ςυναναςτροφϊν τουσ (προφορικόσ λόγοσ).
Τζλοσ, οι γονείσ πρόςφυγεσ, δεδομζνων των ςυνκθκϊν, περιμζνουν ςτθν πλειοψθφία
τουσ μζςα από τθν εκπαίδευςθ που λαμβάνουν τα παιδιά τουσ ςτθν Ελλάδα να «γνωρίςουν
τον κόςμο» και να τουσ δϊςει εφόδια για περεταίρω εξζλιξθ ςτθ ηωι τουσ, κακϊσ γι’
αυτοφσ θ μόρφωςθ αποτελεί πολφ ςθμαντικό αγακό ςτθ ηωι τουσ. Οι περιςςότεροι/εσ
επικυμοφν τα δουν τα παιδιά τουσ να ζχουν τελειϊςει κάποια πανεπιςτθμιακι ςχολι, να
εργαςτοφν και να ηιςουν ςε μια ευρωπαϊκι χϊρα μακριά από τον πόλεμο.
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4. Συηιτθςθ- Συμπεράςματα
Θ προςπάκεια δθμιουργίασ ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου
αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ ϊςτε να διαμορφωκεί ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ
(Cummins, 2001). Θ ςχζςθ αυτι ενιςχφει τθν επικοινωνία και τθν γονεϊκι εμπλοκι, θ οποία
ςτθν περίπτωςθ των γονζων προςφφγων, όπωσ ζχει προαναφερκεί, δείχνει να ςυμβάλει
ςτθν γλωςςικι και ςχολικι ζνταξθ των παιδιϊν τουσ (Isik-Ercan, 2012 ςτο Μπαρμπουδάκθ
et al, 2019).
Στθν παροφςα εργαςία, κατόπιν ςυλλογισ και μελζτθσ των απόψεων των γονζων
προςφφγων που καταγράφθκαν, αναδείχκθκε πωσ ςφμφωνα με τα λεγόμενά τουσ, τα
παιδιά αγαποφν το ςχολείο και οι ίδιοι επικυμοφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςχολικό
περιβάλλον, να ςυμμετζχουν ςε δράςεισ και να βοθκάνε τα παιδιά τουσ. Οι γονείσ ζχουν
αυξθμζνεσ προςδοκίεσ για τθν μόρφωςθ των παιδιϊν τουσ δθλϊνοντασ ςυνάμα και τθν
ικανοποίθςι τουσ τόςο από τθν παρεχομζνθ εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα όςο και από τθν
ςχολικι τουσ επίδοςθ, δθ τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ κακϊσ οι εν λόγω μακθτζσ/τριεσ
ζχουν μεγαλφτερο βακμό επάρκειασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ από τουσ γονείσ τουσ. Οι
κεωρθτικοί, όπωσ Sheldon & Epstein (2001) τονίηουν τθν ςθμαντικότθτα ςυνεργαςίασ των
γονζων με τουσ/ τισ εκπαιδευτικοφσ και τα οφζλθ τουσ όχι μόνο για τθν ομαλι ζνταξθ των
παιδιϊν ςτο ςχολείο αλλά και γα τθν ακαδθμαϊκι πρόοδο και τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ.
Συγκεκριμζνα, οι Fantuzzo, Tighe & Childs (2000) αναφζρουν ότι θ εμπλοκι των γονζων ςε
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ είναι ιςχυρόσ προάγγελοσ τθσ ςχολικισ επιτυχίασ των
μακθτϊν από μεταναςτευτικά περιβάλλοντα. Για τον Cummins (2001) θ επικοινωνία
ανάμεςα ςτισ οικογζνειεσ και το ςχολείο είναι μια ςυνεχισ προςπάκεια μζςω τθσ οποίασ
κτίηεται ςταδιακά μία ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ, ςχζςθ ιςότιμθ και ςυνεργατικι. Επίςθσ,
ςφμφωνα με τον Magnuson (2007 ςτο Μπζςθ & Γρίβα, 2013) θ υποςτιριξθ ςτα μακιματα
ςτο ςπίτι από τουσ γονείσ, οδθγεί ςε βελτίωςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ ακόμθ και παιδιϊν
από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτοφςεσ οικογζνειεσ.
Από τισ αναφορζσ τθσ πλειοψθφίασ διαφαίνεται πωσ οι οικογζνειεσ, όςον αφορά τουσ
ίδιουσ τουσ γονείσ, δυςκολεφονται να υιοκετιςουν μια ςτρατθγικι ενταξιακοφ χαρακτιρα,
θ οποία ςφμφωνα με ζρευνεσ ζχει αποφανκεί αποτελεςματικότερθ ςε ό, τι αφορά τθ κετικι
προςαρμογι ςτθν κοινωνία εγκατάςταςθσ (Berry, 1997). Τα εν λόγω ευριματα
επιβεβαιϊνουν τθν κεϊρθςθ του Berry (1997), αν και αυτόσ αναφζρεται ςε
μεταναςτευτικοφσ πλθκυςμοφσ, πωσ θ δθμογραφικι μεταβλθτι τθσ θλικίασ παίηει
ςθμαντικό ρόλο κατά τθν επιλογι τθσ ςτρατθγικισ του επιπλοτιςμοφ, κακϊσ
κοινωνικοοικονομικοί και ψυχολογικοί παράγοντεσ δυςχεραίνουν τθν διαδικαςία.
Επιλζγουν, επίςθσ, τθν ςτρατθγικι τθσ διατιρθςθσ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, πρακτικι θ
οποία για να γίνεται πράξθ ςφμφωνα με Garcia & Lyn (2016) κακοριςτικι είναι θ επαφι με
τθ χϊρα καταγωγισ, θ πρόςβαςθ ςτα Μ.Μ.Ε και θ διακεςιμότθτα του τφπου ςτθν εκνοτικι
γλϊςςα. Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί πωσ θ γλωςςικι διατιρθςθ ςφμφωνα με
τουσ Wiley & Valdes (2000) εξακολουκεί να παραμζνει προςωπικι ευκφνθ τθσ οικογζνειασ.
Αν και μικρό το ποςοςτό των παιδιϊν δείχνει να επιλζγει τθν εναλλαγι των
γλωςςικϊν κωδίκων, αρικμόσ που επιβεβαιϊνει τθ κεωρία περί εναλλακτικισ χριςθσ των
γλωςςικϊν κωδίκων με ςτόχο να μποροφν τα παιδιά να εκφράςουν κάποιεσ ζννοιεσ ςε μια
ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα (Grosjean, 2012). Τα δίγλωςςα/πολφγλωςςα άτομα φαίνεται να
χρθςιμοποιοφν κακεμία από τισ γλϊςςεσ τουσ ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ τουσ ανάγκεσ
και το εκάςτοτε πλαίςιο και τισ αναπτφςςουν ςε διαφορετικό βακμό. Ρζρα από τισ
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επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ που τουσ προςφζρει, κάκε γλϊςςα ζχει και μια διαφορετικι
«ςυμβολικι αξία» κακϊσ ςυνδζεται με τισ διαφορετικζσ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν. (Τςοκαλίδου, 2008). Τζλοσ, για τουσ γονείσ πρόςφυγεσ, θ μόρφωςθ αποτελεί
πολφ ςθμαντικό αγακό και ευελπιςτοφν μζςω αυτισ, τα παιδιά τουσ να φτιάξουν μια
καλφτερθ ηωι ςτο μζλλον.
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Ραράρτθμα
ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΓΛΑ ΓΟΝΕΛΣ
Σασ παρακαλϊ ςθμειϊςτε μ’ ζνα Χ (ι περιςςότερα, όπου νομίηετε ότι χρειάηεται)
Ερϊτθςθ 1:
Φφλο
Γυναίκα
Άντρασ
Ερϊτθςθ 2:
Ρόςο χρονϊν είςτε;
25 – 35
36 – 45
άνω των 45
Ερϊτθςθ 3:
Ρόςο καιρό είςτε ςτθν Ελλάδα:
Ζωσ 1 χρόνο
2 -3 χρόνια
Ράνω από 3
Ερϊτθςθ 4:
Ζχετε ςκοπό να μείνετε ςτθν Ελλάδα;
ΝΑΛ ΟΧΛ
ΔΞ/ΔΑ
Αν όχι ςε ποια χϊρα κζλετε να πάτε; ……………………
Ερϊτθςθ 5:
Υπάρχουν εκεί άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ;
ΝΑΛ ΟΧΛ ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 6:
Ρόςα παιδιά ζχετε; ……………………
Ερϊτθςθ 7:
Ρόςα από τα παιδιά ςασ πθγαίνουν ςχολείο; …………………
Ερϊτθςθ 8:
Ροιο είναι το μορφωτικό ςασ επίπεδο;
Απόφοιτοσ /θ Δθμοτικοφ
Απολυτιριο Λυκείου
Απόφοιτοσ/θ Ρανεπιςτθμίου
Ερϊτθςθ 9:
Ρόςο καλά γνωρίηετε τθν ελλθνικι γλϊςςα;
Κακόλου
Λίγο
Καλά

Αρκετά Καλά
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Ερϊτθςθ 10:
Μιλάτε ελλθνικά ςτο ςπίτι;
ΝΑΛ ΟΧΛ ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 11:
Ροια γλϊςςα χρθςιμοποιοφν τα παιδιά ςασ ςτισ ςυναναςτροφζσ τουσ;
Μθτρικι
Αγγλικι
Ελλθνικι
Συνδυαςμόσ γλωςςϊν
Ερϊτθςθ 12:
Στον προφορικό λόγο τα παιδιά ςασ χρθςιμοποιοφν μια ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα
Ναι
Πχι
ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 13:
Τα παιδιά ςασ κζλουν να πθγαίνουν ςτο ςχολείο;
Ναι
Πχι
ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 14:
Τα παιδιά ςασ ζχουν δθμιουργιςει φιλικζσ ςχζςεισ ςτο ςχολείο;
Ναι
Πχι
ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 15:
Κάνουν παρζα και με άλλα παιδιά από τθν γειτονία που δεν είναι από τθ χϊρα ςασ ;
ΝΑΛ ΟΧΛ ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 16:
Εςείσ ζχετε επαφζσ με Ζλλθνεσ;
ΝΑΛ ΟΧΛ ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 17:
Ζχετε τθν δυνατότθτα να ζρχεςτε ςτο ςχολειό όςο επικυμείτε;
ΝΑΛ
ΟΧΛ
ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 18:
Ρϊσ κρίνετε εςείσ τθν επίδοςθ των παιδιϊν ςασ;
Κακι
Καλι
Αρκετά καλι
Ρολφ καλι
Ερϊτθςθ 19:
Κα κζλατε τα παιδιά να ζχουν εργαςίεσ για το ςπίτι;
ΝΑΛ ΟΧΛ ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ20:
Κα τα βοθκοφςατε ςτισ εργαςίεσ τουσ;
ΝΑΛ ΟΧΛ ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 21:
Είςτε ευχαριςτθμζνοσ/θ από το ςχολείο;

220

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Ναι

Πχι

ΔΞ/ΔΑ

Ερϊτθςθ 22:
Αν όχι τι κα προτείνατε για να αλλάξει και να βελτιωκεί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ερϊτθςθ 23:
Ρόςο ςθμαντικι κεωρείτε τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ από τα παιδιά ςασ;
Κακόλου
Λίγο
Ρολφ
Αρκετά
Ράρα πολφ
Ερϊτθςθ 24: Κζλετε να ςυμμετζχετε ςε δράςεισ με τουσ άλλουσ γονείσ;
ΝΑΛ ΟΧΛ ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 25 :
Ρωσ κα κζλατε να εξελιχκοφν τα παιδιά ςασ ςτο μζλλον;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ερϊτθςθ 26:
Ζχετε ςτο ςπίτι ελλθνικά βιβλία για το παιδί ςασ;
Ναι Πχι ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 27:
Ζχετε ςτο ςπίτι βιβλία ςτθν μθτρικι ςασ γλϊςςα;
Ναι Πχι ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 28:
Συμμετζχετε εςείσ και τα παιδιά ςασ ςε κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν πόλθ του Κιλκίσ;
Ναι Πχι ΔΞ/ΔΑ
Ερϊτθςθ 29:
Τι από τα παρακάτω παρακολουκοφν τα παιδιά ςασ;
Κεατρικζσ παραςτάςεισ
Βιβλιοπαρουςιάςεισ
Εικαςτικζσ εκκζςεισ
Ρολιτιςτικά δρϊμενα τθσ περιοχισ (π.χ πανθγφρια)
Τίποτα από αυτά
Ερϊτθςθ 30:
Ροια γλϊςςα νομίηετε ότι προτιμοφν τα παιδιά ςασ να μιλάνε;
Ελλθνικι
Μθτρικι
Άλλθ
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Θ ςχζςθ τθσ λεξιλογικισ επίγνωςθσ με τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ
ςε παιδιά με Αναπτυξιακι Δυςλεξία/ Αναγνωςτικζσ Δυςκολίεσ
Μθλακιανάκθ Γιαςεμι
Εκπαιδευτικόσ ΡΕ02, MEd, Υποψιφια διδάκτορασ University of the Basque Country,
UPV/EHU
g.milathianaki@hotmail.com
Arantzazu Lopez de la Serna
Assistant professor at the Faculty of Education of Bilbao in University of the Basque
Country, UPV/EHU
arantzazu.lopez@ehu.eus
Xabier Basogain Olabe
Professor at the Faculty of Engineering in University of the Basque Country, UPV/EHU
xabier.basogain@ehu.eus

Ρερίλθψθ
Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ διερευνάται πϊσ το λεξιλογικό ζλλειμμα μπορεί να αποτελζςει
αιτία τθσ φτωχισ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςε μακθτζσ με ΑΔ ι/και αναγνωςτικζσ
δυςκολίεσ. Θ ανάγκθ διερεφνθςθσ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ προκφπτει από μια
ςχεδόν αμφιδφναμθ τάςθ να ςυςχετιςτεί ι να αποςυνδεκεί το λεξιλόγιο ωσ αιτία για τθν
κακι αναγνωςτικι εμπειρία και κατανόθςθ ςτα παιδιά και ωσ προχπόκεςθ για τθν
εμφάνιςθ των αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν και τθσ Αναπτυξιακισ Δυςλεξίασ. Ειδικότερα,
επιςθμαίνεται ότι ελλείμματα ι αδυναμίεσ ςτθ λεξιλογικι επίγνωςθ, μποροφν να
δθμιουργιςουν εμπόδια ςτθν αναγνωςτικι ικανότθτα και κατανόθςθ ενόσ κειμζνου, αλλά
και τθσ μάκθςθσ γενικότερα και να κζςουν τα παιδιά ςε «επικινδυνότθτα». Γιϋ αυτό το λόγο
κρίνεται αναγκαίοσ ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ γλωςςικϊν ελλειμμάτων ιδθ από τθν
προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία.
Λζξεισ-κλειδιά: Λεξιλογικι επίγνωςθ, αναγνωςτικι κατανόθςθ, αναπτυξιακι δυςλεξία,
πρϊιμθ παρζμβαςθ.

1. Ειςαγωγι
Θ προςχολικι θλικία ςυνιςτά τθν πιο κομβικι φάςθ ςτθν γλωςςικι ανάπτυξθ ενόσ
παιδιοφ, κακϊσ οι γλωςςικζσ του ικανότθτεσ αναπτφςςονται και μζςω τθσ ομιλίασ και του
λόγου μπορεί να επικοινωνιςει με το εγγφσ ανκρωπογενζσ και εξωγενζσ του περιβάλλον, το
οποίο αφενόσ κζτει τισ προχποκζςεισ για τθν κατανόθςθ των βακφτερων νοθμάτων των
λζξεων και αφετζρου ςυμβάλλει ςτθ παραγωγικι ζκφραςθ του λόγου (Hoff, 2009). Το παιδί
προςπακεί να κατανοιςει και να αξιολογιςει τα γλωςςικά ειςαγόμενα, κάτι που αποτελεί
ζνα κράμα αναπτυξιακϊν και πραγματολογικϊν δεξιοτιτων που ςυμβάλλουν και ςτθν
ενςυναίςκθςθ (Tomasello κ. ςυν., όπ.αναφ. ςτο Ραπαθλιοφ, 2016). Αυτι θ προςπάκεια του
παιδιοφ διευρφνεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του, εν αντικζςει με τισ υπόλοιπεσ
γλωςςικζσ διεργαςίεσ (φωνολογία, μορφοςφνταξθ και πραγματολογία) που ςυνικωσ
αναπτφςςονται και ολοκλθρϊνονται ζωσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ του φοίτθςθσ,
επθρεαηόμενο μάλιςτα και από κοινωνικζσ και οικονομικζσ προεκτάςεισ (ΚΟΕ) (Ραπαθλιοφ,
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2016). Οι διαφορετικζσ εμπειρίεσ, εξθγοφν τισ διακυμάνςεισ των μακθτϊν ςτο νθπιαγωγείο
ςε επίπεδο λεξιλογικισ ανάπτυξθσ και λόγου, ενϊ ταυτόχρονα αναδεικνφουν τθν
αναγκαιότθτα τθσ πρϊιμθσ παρζμβαςθσ, πριν από τθν εκδιλωςθ των προβλθμάτων τθσ
αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςε παιδιά με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ι/και Αναπτυξιακι
Δυςλεξία (εφεξισ ΑΔ) (Τηιβινίκου, 2015).
Θ αναγνωςτικι ικανότθτα και κατανόθςθ είναι μια πολυδιάςτατθ διαδικαςία που
εμπλζκει τθν ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ πολλϊν και διαφορετικϊν μθχανιςμϊν του
εγκεφαλικοφ νευρολογικοφ ςυςτιματοσ (Σίμοσ, Μουηάκθ, & Ραπανικολάου, 2002, όπ.αναφ.
ςτο Μουηάκθ, 2008), με βαςικό τθσ χαρακτθριςτικό τθν ταχεία και ακριβι
αποκωδικοποίθςθ του γραπτοφ κειμζνου, αλλά και τθν ερμθνεία, τθν αξιολόγθςθ και τθν
κατανόθςθ του γραπτοφ αλλά και του προφορικοφ λόγου (Αϊδίνθσ, 2012). Γι’ αυτό το λόγο,
οι παλαιότερεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ εςτίαηαν περιςςότερο ςτθν αποκωδικοποίθςθ και
ςτθν ανάγνωςθ μεμονωμζνων λζξεων. Μετά τθν εμφάνιςθ όμωσ, του μοντζλου τθσ απλισ
κεωρίασ τθσ ανάγνωςθσ (Tunmer&Hoover, 1992, όπ.αναφ. ςτο Αϊδίνθσ, 2012), το οποίο
ςτθριηόταν ςτο αποτζλεςμα τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν προφορικι κατανόθςθ, τθν
ανάγνωςθ των λζξεων και τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ, το ενδιαφζρον των μελετθτϊν
ςτράφθκε και ςτθ διερεφνθςθ και άλλων βαςικϊν ςτοιχείων τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ,
όπωσ είναι το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ και θ ςθμαςιολογία, δθλαδι γνωςτικζσ διεργαςίεσ που
κα ζκαναν αυτά τα μοντζλα πλθρζςτερα (Perfetti, 1999, όπ.αναφ. ςτο Αϊδίνθσ, 2012). Υπό
αυτό το πρίςμα, πολλοί μελετθτζσ προςπάκθςαν να αναδείξουν ζναν ςθμαντικό δεςμό
μεταξφ του παράγοντα του λεξιλογίου και τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ.
Ρράγματι, θ ζρευνα των τελευταίων χρόνων ζχει τεκμθριϊςει αυτι τθ ςχζςθ ωσ μία
από τισ ςθμαντικότερεσ μεταβλθτζσ τθσ προβλθματικισ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ και τθν
ζχει ευκζωσ ςυςχετίςει με τθν εμφάνιςθ των αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν ι/και ΑΔ (Ebbels,
2013). Οι Snowling, Gallagher και Frith (2003) μάλιςτα, αναδεικνφουν τθ λεξιλογικι
επίγνωςθ ςτθν προςχολικι θλικία ωσ προβλεπτικό δείκτθ για τισ μετζπειτα αναγνωςτικζσ
επιδόςεισ των παιδιϊν, ενϊ ςε ζρευνα τουσ οι Protopapas, Sideridis, Simos και Mouzaki
(2007), τθ χαρακτθρίηουν ωσ καίριο δείκτθ για τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ των παιδιϊν τθσ
Δϋ Δθμοτικοφ. Ρρογενζςτερεσ ζρευνεσ (Vellutino, Scanlon, & Spearing, 1995) απζδειξαν ότι
οι φτωχοί αναγνϊςτεσ που φοιτοφν ςτθ ΣΤϋ Δθμοτικοφ και ςτθν Αϋ Γυμναςίου είχαν
ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ςτισ αναγνωςτικζσ τουσ επιδόςεισ ςυγκριτικά με μακθτζσ
μικρότερων θλικιϊν, ωσ αποτζλεςμα ςθμαςιολογικϊν ελλειμμάτων. Οι Metsala και Walley
(1998, όπ.αναφ. ςτο Wise, Sevcik, Morris, Lovett, & Wolf, 2007), ςτθριηόμενοι ςτο λεξικό
μοντζλο αναδιάρκρωςθσ (Lexical Restructuring Model) επιχείρθςαν να αποδείξουν,
αντίκετα με τθν ευρζωσ διαδεδομζνθ αντίλθψθ, ότι θ κατανόθςθ, ακόμθ και του
προφορικοφ λόγου, βαςίηεται περιςςότερο ςτθν λεξιλογικι ανάπτυξθ και λιγότερο ςτθν
ανάπτυξθ άλλων παραγόντων. Στθν ίδια ζρευνα, επιςθμαίνεται μάλιςτα, ότι το διευρυμζνο
λεξιλόγιο επιτρζπει τθν καλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ νοθτικζσ παραςτάςεισ των λζξεων και ότι
αυτό ςυνεπικουρεί το παιδί ςτθν ςυλλαβικι και φωνθμικι αντιςτοίχιςθ των όρων, με
αποτζλεςμα τθν περαιτζρω αφξθςθ του λεξιλογίου και τισ καλφτερεσ επιδόςεισ ςε
δοκιμαςίεσ φωνολογικισ επίγνωςθσ και αναγνωςτικισ κατανόθςθσ (Metsala & Walley,
1998, όπ.αναφ. ςτο Wise et al., 2007).
Στθν παροφςα εργαςία λοιπόν, επιχειρείται μζςω τθσ αναςκόπθςθσ τθσ
βιβλιογραφίασ αφενόσ θ ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ τθσ επιρροισ τθσ λεξιλογικισ επίγνωςθσ ςτθν
αναγνωςτικι κατανόθςθ των ατόμων με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ και ΑΔ, κι αφετζρου ο
αντίκτυποσ τθσ πρϊιμθσ (προςχολικισ) λεξιλογικισ παρζμβαςθσ ςτθ μετζπειτα πορεία των
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παιδιϊν με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ι/και ΑΔ ςτον ελλαδικό χϊρο. Στο πλαίςιο αυτό,
αναδεικνφονται ςτθ ςυνζχεια τα κενά που προκφπτουν από τθ βιβλιογραφία, κακϊσ ςε
δεφτερο επίπεδο κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθ βάςθ μιασ νεότερθσ πειραματικισ
ζρευνασ.
Θ μελζτθ αυτϊν των πτυχϊν κρίνεται ςκόπιμθ, κακϊσ μπορεί να ςυνδράμει ςτθν
καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ λεξιλογικισ επίγνωςθσ, τθσ πρϊιμθσ παρζμβαςθσ και
τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςτα παιδιά με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ι/και ΑΔ με ςτόχο
τθ βελτίωςθ των πρακτικϊν που ακολουκοφνται τόςο ςτθν ειδικι, όςο και ςτθν γενικι
αγωγι. Τζλοσ, θ παροφςα ζρευνα, ευελπιςτεί να αποτελζςει αρωγό ςτισ προςπάκειεσ
νθπιαγωγϊν, βρεφονθπιοκόμων και γονζων να δράςουν προλθπτικά με μια επωφελι για το
παιδί διαδικαςία και κυρίωσ για το παιδί που βρίςκεται ςε επικινδυνότθτα ι όπωσ κα
λζγαμε «ςε αναμονι εμφάνιςθσ αναγνωςτικισ δυςκολίασ ι ΑΔ».

2. Λεξιλογικι Επίγνωςθ και Αναγνωςτικι Κατανόθςθ ςε παιδιά με
Αναπτυξιακι Δυςλεξία και Αναγνωςτικζσ Δυςκολίεσ: Βιβλιογραφικι
αναςκόπθςθ.
2.1. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ
Θ μελζτθ των Wiseκ.ςυν. (2007) μελετά τουσ τρόπουσ που θ φωνολογία, θ
μορφοςφνταξθ και θ ςθμαςιολογία μποροφν να επθρεάςουν (και ςε ποιεσ θλικίεσ) τθν
ανάπτυξθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ. Εςτιάηοντασ ςτθ λεξιλογικι επίγνωςθ, τονίηουν
ότι οι αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ εδράηονται αφενόσ ςτθ ςχζςθ του φωνολογικοφ
ελλείμματοσ και τθσ ςθμαςιολογικισ αναπαράςταςθσ των λζξεων κι αφετζρου ςτθν ελλιπι
διειςδυτικότθτα του ατόμου με ΑΔ ςτο νοθτικό του λεξικό, εξαιτίασ τθσ προβλθματικισ
ςχζςθσ τθσ λεξιλογικισ ποιότθτασ και τθσ ταχφτερθσ αποκωδικοποίθςθσ.
Στθ ςυνζχεια, διερευνοφν (i) τθν αιτιϊδθ ςχζςθ του προςλθπτικοφ και παραγωγικοφ
λεξιλογίου με τθν ανάπτυξθ των προ-αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων, (ii) τισ ικανότθτεσ
αναγνϊριςθσ των λζξεων και τθ μεταξφ τουσ διεπίδραςθ και (iii) αν ο επιπρόςκετοσ
παράγοντασ τθσ ακουςτικισ κατανόθςθσ ςυνιςτά ιςχυρότερο δείκτθ ςτθν εδραίωςθ τθσ
αναγνωςτικισ ικανότθτασ.
Δείγμα αυτισ τθσ μελζτθσ αποτζλεςαν 279 μακθτζσ με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ,
Αφρικανικισ και Καυκαςιανισ καταγωγισ (108 κορίτςια-171 αγόρια, μζςθσ θλικίασ 6,08) 2θσ
και 3θσ Τάξθσ από δθμόςια Δθμοτικά Σχολεία τθσ Ατλάντασ, τθσ Βοςτόνθσ και του Τορόντο.
Εξετάςτθκαν ςε αςκιςεισ προ-αναγνωςτικϊν ικανοτιτων, λεξιλογικισ αναγνϊριςθσ
(προςλθπτικό και παραγωγικό λεξιλόγιο), προφορικϊν δεξιοτιτων και αναγνωςτικισ
κατανόθςθσ. Χρθςιμοποιικθκαν ςτακμιςμζνα διαγνωςτικά και ψυχομετρικά εργαλεία με
ςτόχο τθν αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων, ενϊ μετρικθκε και το νοθτικό δυναμικό των
ςυμμετεχόντων (WISC-III). Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αναδεικνφουν τθν άμεςθ
ςυςχζτιςθ του παραγωγικοφ και του προςλθπτικοφ λεξιλογίου με τισ προ-αναγνωςτικζσ
δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ των λζξεων, ςχζςθ που φαίνεται να αποτελεί τον
πιο ιςχυρό προβλεπτικό δείκτθ για τισ αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ, κακϊσ και ιςχυρό
παράγοντα τθσ ακουςτικισ κατανόθςθσ.
Στο ίδιο πλαίςιο, οι Paizi, DeLuca, Zoccolotti και Burani, (2013) ςτθν ζρευνα τουσ,
αναδεικνφουν τθν αιτιϊδθ ςχζςθ του λεξιλογικοφ ελλείμματοσ και τθσ αναγνωςτικισ
κατανόθςθσ ςε άτομα με ΑΔ, ενϊ ταυτόχρονα το ςυςχετίηουν με τθ ποιότθτα του
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προφορικοφ λεξιλογίου και τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ.Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν 17 μακθτζσ
από τθν κεντρικι Λταλία με ΑΔ με μζςθ θλικία 11.7, 8 κορίτςια-9 αγόρια και 17 μακθτζσ
χωρίσ ΑΔ, 8 κορίτςια-9 αγόρια. Ζλαβαν μζροσ ςε 4 διαφορετικά πειράματα, ςε δοκιμαςίεσ
ανάγνωςθσ κειμζνων, ψευδολζξεων, λζξεων χαμθλισ και υψθλισ ςυχνότθτασ, κακϊσ και
λζξεισ μζςου και μεγάλου μικουσ, ενϊ δόκθκε και χρονικόσ περιοριςμόσ, διερευνϊντασ
ταυτόχρονα τθν επιρροι του κάκε παράγοντα λεξικότθτασ χωριςτά. Το λεξιλογικό ζλλειμμα
φάνθκε να επθρεάηει ςε μεγαλφτερο βακμό τουσ ςυμμετζχοντεσ με ΑΔ, κακϊσ ιταν πιο
αργοί και ανακριβείσ ςτθν ανάγνωςθ, γεγονόσ που δυςχζραινε τθ πρόςβαςθ τουσ ςτο
ορκογραφικό λεξικό, ενϊ οι επιδόςεισ τουσ ςτισ λζξεισ υψθλισ και χαμθλισ ςυχνότθτασ
ιταν καλφτερεσ από τισ επιδόςεισ τουσ ςτισ ψευδολζξεισ. Επίςθσ, ςτο τομζα τθσ
αποκωδικοποίθςθσ οι μακθτζσ με ΑΔ εμφάνιςαν ςθμαντικι απόκλιςθ από τουσ
μακθτζστυπικισ ανάπτυξθσ (ΤΑ), όπωσ και ςτθ φωνολογία. Επιπλζον, τα προβλιματα ςτθν
κατονομαςία ιταν πιο εμφανι όταν υπιρχε ταυτόχρονθ χριςθ λζξεων και ψευδολζξεων,
ενϊ το μικοσ και θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των λζξεων αςκοφςε επιρροι ςτθ λεξιλογικι
απόφαςθ των παιδιϊν.
Οι Mokhtari και Niederhauser (2013) ςτθν ζρευνα τουσ απζδειξαν ότι οι μακθτζσ με
αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ μειονεκτοφςαν και ςτθ ςυντακτικι επεξεργαςία, γεγονόσ που
αντικατοπτρίηει μια εικόνα γενικότερθσ αδυναμίασ ςτισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, που
ενςωματϊνει τόςο ςθμαςιολογικά όςο και γραμματικά ελλείμματα. Στθριηόμενοι ςτθν
υπόκεςθ ότι οι αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ είναι αποτζλεςμα ελλείμματοσ τόςο ςτθ
ςυντακτικι όςο και ςτθ λεξιλογικι ενθμερότθτα, διερευνοφν και επιπρόςκετεσ
παραμζτρουσ που μποροφν να επθρεάςουν τθ λεξιλογικι επιρροι ςτθν ανάπτυξθ τθσ
μειωμζνθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ. Ρράγματι, εξετάηουν τθ ςχζςθ τθσ λεξιλογικισ
γνϊςθσ και τθσ ςυντακτικισ ενθμερότθτασ με τισ διαφορετικζσ επιδόςεισ των παιδιϊν τθσ
5θσ δθμοτικοφ ςτθν αναγνωςτικι κατανόθςθ. Επιπροςκζτωσ, ελζγχουν κατά πόςο θ
ςυντακτικι ενθμερότθτα από μόνθ τθσ μπορεί να ερμθνεφςει επιπρόςκετεσ δυςκολίεσ ςτθ
διαδικαςία αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ανεξάρτθτα από τθ λεξιλογικι ανάπτυξθ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πείραμα ιταν 32 παιδιά, 17 αγόρια-15 κορίτςια πζμπτθσ τάξθσ
(μζςθσ θλικίασ 11.3) από δυο τμιματα ενόσ περιφερειακοφ-τοπικοφ ςχολείου των
νοτιοκεντρικϊν ΘΡΑ. Από τουσ 32 μακθτζσ οι 7 λάμβαναν κακθμερινι υποςτιριξθ ςτισ
αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, οι 3 φοιτοφςαν ςε ςχολεία ειδικισ αγωγισ και ο ζνασ ανικε ςτα
χαριςματικά παιδιά. Τουσ χορθγικθκε ζνα τεςτ για τθ διερεφνθςθ τθσ αναγνωςτικισ
ικανότθτασ και τθσ λεξιλογικισ κατανόθςθσ (με χρονικό περιοριςμό) και ζνα δεφτερο για τθ
μελζτθ τθσ ςυντακτικισ τουσ γνϊςθσ (χωρίσ χρονικό περιοριςμό). Τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ δείχνουν μια κετικι ςυςχζτιςθ τθσ λεξιλογικισ γνϊςθσ και τθσ ςυντακτικισ
επίγνωςθσ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ. Θ ςυντακτικι
ενθμερότθτα μάλιςτα αναδεικνφεται ωσ καλφτεροσ προβλεπτικόσ δείκτθσ τθσ αναγνωςτικισ
κατανόθςθσ. Ακόμα, θ μελζτθ επιςθμαίνει ότι τα αποτελζςματα μποροφν να ερμθνευκοφν
με διττό τρόπο. Από τθ μια θ επίγνωςθ ςε λεξιλογικό και ταυτόχρονα ςυντακτικό επίπεδο
μπορεί να αποτελζςει κατά 68% προβλεπτικό δείκτθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ και από
τθν άλλθ, ότι από μόνεσ τουσ, θ ςυντακτικι και θ λεξιλογικι επίγνωςθ, ςυνιςτοφν
αντίςτοιχο προβλεπτικό παράγοντα.
Επιπροςκζτωσ, οι ερευνθτζσ τονίηουν ότι θ ςυντακτικι επίγνωςθ αποτελεί
επιπρόςκετο παράγοντα που ζρχεται να αμφιςβθτιςει τθν ευρζωσ διαδεδομζνθ υπόκεςθ
ότι θ λεξιλογικι επίγνωςθ αποτελεί τον κυρίαρχο προβλεπτικό παράγοντα, κακϊσ και οι
δφο λειτουργοφν ςε ζνα πλαίςιο αλλθλεπίδραςθσ.
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Ραράλλθλα, θ ζρευνα των Botsas και Padeliadou (2017) επιχειρεί να αποδείξει ότι τα
παιδιά με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ εμφανίηουν ζνα γενικότερο ελλειμματικό προφίλ ςτθ
γλωςςικι επεξεργαςία και μάλιςτα ςτισ μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ. Επεςιμαναν ότι οι
μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ βοθκοφν τον αναγνϊςτθ να ελζγξει το επίπεδο τθσ
αναγνωςτικισ του κατανόθςθσ ςε διαφορετικϊν ειδϊν κείμενα με βάςθ τρεισ
προχποκζςεισ: «τθ λεξιλογικι, τθν εςωτερικι και τθν εξωτερικι ςυνζπεια» (Botsas &
Padeliadou, 2017). Για αυτό το λόγο ςτθν ζρευνα τουσ εξετάηουν αν γίνεται επιςτράτευςθ
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων ι χριςθ διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν από τουσ μακθτζσ με
αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ςυγκριτικά με τουσ καλοφσ αναγνϊςτεσ, αλλά και ποιεσ
διορκωτικζσ μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ χρθςιμοποιοφν ςτθ πραγματικότθτα και οι δυο
ομάδεσ παιδιϊν όταν αντιμετωπίςουν κάποιο πρόβλθμα. Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν 60
μακθτζσ (40 αγόρια-20 κορίτςια) Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ 4θσ, 5θσ και 6θσ Τάξθσ. Οι μιςοί από
αυτοφσ ιταν μακθτζσ με διαγνωςμζνεσ αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ και υπόλοιποι μιςοί καλοί
αναγνϊςτεσ. Θ διαδικαςία ελζγχου διενεργικθκε μζςω τριϊν διαφορετικϊν τρόπων
αξιολόγθςθσ τθσ «εφρεςθσ λάκουσ», τθσ «φωναχτισ ςκζψθσ» και τθσ «μεταγνωςτικισ
ςυνζντευξθσ». Οι ςυγγραφείσ εξάγουν το ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ
ανάμεςα ςτα παιδιά με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ και ςε εκείνα που είναι καλοί αναγνϊςτεσ
τόςο ςτθ διαδοχικι αξιολόγθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ κατανόθςθσ (εντοπιςμόσ αςυνεπειϊν του
κειμζνου, αλλά και πικανι ςυςχζτιςθ του με άλλεσ αδυναμίεσ π.χ. μνιμθ, ικανότθτα
εξαγωγισ ςυμπεραςμϊν) όςο και ςτθ χριςθ αντιςτακμιςτικϊν μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων (ςτρατθγικζσ χαμθλοφ επιπζδου, βοικεια από κάποιο
εξωγενι παράγοντα ι ακόμα και παραίτθςθ).
2.2. Συμπεράςματα. Το ερευνθτικό κενό.
Το ςφνολο τθσ βιβλιογραφίασ που μελετικθκε καταδεικνφει τθ μεγάλθ ςθμαςία του
λεξιλογίου ςτθν ανάπτυξθ τθσ αναγνωςτικισ ικανότθτασ ςτα παιδιά με ΑΔ. Ρράγματι,
κάποιεσ μελζτεσ, μετρϊντασ ι ερευνϊντασ ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ ςχζςθσ του λεξιλογίου
με τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ, αφινουν ερευνθτικό κενό το οποίο κάποτε μάλιςτα
αναδεικνφεται aposteriori από τουσ ίδιουσ μελετθτζσ.
Πλεσ οι παραπάνω μελζτεσ ανζδειξαν τθ ςθμαςία του λεξιλογίου είτε ωσ μοναδικοφ
προβλεπτικοφ δείκτθ για τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ/δυςκολία ςτα παιδιά με ΑΔ (Wise et
al., 2007) είτε ωσ επιμζρουσ παράγοντα μεγάλθσ επιρροισ, επθρεάηοντασ τθν
αποκωδικοποίθςθ και τθν κατoνομαςία (Paizi et al., 2013) ι κατά άλλουσ μαηί με τθ
ςυντακτικι ενθμερότθτα (Mokhtari & Niederhauser, 2013). Στο ίδιο πλαίςιο και οι Botsas
και Padeliadou (2017), επιςθμαίνουν αφενόσ τθ ςθμαςία τθσ λεξιλογικισ επίγνωςθσ και
αφετζρου εξάγουν το ςυμπζραςμα ότι θ αναγνωςτικι κατανόθςθ ςυνδζεται και με άλλεσ
αδυναμίεσ, όπωσ θ μνιμθ, θ ικανότθτα ςυμπεραςμϊν κ.ά.
Οι ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ και όςεσ υπζπεςαν ςτθν αντίλθψθ μασ, παρουςιάηουν
κάποια μεκοδολογικά κενά, κακϊσ δεν εςτιάηουν ςτθν πρϊιμθ λεξιλογικι παρζμβαςθ, προ
τθσ εκδθλϊςεωσ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και τθσ διαχρονικισ μζτρθςθσ των ωφελειϊν, ϊςτε
να καταδειχκεί αφενόσ θ επιρροι τθσ πρϊιμθσ λεξιλογικισ παρζμβαςθσ ςτα παιδιά που
βρίςκονται ςε επικινδυνότθτα εμφάνιςθσ ΑΔ (παιδιά με χαμθλό ΚΟΕ ι που άργθςαν να
μιλιςουν, οικογενειακό ιςτορικό ΑΔ ι ΔΑΦ κ.ά.) και αφετζρου να διαφανεί ο βακμόσ τθσ
γενίκευςθσ και τθσ διατιρθςθσ των πρϊιμων λεξιλογικϊν παρεμβάςεων.
Εξίςου ςθμαντικό κενό για το αντικείμενο τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελεί θ απουςία
ςυςχζτιςθσ τθσ πρϊιμθσ λεξιλογικισ παρζμβαςθσ με διαφορετικά είδθ κειμζνων. Δεν ζχει
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μετρθκεί δθλαδι, θ αναγνωςτικι κατανόθςθ των παιδιϊν με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ι/και
ΑΔ ςε κείμενα επικαιρότθτασ ι/και επιχειρθματολογίασ αντίςτοιχα με τθν θλικία τουσ,
αφενόσ ςε ςχζςθ με τα παιδιά με ΑΔ ι/και αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ που δε δζχκθκαν
πρϊιμθ λεξιλογικι παρζμβαςθ και αφετζρου με παρζμβαςθ λεξιλογικισ διδαςκαλίασ πριν
τθν εξζταςθ του κειμζνου (φςτερθ παρζμβαςθ/διδαςκαλία – pretest/posttest).
Τζλοσ, ενϊ δφο από τισ παραπάνω μελζτεσ ζλαβαν υπόψθ τουσ το Νοθτικό
Δυναμικό(ΝΔ) των ςυμμετεχόντων, ακριβϊσ εξαιτίασ τθσ φφςθσ τουσ (δε μζτρθςαν τισ
επιδόςεισ των παιδιϊν ςε πρϊιμο ςτάδιο πριν από εμφάνιςθ ΑΔ, δθλαδι δεν ζκεςαν
ηιτθμα πρϊιμθσ λεξιλογικισ παρζμβαςθσ), δε μπόρεςαν να διερευνιςουν και τθ ςχζςθ του
ΝΔ των ςυμμετεχόντων και τθσ ικανότθτασ αφενόσ λεξικισ πρόςλθψθσ και αφετζρου
αναγνωςτικισ κατανόθςθσ. Θ ςυγκριτικι μελζτθ ατόμων που δζχκθκαν παρζμβαςθ με
άτομα που δεν δζχκθκαν παρζμβαςθ και που παρουςίαςαν ΑΔ ςτθ πορεία, μπορεί να
αποτελζςει ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ για μελλοντικζσ μελζτεσ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τθ ςχζςθ του ΝΔ και τθσ πικανισ πρϊιμθσ παρζμβαςθσ.
2.3. Συηιτθςθ
Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ αναδεικνφονται διαφορετικζσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ,
αναφορικά με τθν επίδραςθ τθσ λεξιλογικισ επίγνωςθσ ςτθν αναγνωςτικι κατανόθςθ ςε
μακθτζσ με ΑΔ ι/και αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ. Ειδικότερα, επιςθμαίνεται πωσ μια ομάδα
επιςτθμόνων αρνείται τθν αμφίδρομθ αιτιϊδθ ςχζςθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ και του
λεξιλογίου, υποςτθρίηοντασ ότι μόνο θ αναγνωςτικι κατανόθςθ ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ
του λεξιλογίου (Eldredge, Quinn & Butterfield, 1990). Άλλεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ πάλι,
ςυςχετίηουν το λεξιλόγιο με τθ ταχφτθτα και τθ δυνατότθτα ανάκλθςθσ από το νοθτικό
λεξικό και όχι με τθν ανάπτυξθ και διεφρυνςθ του λεξιλογίου (Αϊδίνθσ, 2012). Στο ίδιο
πνεφμα, άλλοι ερευνθτζσ ςυνδζουν το λεξιλόγιο με άλλουσ παράγοντεσ τθσ γλϊςςασ και τθ
ςχζςθ τουσ με τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ.
Ρράγματι, θ μελζτθ των Olson και ςυνεργατϊν (2011) ςυςχετίηει το λεξιλόγιο με τθν
προβλθματικι ταχφτθτα αποκωδικοποίθςθσ και ςυνεκδοχικά με τθν αναγνωςτικι
κατανόθςθ, ι άλλεσ ςυςχετιςτικζσ μελζτεσ λεξιλογίου-ακουςτικισ κατανόθςθσ κ.ό.κ.
Αντίκετα, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε και ςτο πρϊτο μζροσ, ζνα μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ
τεκμθριϊνει τθν αιτιϊδθ ςχζςθ του ςυγκεκριμζνου γλωςςικοφ παράγοντα με τθν ΑΔ και τθ
δυςκολία ςτθν κατανόθςθ ενόσ κειμζνου. Οι Snowling, Gallagher και Frith (2003)
επιςθμαίνουν ότι θ λεξιλογικι επίγνωςθ αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα τθσ
αναγνωςτικισ κατανόθςθσ, ενϊ οι Tabors και Snow (2001) τονίηουν ότι το λεξιλογικό
ζλλειμμα ςτθ μθτρικι γλϊςςα δθμιουργεί αντιςτοίχωσ πρόβλθμα και ςτθν αναγνωςτικι
εκμάκθςθ και κατανόθςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ.
Τζλοσ, λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ και τισ ψυχοκοινωνικζσ προεκτάςεισ του
ηθτιματοσ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςε παιδιά με δυςκολίεσ/ΑΔ, με τισ ςυνεχείσ
ματαιϊςεισ και το ςτίγμα που μια οποιαδιποτε αναπθρία ι δυςκολία επιφζρει μζςω τθσ
ιατροβιολογικισ διαδικαςίασ τθσ ετικετοποίθςθσ (Heward, 2011), μπορεί κανείσ να
καταλάβει τθ γενικευμζνθ τάςθ αναηιτθςθσ καλφτερων πρακτικϊν που κα ςυνδράμουν
τθν γενικι και ειδικι αγωγι ςτο ζργο τθσ ςτιριξθσ ενόσ παιδιοφ πριν ι μετά τθν
παρουςίαςθ των ειδικϊν δυςκολιϊν. Είναι λοιπόν, εμφανισ θ ανάγκθ
επαναπροςδιοριςμοφ των μεκόδων που οι εκπαιδευτικοί μετζρχονται για τθν αντιμετϊπιςθ
των δυςκολιϊν που ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ ενόσ κειμζνου ιδθ από τθν προςχολικι
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θλικία, πριν τθν εμφάνιςθ των δυςκολιϊν που κα ζκεταν το παιδί ςε κίνδυνο ςχολικισ
αποτυχίασ και κα ςυνζβαλαν αρνθτικά ςτθν ψυχοκοινωνικι του ανάπτυξθ.
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Ρερίλθψθ
Θ παροφςα ερευνθτικι εργαςία, λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ τθν περιγραφικι αλλά και τθν
ορκογραφικι αξιολόγθςθ των ερευνθτϊν για μια μακιτρια με βαριά Νοθτικι
Κακυςτζρθςθ, Αυτιςμό και ςυνοδά προβλιματα ςυμπεριφοράσ, που φοιτά ςτθν Εϋ τάξθ
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θρακλείου Κριτθσ, επιχειρεί να προςπελάςει διερευνθτικά τισ ορκογραφικζσ
επιλογζσ τθσ μακιτριασ, δθμιουργϊντασ ζνα άτυπο εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ τθσ
ορκογραφίασ (ορκογραφικι κλείδα). Κατά τθν δόμθςθ του ςυγκεκριμζνου άτυπου
κριτθρίου, ζρειςμα αποτζλεςαν τα ςυγκεκριμζνα ελλείμματα του παιδιοφ κι ζτςι
ςτθριηόμενοι αφενόσ ςε άλλεσ ςτακμιςμζνεσ πρακτικζσ, που αφοροφν ςτο ελλθνικό
ορκογραφικό ςφςτθμα (ωσ προσ τθν οργάνωςθ και χοριγθςθ του εργαλείου) και αφετζρου
ςτθ διδαχκείςα φλθ τθσ Εϋ τάξθσ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., προςεγγίςτθκαν τόςο ςε ποιοτικό όςο και
ςε ποςοτικό επίπεδο οι ορκογραφικζσ επιλογζσ τθσ μακιτριασ. Τα αποτελζςματα
κατζδειξαν ποςοτικά και ποιοτικά ςοβαρζσ μειονεξίεσ ςε επίπεδο παραγωγισ γραπτοφ
λόγου και τθν επιβεβλθμζνθ ανάγκθ οργάνωςθσ ενόσ εξατομικευμζνου και ςτοχευμζνου
προγράμματοσ παρζμβαςθσ.
Λζξεισ-κλειδιά: Νοθτικι Κακυςτζρθςθ, φωνολογικι επίγνωςθ, ορκογραφικι αξιολόγθςθ.

1. Ειςαγωγι
Ζνα τυπικά αναπτυςςόμενο παιδί κακϊσ μεγαλϊνει, νιϊκει τθν ανάγκθ να
επικοινωνιςει με το περιβάλλον και τουσ γλωςςικοφσ του εταίρουσ. Αναπτφςςεται
ψυχοκινθτικά και αυτι του θ εξζλιξθ αντίςτοιχα αυξάνει τισ ανάγκεσ του για επικοινωνία,
ζκφραςθ ςυναιςκιματοσ, ςκζψεων, ιδεϊν και επικυμιϊν. Θ γλϊςςα λοιπόν αποτελεί το πιο
χαρακτθριςτικό και άμεςο μζςο για να το επιτφχει αυτό είτε μζςω του λόγου είτε τθσ
ομιλίασ. Πμωσ, για τθν περίπτωςθ ενόσ παιδιοφ με Νοθτικι Κακυςτζρθςθ (εφεξισ ΝΚ) θ
διαδικαςία αυτι είναι πιο ςφνκετθ και πολυεπίπεδθ.
Ρράγματι, θ μελζτθ τθσ NΚ είναι ζνα ςφνκετο ηιτθμα εξαιτίασ τθσ ανομοιογζνειασ που
παρουςιάηει ωσ κλινικι οντότθτα. Διαφοροποιείται από τισ υπόλοιπεσ νευροαναπτυξιακζσ
διαταραχζσ, κακϊσ δεν είναι ςυγκεκριμζνθ διαταραχι, αλλά παρατθρείται ωσ κυρίαρχοσ ι
δευτερογενισ αιτιακόσ παράγοντασ άλλων διαταραχϊν ι ςυνδρόμων, όπωσ οι
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Συναιςκθματικζσ Διαταραχζσ, θ Διαταραχι Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (ΔΑΦ), τo Σφνδρομο
Down (SD), κ.ά. (Ραντελιάδου, 2017). Συνεπϊσ, το κοινό βιολογικό υπόβακρο με τουσ
ςυγκεκριμζνουσ γενετικοφσ τόπουσ ευπάκειασ οδθγεί ςτθ ταυτόχρονθ ςυνφπαρξθ των
διαταραχϊν, δυςχεραίνοντασ με αυτό τον τρόπο τθ διάγνωςθ τουσ, αλλά και τθν
αντιμετϊπιςθ των όποιων γλωςςικϊν ι γνωςτικϊν μειονεξιϊν (Mayes, 2000, όπ.αναφ. ςτο
Νθςιϊτου & Βλάχοσ, 2014). Ρολφ ςυχνά όμωσ μπορεί να προκφψει και ωσ αποτζλεςμα ενόσ
επιβαρυντικοφ οικογενειακοφ κοινωνικο-οικονομικοφ και μορφωτικοφ περιβάλλοντοσ.
Ειδικότερα, ςε φωνολογικό επίπεδο τα ομιλιακά πρότυπα των παιδιϊν με ΝΚ
φαίνεται να μθν ακολουκοφν οφτε τθ χρονολογικι τουσ θλικία, αλλά οφτε πάντοτε τα
φωνολογικά χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαταραχισ. Ρράγματι, ςτα παιδιά με ιπια
ι μζτρια ΝΚ παρατθρείται πολφ ςυχνά το φαινόμενο τθσ φτωχισ ομιλιακισ παραγωγισ,
που ςυνοδεφεται από πρωτοπροςτακτικζσ προτάςεισ, ενϊ ςτα παιδιά με ςοβαρι ι βαριά
ΝΚ διαπιςτϊνεται το φαινόμενο τθσ αλαλίασ, του εμμονολθπτικοφ λόγου (ςε περιπτϊςεισ
ςυνοςυρρότθτασ με ΔΑΦ), ι τθσ φτωχισ καταλθπτότθτασ του λόγου. Οι παράγοντεσ που
δυςχεραίνουν τισ φωνολογικζσ τουσ διεργαςίεσ με αποτζλεςμα τθ βραδεία και ανεπαρκι
φωνογραφθμικι τουσ ενθμερότθτα, ςχετίηονται με παραμζτρουσ, όπωσ θ βαρθκοΐα, οι
ςτοματοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ (ςυνοςυρρότθτα με SD), οι νευροκινθτικζσ μειονεξίεσ, κ.ά.
(Ανδρζου, 2014). Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ςυνθκζςτερα φωνολογικά λάκθ που γίνονται ςτθν
κωδικοποίθςθ είτε ςτθν αποκωδικοποίθςθ του λόγου αφοροφν απλοποιιςεισ
ςυμπλεγμάτων, παραλείψεισ γραμμάτων ι και ολόκλθρων ςυλλαβϊν, απαλοιφζσ τελικϊν
ςυμφϊνων, εμπροςκοποιιςεισ, αντικαταςτάςεισ οδοντικϊν από τα αντίςτοιχα χειλικά
κ.ό.κ. Συνεκδοχικά, θ αδυναμία τουσ να αναγνωρίηουν και να χειρίηονται τα φωνολογικά
δομικά ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ, ιδιαίτερα ςε ορκογραφικά διαφανι ςυςτιματα όπωσ το
ελλθνικό, δυςχεραίνει τθν επαφι τουσ με το γραμματιςμό και ειδικότερα με τθν
ορκογραφικι ικανότθτα.
Θ παρατιρθςθ αυτι μάλιςτα προκφπτει και ωσ απόρροια των διαπιςτωμζνων
ελλειμμάτων των παιδιϊν με ΝΚ ςτθν ακουςτικο-φωνθτικι επεξεργαςία και ςτθν ικανότθτα
αντιλθπτικισ διάκριςθσ με αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτο τομζα
τθσ φωνολογικισ και φωνθμικισ επίγνωςθσ, που με τθ ςειρά τθσ εμποδίηει τθν ικανότθτα
λεκτικισ ςυνδιαλλαγισ, αλλά και τθ δεξιότθτα παραγωγισ γραπτοφ λόγου.
Επιπροςκζτωσ, ςε λεξιλογικό επίπεδο οι περιςςότερεσ μελζτεσ για τθ ΝΚ αφοροφν
παιδιά με SD. Διαπιςτϊνεται λοιπόν ότι διακζτουν περιοριςμζνο εκφραςτικό λεξιλόγιο, το
οποίο τισ περιςςότερεσ φορζσ ςχετίηεται με το ΔΝ τουσ, τισ γνωςτικζσ τουσ ικανότθτεσ, αλλά
και τουσ ψυχοκοινωνικοφσ παράγοντεσ. Από τθν άλλθ, όςον αφορά το προςλθπτικό
λεξιλόγιο, είναι ποιοτικά και αρικμθτικά ελλιπζσ, ενϊ τα ερευνθτικά δεδομζνα δείχνουν ότι
τα επίπεδα κατανόθςθσ τουσ μποροφν να φτάςουν μζχρι ζνα ςθμείο, αλλά όχι πάνω από
ςυγκεκριμζνα αναπτυξιακά ορόςθμα (Ανδρζου, 2014˙ Κάκουροσ & Μανιαδάκθ, 2005).
Συνεκδοχικά, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μειονεξίεσ των παιδιϊν με ΝΚ ςε γλωςςικό και
γνωςτικό επίπεδο, αναδεικνφεται θ ανάγκθ να τεκοφν ςτο επίκεντρο οι ατομικζσ ανάγκεσ
και το επίπεδο του κάκε μακθτι και να προςπελαςτοφν ςφαιρικά οι μειονεξίεσ τουσ
ςτθριηόμενοι ςε εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα παρζμβαςθσ. Σκοπόσ, είναι θ
ολόπλευρθ και ολιςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ ςε κοινωνικό, ακαδθμαϊκό και
ψυχοςυναιςκθματικό επίπεδο.
Σε αυτι λοιπόν τθν εργαςία ςτόχοσ είναι να διερευνθκεί και να αξιολογθκεί θ
γλωςςικι εξζλιξθ μιασ μακιτριασ με βαριά ΝΚ, αυτιςμό και ςυνοδά προβλιματα
ςυμπεριφοράσ ςε ορκογραφικό και λεξιλογικό επίπεδο, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι ζχει
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ελάχιςτα ανεπτυγμζνο επικοινωνιακό παραγωγικό λόγο, ενϊ τισ περιςςότερεσ φορζσ
προςπακεί να επικοινωνιςει γραπτϊσ τισ ςκζψεισ τθσ. Τζλοσ, ςτθν ενότθτα παρουςιάηονται
τα ςυμπεράςματα τθσ ορκογραφικισ αξιολόγθςθσ και τίκενται μακροπρόκεςμοι ςτόχοι με
ςκοπό τθν οργάνωςθ ενόσ ςτοχευμζνου ςτισ ανάγκεσ του παιδιοφ προγράμματοσ
παρζμβαςθσ.

2. Θ μελζτθ περίπτωςθσ: Ρροφίλ μακιτριασ (ιςτορικό, παρατιρθςθ και
προςωπικι καταγραφι-θμερολόγιο)
2.1. Ρροφίλ μακιτριασ
Θ E. είναι ζνα κορίτςι 21 ετϊν που φοιτά ςτθν Εϋ τάξθ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θρακλείου
Κριτθσ. Σφμφωνα με τθ διάγνωςθ του ΚΕ.Δ.ΔΥ αντιμετωπίηει βαριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ,
Διάχυτθ Αναπτυξιακι Διαταραχι, κακϊσ και ςυνοδζσ Διαταραχζσ Συμπεριφοράσ και
λαμβάνει φαρμακευτικι αγωγι (Rispelen και Akineton). Είναι το μοναδικό παιδί τθσ
οικογζνειασ και ηει με τον πατζρα και τθ γιαγιά τθσ, θ οποία ζχει αναλάβει εξ ολοκλιρου τθ
φροντίδα τθσ μετά από το κάνατο τθσ μθτζρα τθσ.
Στον ςυναιςκθματικό-κοινωνικό τομζα είναι ζνα αρκετά πρόςχαρο, ιρεμο και
ευαίςκθτο παιδί, που δεν ζχει ανεπτυγμζνο προφορικό λόγο. Ραρόλα αυτά, ζχει
βλεμματικι επαφι και είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςει μθ λεκτικά με άλλα άτομα. Ριο
ςυγκεκριμζνα, επιηθτεί τθν αλλθλεπίδραςθ ςυνικωσ με ενιλικεσ, όπωσ είναι οι κακθγθτζσ
τθσ, όταν κζλει να αποκτιςει κάτι ι να επικοινωνιςει εμμονολθπτικά για πράγματα που
τθσ αρζςουν, όπωσ είναι οι κοφκλεσ. Ακόμθ, είναι αποςταςιοποιθμζνθ από τουσ
ςυμμακθτζσ τθσ, ενϊ το ςχολείο δεν είναι πάντοτε ευχάριςτο για τθν ίδια, κακϊσ
κουράηεται πολφ εφκολα και αδυνατεί να ςυνεργαςτεί ιδιαιτζρωσ κατά τθ διαδικαςία τθσ
γραφισ. Επίςθσ, τθσ αρζςει να παρατθρεί τουσ άλλουσ γφρω τθσ, ενϊ αςχολοφνται με
κάποια δραςτθριότθτα ι να ανοίγει τον υπολογιςτι και να ακοφει τραγοφδια. Δουλεφει
παράλλθλα με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ χωρίσ να τουσ ενοχλεί, πάντοτε όμωσ με παρότρυνςθ,
κακϊσ δεν παίρνει πρωτοβουλία για να ξεκινιςει μια δραςτθριότθτα ι παιχνίδι. Πταν τα
καταφζρνει ςε μια δραςτθριότθτα κάνει φτερουγίςματα με τα χζρια τθσ και γελάει.
Αντιμετωπίηει δυςκολία ςτθν κοινωνικο-ςυναιςκθματικι τθσ ανάπτυξθ και ιδιαίτερα
ςτθν κατανόθςθ και ςτθ διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων τθσ, θ οποία εκδθλϊνεται με
αυτοτραυματιςμό (δάγκωμα του χεριοφ). Επίςθσ, πολφ ςυχνά παρουςιάηει
υπερκινθτικότθτα, θ οποία πραγματϊνεται μζςω τθσ φυγισ από τθν τάξθ ι με
ςυμπεριφορζσ που τθ κζτουν ςε κίνδυνο, π.χ. πθδάει από το παράκυρο τθσ τάξθσ, με
αποτζλεςμα να χρειάηεται ςυνεχι επίβλεψθ.
Στον τομζα τθσ αυτοεξυπθρζτθςθσ μπορεί να κάνει χριςθ τουαλζτασ, να πλφνει τα
χζρια τθσ και να βάλει το μπουφάν τθσ χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα. Τρϊει μόνθ τθσ
χρθςιμοποιϊντασ πιροφνι και κουτάλι, αλλά όχι μαχαίρι. Μόλισ τελειϊςει με το φαγθτό τθσ
τοποκετεί το πιάτο και το πιροφνι ςτο νεροχφτθ και πετά τθ χαρτοπετςζτα ι το πλαςτικό
ποτιρι τθσ ςτον κάδο απορριμμάτων.
Στο γνωςιολογικό τομζα, ζγινε αντιλθπτό τόςο ςτο μάκθμα τθσ γυμναςτικισ όςο και
τθσ κθπουρικισ και των εικαςτικϊν ότι ςτθν οπτικι αντίλθψθ ακολουκεί με το βλζμμα τθν
κίνθςθ και τθν τροχιά των αντικειμζνων. Τοποκετεί ςτθ ςωςτι κζςθ ενςφθνϊματα με
γεωμετρικά ςχιματα και χρϊματα. Ακόμθ, τθσ αρζςει πολφ να φτιάχνει παηλ. Στθν
ακουςτικι αντίλθψθ, φάνθκε τόςο ςτο ενδοςχολικό πλαίςιο (π.χ. ςτο μάκθμα τθσ
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μουςικισ) όςο και ςτο εξωςχολικό (ςτον προαφλιο χϊρο και ςτον κιπο ςτο μάκθμα τθσ
κθπουρικισ) να παρατθρεί γφρω τθσ όταν ζνασ ιχοσ παράγεται ςτο περιβάλλον τθσ και
προςανατολίηεται ςωςτά προσ τθν κατεφκυνςθ του ιχου. Στισ φωνολογικζσ όμωσ αςκιςεισ
που αφοροφςαν το μάκθμα τθσ γλϊςςασ ι τθσ μουςικισ, αδυνατοφςε να διακρίνει τουσ
ιχουσ κάκε φκόγγου/φωνιματοσ ι νότασ.
Στο γνωςτικό-εκτελεςτικό τομζα φάνθκε να γνωρίηει και να δείχνει τα μζλθ του
προςϊπου ι του ςϊματοσ τθσ, ενϊ κάποιεσ φορζσ μποροφςε να αναγνωρίηει τα χρϊματα,
τα ςχιματα ι τα διαφορετικά μεγζκθ αντικειμζνων. Ακόμθ, διαπιςτϊκθκε ότι ζχει τθν
ικανότθτα να εκτελεί απλζσ αλλά όχι ςφνκετεσ εντολζσ. Δεν γνωρίηει τισ θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ, τουσ μινεσ ι τισ εποχζσ. Πςον αφορά τθν κιναιςκθτικι τθσ ικανότθτα φαίνεται
να μιμείται τισ αδρζσ κινιςεισ με τα χζρια, τα πόδια, το κεφάλι ι το ςϊμα. Αντίκετα, ςτο
επίπεδο τθσ λεπτισ κινθτικότθτασ εμφανίηει αδυναμία να γράψει ι να ηωγραφίςει μζςα ςτα
πλαίςια ι πάνω ςτισ γραμμζσ, θ γραφι τθσ είναι κακισ ποιότθτασ και με κακι ψυχοκινθτικι
ταχφτθτα.
Σε επίπεδο εκφραςτικισ γλϊςςασ-επικοινωνίασ παρατθρικθκε ότι ζχει ελάχιςτα
ανεπτυγμζνο επικοινωνιακό παραγωγικό λόγο, ενϊ θ ομιλία τθσ χαρακτθρίηεται τισ
περιςςότερεσ φορζσ εμμονολθπτικι. Επίςθσ, πολλζσ φορζσ εκφράηει με μανιεριςμοφσ ι
γραπτϊσ (με μεμονωμζνουσ φκόγγουσ) αυτό που κζλει να πει. Κάνει πολλά φωνολογικά
λάκθ, όπωσ για παράδειγμα θχθροποιιςεισ, απλοποιιςεισ και αντικαταςτάςεισ
ςυμπλεγμάτων, παραλείψεισ φωνθμάτων ι ακόμθ και ολόκλθρων ςυλλαβϊν.
Τζλοσ, διαπιςτϊκθκε ότι θ γραφι τθσ Ε. ςε επίπεδο οπτικισ αναπαράςταςθσ είναι
ςοβαρά ελλειμματικι. Τα φωνολογικά ςφάλματα του προφορικοφ λόγου μεταφζρονται και
ςτθ δομι του γραπτοφ λόγου, με αποτζλεςμα θ ζλλειψθ φωνολογικισ επίγνωςθσ να
δθμιουργεί προβλιματα ςτθ γραφθμικι αναπαράςταςθ των δομικϊν ςτοιχείων τθσ
γλϊςςασ. Ζτςι, θ ςυγκεκριμζνθ μακιτρια αντιμετωπίηει μια ςειρά από μειονεξίεσ ςε
γνωςτικό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ γραφθμικισ απόδοςθσ μιασ μονοςφλλαβθσ, διςφλλαβθσ
λζξθσ αλλά και μιασ μικρισ πρόταςθσ, κακϊσ επίςθσ και ςτο λεξιλογικό επίπεδο.
2.2. Θ αξιολόγθςθ:
χαρακτθριςτικά.

Ρεριγραφι

εργαλείου

αξιολόγθςθσ:

Στόχοσ

και

δομικά

Για τθ ςφνταξθ αυτοφ του άτυπου εργαλείου αξιοποιικθκαν αφενόσ τα ςτοιχεία που
προζκυψαν κατά τθν παρατιρθςθ και αφετζρου τα γνωςιακά και αναπτυξιακά ορόςθμα
που κα ζπρεπε να ζχει κατακτιςει το παιδί ςφμφωνα με τθν θλικία του, ωσ μια προςπάκεια
ςτάκμιςθσ και επίτευξθσ τθσ αξιοπιςτίασ του (Ουηοφνθ & Νακάκθσ, 2011).
Στο ςθμείο αυτό αξίηει να επιςθμανκεί ότι ο πατζρασ του παιδιοφ ζδωςε τθ
ςυγκατάκεςθ του,ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ, για τθν εφαρμογι αυτοφ του
άτυπου εργαλείου αξιολόγθςθσ, τθ διαχείριςθ και χριςθ των πλθροφοριϊν για κακαρά
επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ. Ρράγματι, αυτι θ κλείδα που καταςκευάςτθκε ειδικά για αυτό το
παιδί, κατζςτθςε τον πατζρα κοινωνό τθσ προςπάκειασ, κακϊσ γνϊριηε ότιςε πρϊτθ φάςθ
κα εξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα τόςο για τον ςκοπό τθσ παροφςασ ζρευνασ όςο και
για τθν ίδια τθν εικόνα του παιδιοφ του, ενϊ ςε δεφτερο χρόνο κα αποτελοφςε αφόρμθςθ
για τθν οργάνωςθ ενόσ εξατομικευμζνου προγράμματοσ παρζμβαςθσ.Ταυτόχρονα,
δόκθκαν οι κατάλλθλεσ εξθγιςεισ και βεβαιϊςεισ αναφορικά με το ςεβαςμό τθσ
αξιοπρζπειασ του παιδιοφ και τθ διαςφάλιςθ των προςωπικϊν του ςτοιχείων,
διατυπϊνοντασ με ςαφινεια τθ ςτοχοκεςία του ςυγκεκριμζνου άτυπου τεςτ αξιολόγθςθσ.
Βζβαια, ο τρόποσ δόμθςθσ και χοριγθςθσ του ςυγκεκριμζνου εργαλείου, κακιςτοφν τθν

233

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

αξιοπιςτία του προβλθματικι, κακϊσ επειδι χορθγικθκε μια μόνο φορά δεν είναι εφικτι θ
περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ επαναλθψιμότθτασ των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων.
Ραράλλθλα, αξίηει να ςθμειωκεί, ότι επειδι θ μακιτρια είναι θλικιακά αρκετά
μεγάλθ, άμεςοσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςπάκειασ είναι να καλυφκεί αυτό το κενό το
ταχφτερο δυνατό, παρζχοντασ μια αντικειμενικι εικόνα των ελλειμμάτων τθσ ςτο επίπεδο
του γραπτοφ λόγου και να προςφζρει μια άμεςθ και αξιόπιςτθ υποςτθρικτικι παρζμβαςθ,
θ οποία κατά τουσ Κωνςταντίνου και Κοςμίδου (2011) βοθκά ςτθν ενίςχυςθ τθσ
αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοεικόνασ του μακθτι, αποςείοντασ τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που
πικανά να ςυνδζονται με τθν ακαδθμαϊκι αποτυχία. Σε μακροπρόκεςμο επίπεδο, υπάρχει
θ προςδοκία θ παρζμβαςθ που κα δομθκεί ωσ αποτζλεςμα αυτοφ του άτυπου εργαλείου
να ςυνδράμει ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων του παιδιοφ ςτο επίπεδο τθσ κωδικοποίθςθσ
του λόγου, ςτθ βελτίωςθ του λεξιλογίου, αλλά και των γενικότερων γλωςςικϊν, γνωςτικϊν
και γραφοκινθτικϊν ικανοτιτων του.
Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο ςυνιςτά μια δοκιμαςία αξιολόγθςθσ τθσ κωδικοποίθςθσ
του λόγου ςε επίπεδο μονοςφλλαβθσ και διςφλλαβθσ λζξθσ, αλλά και πρόταςθσ με τθ
μορφι τθσ υπαγόρευςθσ των λζξεων. Ρράγματι, δίνονται 15 μονοςφλλαβεσ και 5
διςφλλαβεσ λζξεισ με τθ μορφι ςφμφωνο-φωνιεν (ΣΦ), αλλά και δυο προτάςεισ με τθ
δομι Υ-Α και Υ--Α, που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνουσ γραφοφωνθμικοφσ, αλλά και
γραμματικοφσ κανόνεσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ που υπαγορεφονται ςτο παιδί, δομοφνται
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διερευνθκοφν θ γνϊςθ και τα ελλείμματα του παιδιοφ ςτο
επίπεδο τθσ κωδικοποίθςθσ του λόγου, αλλά και ειδικότερα να διαφανοφν τα ςυγκεκριμζνα
φωνιματα που το δυςκολεφουν(Μουηάκθ, Σιδερίδθ, Ρρωτόπαπασ, & Σίμοσ, 2010). Για
παράδειγμα, προςδοκοφμε να εξετάςουμε τθ γνϊςθ του γραφιματοσ /p/ με όλουσ τουσ
δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ φωνθζντων, π.χ. /πα/, /πι/, /πο/, αλλά και άλλα φωνιματα όπωσ
είναι το /ç/, το /t/ ι το /l/ με τουσ αντίςτοιχουσ ςυνδυαςμοφσ φωνθζντων κ.ό.κ.. Επίςθσ,
επιχειρείται να αναδειχκεί θ γνϊςθ γραφισ του ονόματοσ τθσ μακιτριασ ςτο πλαίςιο
ςφνταξθσ μια ςφντομθσ πρόταςθσ (3 λζξεισ), αλλά και οι βαςικοί κανόνεσ γραπτοφ λόγου
(π.χ. τιρθςθ κενϊν, γραφι πάνω ςτισ γραμμζσ, τονιςμόσ λζξεων κ.ά).
Ακόμθ, για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ του εργαλείου επελζγθ ςε πρϊτο επίπεδο θ
εκφϊνθςθ των λζξεων κατά μόνασ κι ζπειτα ςε ζνα προταςιακό πλαίςιο, χωρίσ να τίκεται
κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ κανόνασ παφςθσ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ του εργαλείου. Με
αυτό τον τρόπο δινόταν θ επιλογι ςτο παιδί να ςυνεχίςει με μεγαλφτερο κάρροσ, χωρίσ να
νιϊκει ότι υποτιμάται το εγχείρθμα του (βλ.παράρτθμα, 1.2. «Οδθγίεσ προσ το παιδί»).
Τζλοσ, τζκθκαν ςυγκεκριμζνα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ των απαντιςεων τθσ
μακιτριασ (κλίμακα Likert) προκειμζνου να διαφανοφν τόςο ςε ποςοτικό όςο και ςε
ποιοτικό επίπεδο οι μειονεξίεσ τθσ και να οργανωκεί ςτθ ςυνζχεια μια κατάλλθλα
ςτοχευμζνθ παρζμβαςθ (βλ.παράρτθμα, 1.3. «Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ
του άτυπου εργαλείου).
2.3. Τα ευριματα τθσ αξιολόγθςθσ ςε ποςοτικό και ποιοτικό επίπεδο
Θ Ε. προζβθ ςε μια ςειρά από λανκαςμζνεσ ορκογραφικζσ επιλογζσ. Θ ςυνολικι
εικόνα του γραπτοφ τθσ αναδεικνφει ότι θ ςυχνότθτα των ςφαλμάτων τθσ αγγίηει το 100%.
Ειδικότερα, ζκανε λάκοσ και ςτισ 20 ςυνολικά λζξεισ (15 μονοςφλλαβεσ και 5 διςφλλαβεσ
λζξεισ), κακϊσ είτε χρθςιμοποιοφςε κυρίωσ τα ςφμφωνα γράμματα για να αναπαραςτιςει
τισ ςυλλαβζσ και τισ λζξεισ (π.χ. π-, τ-,ν-, μ-, ε-) είτε χρθςιμοποιοφςε λανκαςμζνα κάποιο
φϊνθμα (π.χ. το /n/ αντί του /l/ ι το /t/ αντί του /p/). Ριο ςυγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκε ότι
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αδυνατεί να αποτυπϊςει το φκόγγο και τθ ςυλλαβι που αντιςτοιχεί ςτο εκάςτοτε
γράφθμα με τθ δομι Σ-Φ (π.χ. /pa/,/ça/, /to/, /ne-ro/, κ.ό.κ.) είτε με τθ μορφι Φ-Σ-Φ (π.χ.
/e-l-a/ και /a-p-o/). Επίςθσ, παρατθρικθκε ότι αντικακιςτά το φϊνθμα /p/ με το/t/ αλλά και
το φϊνθμα /l/ με το /n/, ενϊ αδυνατεί να ςχθματίςει το πεηό γράμμα « μ» και «λ».
Ταυτόχρονα, αξίηει να ςθμειωκεί ότι δεν κατόρκωςε να αποτυπϊςει γραπτά το ςφμπλεγμα
/μπ/ παρά μόνο το αρχικό φϊνθμα /m/.
Σε προταςιακό επίπεδο θ Ε. κατάφερε ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ να γράψει το όνομα τθσ
χωρίσ μεγάλθ δυςκολία, όμωσ ςτθ ςυνζχεια αποτφπωςε τθν επόμενθ λζξθ κάνοντασ χριςθ
αρχικά του αρικμοφ «1» και ζπειτα τθσ λζξεωσ «ζνα». Οι λζξεισ που ακολοφκθςαν
αργότερα ιταν κι αυτζσ ςε αντίςτοιχο επίπεδο γραφισ με το προθγοφμενο ςτάδιο, δθλαδι
το θμιφωνθτικό, κακϊσ κυριαρχοφςε θ χριςθ κυρίωσ των ςυμφϊνων. Επιπλζον,
παρατθρικθκε ότι ζκανε ταυτόχρονθ χριςθ κεφαλαίων και πεηϊν γραμμάτων ςτθν ίδια
πρόταςθ, ενϊ παράλλθλα δυςκολευόταν να ακολουκιςει τισ γραμμζσ του φφλλου
αξιολόγθςθσ. Ακόμθ, οι λζξεισ ιταν κολλθμζνεσ μεταξφ τουσ, απουςίαηαν γράμματα ι
ακόμθ και ολόκλθρεσ ςυλλαβζσ από τισ λζξεισ, τα γράμματα ιταν κακοςχθματιςμζνα, ενϊ
ταυτόχρονα υπιρχε παντελισ ζλλειψθ ςθμείων ςτίξθσ.
Γίνεται επομζνωσ αντιλθπτό ότι τα ςφάλματα τθσ Ε. τόςο ςε ποςοτικό όςο και ςε
ποιοτικό επίπεδο είναι πολφ ςοβαρά. Μάλιςτα, τα ςυγκεκριμζνα ελλείμματα κακιςτοφν
επιβεβλθμζνθ τθν ανάγκθ οργάνωςθσ ενόσ εξατομικευμζνου και αξιόπιςτου προγράμματοσ
παρζμβαςθσ, που κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτο παιδί αφενόσ να ξεπεράςει τισ μειονεξίεσ
του τόςο ςτθν κωδικοποίθςθ του λόγου όςο και ςτισ γραφοκινθτικζσ δεξιότθτεσ κι
αφετζρου να ενιςχφςει τισ γενικότερεσ γνωςτικζσ του ικανότθτεσ. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται
αναγκαία θ παράλλθλθ ενίςχυςθ του προςλθπτικοφ λεξιλογίου, που κα ςυνδράμει ςτθ
γενικότερθ βελτίωςθ τθσ ορκογραφθμζνθσ γραφισ.
2.4. Λιψθ αποφάςεων: Μακροπρόκεςμοι ςτόχοι (ΜΣ)

1.
2.
3.
4.

Ενίςχυςθ τθσ ορκογραφίασ
Να αςκθκεί ςτθ γραφι γραμμάτων, ςυλλαβϊν, λζξεων, πρόταςθσ.
Να ενιςχφςει τθ λεπτι κινθτικότθτα και τισ γραφοκινθτικζσ τθσ δεξιότθτεσ
Να γνωρίηει το φκόγγο και τθ ςυλλαβι που αντιςτοιχεί ςτο εκάςτοτε γράφθμα.
Να μπορεί να ςυνκζτει ςυλλαβζσ είτε ςε επίπεδο λζξθσ (Σ-Φ-Σ-Φ Ι Φ-Σ-Φ) είτε ςε
επίπεδο πρόταςθσ με το φκόγγο και τθ ςυλλαβι που αντιςτοιχεί ςτο εκάςτοτε
γράφθμα.
5. Να γράφει τθρϊντασ τισ βαςικζσ ςυμβάςεισ γραπτοφ λόγου (τιρθςθ κενϊν, χριςθ
τόνου και τελείασ, κεφαλαίου γράμματοσ ςτθν αρχι πρόταςθσ).
6. Να εμπλουτίςει το προςλθπτικό τθσ λεξιλόγιο.
2.5. Συμπεράςματα-Συηιτθςθ
Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ζκεςε ωσ βαςικό τθσ ςτόχο τθ δόμθςθ ενόσ άτυπου κριτθρίου
αξιολόγθςθσ για μια μακιτρια 21 ετϊν τθσ Εϋ τάξθσ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θρακλείου Κριτθσ
ςφμφωνα με το ατομικά και αναπτυξιακά τθσ χαρακτθριςτικά. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
εντοπιςμοφ αφενόσ των ςυγκεκριμζνων δυςκολιϊν κι αφετζρου των περιοχϊν που το παιδί
παρουςιάηει ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ, ςυνιςτά ζνα νζο τρόπο προςζγγιςθσ των ατόμων με
ΝΚ, που βαςίηεται ςτο μοντζλο των ενδοατομικϊν δυνατοτιτων και διαφορϊν κι
αντιμετωπίηει το κάκε παιδί χωριςτά ςφμφωνα με το αναπτυξιακό και μακθςιακό του
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προφίλ (Tomlison, 1999, όπ.αναφ. ςτο Τηιβινίκου, 2015). Με αυτό τον τρόπο, θ νζα αυτι
προςζγγιςθ αναδεικνφει τθν «υποςτιριξθ» ωσ ουςιϊδεσ και αναγκαίο χαρακτθριςτικό τθσ,
ενϊ ταυτόχρονα φανερϊνει ότι με τα κατάλλθλα υποςτθρικτικά προγράμματα
παρζμβαςθσ, μπορεί να βελτιωκεί και να ενιςχυκεί θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν με
νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ (Heward, 2011). Ειδικότερα, ζνα ςτοχευμζνο και κατάλλθλα
οργανωμζνο πρόγραμμα παρζμβαςθσ κα μποροφςε να ςυνδράμει ςτθν ακαδθμαϊκι,
κοινωνικι και ψυχοςυναιςκθματικι εξζλιξθ του παιδιοφ. Με ζρειςμα λοιπόν τισ διατομικζσ
ανάγκεσ και τα ελλείμματα του παιδιοφ οργανϊνεται ςε δεφτερο χρόνο ζνα πρόγραμμα
παρζμβαςθσ που κα ςτοχεφςει ςτθν κάλυψθ των ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν του
μειονεξιϊνςτθν κωδικοποίθςθ του λόγου, ςε λεξιλογικό επίπεδο, αλλά και ςτισ γενικότερεσ
γλωςςικζσ, γνωςτικζσ και γραφοκινθτικζστου ικανότθτεσ.
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Ραράρτθμα
1.1. Το εργαλείο αξιολόγθςθσ.
1.2. Οδθγίεσ προσ το παιδί (κατά τα πρότυπα τθσ κλείδασ των Μουηάκθ, Σιδερίδθ,
Ρρωτόπαπα & Σίμου, 2010).
«Τϊρα κα ςου διαβάςουμε μερικζσ λεξοφλεσ κι εςφ κα κζλαμε να τισ γράψεισ με
κακαρά γράμματα ςε αυτό το χαρτί. Ζπειτα κα ςου ποφμε και δυο προτάςεισ και κα
κζλαμενα προςπακιςεισ να τισ γράψεισ κι αυτζσ ςτο φφλλο αυτό. Είμαςτε ζτοιμοι;
Ξεκινάμε.»
Α. Κλείδα αξιολόγθςθσ ορκογραφίασ
1. το
2. πα
3. κα
4. πι
5. λε
6. ρο
7. γα
8. λο
9. νε
10. λα
11. μο
12. πε
13. τα
14. πθ
15. μπα
16. από
17. ζλα
18. μιλο
19. νερό
20. παπί
Β. Δοκιμαςία ςε επίπεδο πρόταςθσ: Υπαγόρευςθ πρόταςθσ με 3 λζξεισ
1. «Λζνα ζνα λεμόνι».
2. «Ράρε το μιλο».
1.3. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ του παιδιοφ.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ δεξιότθτασ του γραπτοφ λόγου τθσ μακιτριασ, επιλζγεται ζνα
ςφςτθμα κατθγοριοποίθςθσ τφπου Likert. Ειδικότερα, ορίηεται ότι θ δεξιότθτα είναι
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ανεπτυγμζνθ επαρκϊσ ςτθ περίπτωςθ που θ μακιτρια ζχει γράψει ςωςτά όλεσ τισ λζξεισ ι
δίςταςε ελαφρϊσ, αλλά τελικά απζδωςε ςωςτά τθ ςυλλαβι/πρόταςθ. Ακόμθ, θ ικανότθτα
κα κεωρείται αναδυόμενθ ςτθ περίπτωςθ που το παιδί ζγραψε ςωςτά τισ 14 από τισ 20
ςυνολικά λζξεισ και τθ 1 από τισ 2 προτάςεισ. Τζλοσ, θ δεξιότθτα κα εκτιμάται ότι είναι
αποφςα ςτθ περίπτωςθ που δεν κατάφερε να γράψει ςωςτά καμία λζξθ/πρόταςθ ι ζγραψε
ςωςτά μονάχα τθ μία από τισ ςυνολικά 3 λζξεισ τθσ εκάςτοτε πρόταςθσ (Τηιβινίκου, 2018).
Δεξιότθτα επαρκϊσ ανεπτυγμζνθ: 20/20 και 2/2, Δεξιότθτα αναδυόμενθ: 14/20 και
½, Δεξιότθτα αποφςα: 0-4/20 και 0/2.
1.1. Φφλλο μακθτι
Θμερομθνία εξζταςθσ:……………………………..
Σχολείο:……………………………………..Τάξθ:……………………………….
Πνομα μακθτι:……………………….Θμερομθνία γζννθςθσ:………………………………
1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Β. Γράφω τισ προτάςεισ:
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Επιμζλεια Μθλακιανάκθ Γιαςεμι, Φοδελιανάκθσ Αντϊνιοσ
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1.4. Οι απαντιςεισ τθσ Ε..

240

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)
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Ρερίλθψθ
Στθ παροφςα εργαςία διερευνάται θ κοινι γενετικι βάςθ και ο όμοιοσ ςυμπεριφορικόσ
φαινότυποσ των Νευροαναπτυξιακϊν Διαταραχϊν (ΝΑΔ) και των Ειδικϊν Αναπτυξιακϊν
Διαταραχϊν Λόγου (ΕΑΔΛ) ι/και Ομιλίασ. Υπό το πρίςμα τθσ κοινισ γενετικισ προδιάκεςθσ
και του πολυδιάςτατου ρόλου των ςυμπεριφορικϊν χαρακτθριςτικϊν, αναδεικνφεται θ
υπόκεςθ ενόσ κλινικοφ ςυνεχοφσ των ΕΑΔΛ και άλλων ςυνδρόμων. Ρράγματι, θ παρουςία
μετάλλαξθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ γονιδιακοφσ τόπουσ και ςε ςυγκεκριμζνα γονίδια, όπωσ το
CNTNAP2 και το DCDC2, ζχει ςυςχετιςτεί με αρκετζσ διαταραχζσ (ΕΓΔ, ΔΕΡ-Υ και ΔΑΦ),
ενιςχφοντασ τθν υπόκεςθ ενόσ continuumπροσ περαιτζρω διερεφνθςθ. Τζλοσ,
επιςθμαίνεται θ ανάγκθ προςδιοριςμοφ πιο διευρυμζνων κριτθρίων, με χαρακτθριςτικά
περιςςότερων ςυνδρόμων, με ςτόχο τθν ζγκυρθ και ζγκαιρθ διάγνωςθ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ ατομικζσ αποκλίςεισ του κάκε παιδιοφ και τθν επιλογι του καλφτερου
προγράμματοσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ.
Λζξεισ-κλειδιά: Κλινικό Συνεχζσ, ΔΑΦ, ΕΑΔΛ, ΕΓΔ.

1. Ειςαγωγι. Γενετικά και ςυμπεριφορικά χαρακτθριςτικά: Nature or
Nurture?
Θ Αμερικάνικθ Ψυχιατρικι Εταιρεία, απομακρυνόμενθ από το παραδοςιακό
ιατρικοκεντρικό μοντζλο οριοκζτθςθσ τθσ αναπθρίασ, προςζγγιςε τθν τελευταία δεκαετία
το κοινωνικό μοντζλο διάγνωςθσ και παρζμβαςθσ (Φοδελιανάκθσ, 2017· 2020α· 2020β).
Ρράγματι, ςτθ νεότερθ ζκδοςθ του DSM-V (American Psychiatric Association, 2000)
αναπροςαρμόςτθκαν και επαναςχεδιάςτθκαν τα κριτιρια διάγνωςθσ, υπό το πρίςμα πιο
περιεκτικϊν φαςμάτων, ενϊ καταργικθκαν άλλεσ διαγνϊςεισ όπωσ το Άςπεργκερ και θ
Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι (ΕΓΔ) (American Psychiatric Association, 2000· Heward, 2011·
Νθςιϊτου & Βλάχοσ, 2014). Ρρόκειται για μία ζμμεςθ αναγνϊριςθ, εκ μζρουσ τθσ
επιςτθμονικισ κοινότθτασ, τθσ αδυναμίασ να δοκοφν ςαφείσ διαγνϊςεισ, ιδίωσ ςτθν
περίπτωςθ οριακϊν ςυνδρόμων. Ρράγματι, θ αδυναμία, ι ακόμθ και θ λανκαςμζνθ ι/και θ
οριακι απόδοςθ διάγνωςθσ οδιγθςε ςτθν ανάγκθ δθμιουργίασ ςυμπεριλθπτικϊν
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«φαςμάτων» με αναφορά ςτθν ζνταςθ των ςυγκεκριμζνων ςυμπτωμάτων, όπωσ για
παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ τθσ ΔΑΦ, με τθν «Ανάγκθ Ραρζμβαςθσ» Επιπζδου 1, Επιπζδου
2 και Επιπζδου 3. Ζτςι, ζνα κλινικό ςυνεχζσ μπορεί να ςυμπεριλάβει πιο οριακζσ
ςυμπτωματολογίεσ, όπωσ αυτι του Asperger ι/και τθσ ΕΓΔ, με αποτζλεςμα θ διάγνωςθ και
θ παρζμβαςθ να είναι πιο ςτοχευμζνθ ςε ςχζςθ με μια διακριτι κατθγορία
(Αναγνωςτόπουλοσ, 2001· Bishop, 2003). Επιπροςκζτωσ, μία οριοκζτθςθ αυτοφ του είδουσ,
κάνοντασ λόγο για ανάγκθ παρζμβαςθσ και όχι πια για διάγνωςθ τθσ αναπθρίασ,
εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ του κοινωνικοφ μοντζλου που κζτει ςτο κζντρο τθσ
προςπάκειασ τθν ζνταςθ τθσ αναγκαίασ ςτιριξθσ του ατόμου με αναπθρία και τθν
κοινωνικι ζνταξθ (Φοδελιανάκθσ, 2020α).
Αν και οι προθγοφμενεσ προςπάκειεσ ζρχονται πλζον ςε ςφγκρουςθ με τισ νεότερεσ
αντιλιψεισ και τισ ευαιςκθςίεσ για τθν αναπθρία, δεν μπορεί κανείσ να παραγνωρίςει ότι το
ιατρικό μοντζλο ςυνειςζφερε πολυεπίπεδα τόςο ωσ προσ τθν δθμιουργία μίασ διευρυμζνθσ
γνωςιακισ βάςθσ όςο και ωσ προσ τθν αναγκαία παρζμβαςθ. Επιπροςκζτωσ, τα ηθτιματα
τθσ αλλθλοεπικάλυψθσ και τθσ ςυννοςθρότθτασ ζφεραν ςτθν επιφάνεια τθν ανάγκθ μίασ
πιο προςωποποιθμζνθσ διάγνωςθσ και παρζμβαςθσ, κάτι που ςυνάδει αφενόσ με τθν
προςπάκεια τθσ ςφγχρονθσ κλινικισ νευροψυχολογίασ ι ακόμθ και τθσ βιογλωςςολογίασ κι
αφετζρου με τισ αρχζσ του κοινωνικοκεντρικοφ μοντζλου που λαμβάνει περιςςότερο από
ποτζ υπόψθ τθν πολυδιάςτατθ φφςθ των νευροαναπτυξιακϊν διαταραχϊν (εφεξισ ΝΑΔ)
και τθ διαφορετικι φφςθ του κάκε παιδιοφ (Cimatti, 2007·Fodelianakis, Romero, Basogain,
2020a· 2020b). Τα ηθτιματα αυτά κζτουν επιτακτικά τθν ανάγκθ για περαιτζρω διερεφνθςθ
τόςο των ηθτθμάτων που άπτονται τθσ ςυννοςθρότθτασ, όςο και των γονιδιακϊν
προδιακεςικϊν παραγόντων. Κάτι τζτοιο κα επζτρεπε τθν οριοκζτθςθ ενόσ ςυνεχοφσ
φάςματοσ ςυμπτωμάτων των ΝΑΔ (Mayes, 2000, όπ.αναφ. ςτο Κωνςταντίνου & Κοςμίδου,
2011, ςελ.33) χωρίσ όμωσ να μπορεί να αποτελζςει αξίωμα, αφοφ ςτθ ςυμπερίλθψθ ςε ζνα
φάςμα επί παραδείγματι τθσ ΕΓΔ και των ΔΑΦ φαίνεται ότι ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει
«θ ζνταςθ και το επίπεδο περιγραφισ» (Bishop, 2003, ςελ.224).
Ραρόλα αυτά, εξαιρϊντασ τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που μποροφν να διαγνωςτοφν με
ςυγκεκριμζνεσ καρυοτυπικζσ γενετικζσ εξετάςεισ, όπωσ το Williams-Bereun (SWB) ι το
ςφνδρομο Down (SD), θ εμπλοκι ενόσ μεγάλου πλικουσ πολυτροπικϊν γονιδίωνςτισ ΔΑΦ,
ςτθν ΕΓΔ αλλά και ςε άλλεσ Νευροαναπτυξιακζσ Διαταραχζσ, κακιςτοφν ακόμθ πιο
αναγκαία τθ μελζτθ για τθν πικανι ανάδειξθ ενόσ διευρυμζνου κλινικοφ ςυνεχοφσ
(Νθςιϊτου κ.ςυν. 2014). Συν τοισ άλλοισ, τα ηθτιματα τθσ ςυννοςθρότθτασ που
αναφζρκθκαν προθγοφμενα, καταφάςκουν ςτθν υπόκεςθ ενόσ κλινικοφ ςυνεχοφσ,
αποκλίνοντασ από τισ παραδοςιακζσ κάκετεσ οριοκετιςεισ (Bishop, 2003).

2. Μποροφν τα γενετικά χαρακτθριςτικά να προβλζψουν κλινικζσ
διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ;
Θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και θ αποκθςαφριςθ ολοζνα και περιςςότερων γνϊςεων για
τθ δόμθςθ του εγκεφάλου, τισ αλλθλουχίεσ και τισ ςυνάψεισ του, αναδεικνφει μία
υπερβατικι διαλεκτικι ςχζςθ των 46 χρωμοςωμάτων και των 100.000 γονιδίων που
αλλθλοεπιδροφν με το ανκρωπογενζσ και το φυςικό περιβάλλον. Αυτζσ οι γνϊςεισ, αλλά
και το αυξανόμενο επιςτθμονικό ενδιαφζρον, διεφρυναν τθν προςπάκεια αναηιτθςθσ των
γονιδίων εκείνων αλλά και των γονιδιακϊν τόπων που ίςωσ να ευκφνονται για ζνα μζροσ
ι/και για το ςφνολο των ΝΑΔ (Φοδελιανάκθσ, 2017).
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Τα τελευταία χρόνια θ ζρευνα ζχει εςτιάςει ςτθν επιρροι που πικανόν να αςκεί το
γονίδιο FOXP2 ςτισ διάφορεσ εκφάνςεισ και ςτισ φαςματικζσ διαςτάςεισ των γλωςςικϊν
διαταραχϊν και ειδικότερα τθσ Ειδικισ Γλωςςικισ Διαταραχισ (ΕΓΔ) (Cimati, 2007·
Φοδελιανάκθσ, 2020α). Θ πολφ γνωςτι πλζον περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ ΚΕ αναδεικνφει τθ
ςχζςθ του ςυγκεκριμζνου γονιδίου με τα μορφοςυντακτικά προβλιματα λόγου που
αντιμετϊπιηαν τα δεκαζξι από τα τριάντα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Ρράγματι, και τα 16 μζλθ
τθσ ΚΕ που ζπαςχαν από Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι παρουςίαηαν μετάλλαξθ του γονιδίου
τθσ γλϊςςασ, του FOXP2 ςτθ ταινία q31 του χρωμοςϊματοσ 7 (Cimatti, 2007· Ραπαθλιοφ
2010· Κωνςταντίνου & Κοςμίδου, 2011). Ρρόςφατεσ ζρευνεσ όμωσ, τονίηουν ότι πρόκειται
για ζνα ςφνολο πολυτροπικϊν γονιδίων που επιδροφν ςτο ςυγκεκριμζνο γλωςςικό
φαινότυπο και ότι το FOXP2 δεν μπορεί να αποτελζςει τθν μοναδικι γενετικι αιτία των
Νευροαναπτυξιακϊν Διαταραχϊν (ΝΑΔ)και των Ειδικϊν Αναπτυξιακϊν Διαταραχϊν Λόγου
(ΕΑΔΛ) ι/και Ομιλίασ (Cimatti, 2007). Ραρόλα αυτά, δεν αμφιςβθτείται θ ςχζςθ του
ςυγκεκριμζνου γονιδίου με τθν ΕΓΔ, κακϊσ φαίνεται να ςυμβάλλει ςτθν κωδικοποίθςθ
πρωτεϊνϊν και τθ μεταγραφι γονιδίων που «ρυκμίηουν τθ λεπτι κινθτικότθτα και
ςυνδζονται με προβλιματα λόγου και κατανόθςθσ του» (Φοδελιανάκθσ, 2017).
Σε μία ςειρά από μεταγενζςτερεσ μονογραφικζσ μελζτεσ άλλων ςυνδρόμων,
επανζρχεται το ηιτθμα των μεταλλάξεων γονιδίων του ίδιου χρωμοςϊματοσ, του
χρωμοςϊματοσ 7. Αυτι θ ςυςχζτιςθ τόςων πολλϊν διαφορετικϊν διαταραχϊν και
ςυνδρόμων τράβθξε αναπόφευκτα το διεπιςτθμονικό ενδιαφζρον. Ρράγματι, μελζτεσ για
το Williams-Bereun (SWB), αποτζλεςμα τθσ απαλοιφισ εικοςιπζντε γονιδίων ςτον γονιδιακό
τόπο q.11.23 του χρωμοςϊματοσ 7, αν και αναδεικνφουν εκτεταμζνα προβλιματα ςτθ
γενικι υγεία, επιςθμαίνουν ότι τα άτομα με SWB εμφανίηουν καλφτερεσ γλωςςικζσ
επιδόςεισ από τθν ΕΓΔ και το SD, (Ραπαθλιοφ, 2010). Ο φαινότυποσ του ςυγκεκριμζνου
ςυνδρόμου (SWB), που χαρακτθρίηεται από ζντονα προβλιματα ςυντονιςμοφ και κίνθςθσ,
με ςοβαρζσ μυοςκελετικζσ αδυναμίεσ, καρδιακά προβλιματα, δυςμορφίεσ, επικετικι
ςυμπεριφορά, φοβίεσ κ.ά., διαφζρει από το οκτάχρονο παιδί του Somerville (2005). Το
ςυγκεκριμζνο παιδί παρουςίαηε αναδιπλαςιαςμό ςτθν ίδια ταινία του χρωμοςϊματοσ 7,
αντί τθσ απαλοιφισ του SWB, με κοινά χαρακτθριςτικά τθ ΔΕΡΥ, τθ Νοθτικι Κακυςτζρθςθ
και το χαμθλό βάροσ γζννθςθσ, όμωσ το παιδί του Somervilleυςτεροφςε ςτθ μορφοςφνταξθ,
ςτο λεξιλόγιο και ςτθν άρκρωςθ (Somerville et al., 2005· Cimatti, 2007).
Θ εξζλιξθ των βιοϊατρικϊν επιςτθμϊν ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτθν επιςτθμονικι
κοινότθτα να μελετιςει και να ςυνδζςει ολοζνα και περιςςότερα γονίδια με τισ ΝΑΔ. Ζτςι,
γονίδια όπωσ το DCDC2 φαίνεται να ευκφνονται για τθ δυςλεξία και ςε ςυνδυαςμό με το
DYX1C1 δθμιουργεί ζνα φαινότυπο με γνωςτικζσ αδυναμίεσ ςτουσ υπολογιςμοφσ και ςτισ
πράξεισ. Από τθν άλλθ, τα γονίδια CNTNAP2 και DCDC2 κ.ά. ενοχοποιοφνται για μία ςειρά
φαςματικϊν φαινοτφπων, όπωσ των ΔΑΦ, τθσ ΔΕΡΥ και τθσ ΕΓΔ (Νθςιϊτου & Βλάχοσ, 2014).
Άλλθ ζρευνα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υψθλι ςυχνότθτα διαγραφισ ςτο γενετικό τόπο
22q11DS ςε διαγνωςμζνα άτομα με αυτιςμό, ςυνδζει προδιακεςικά τθ ςυγκεκριμζνθ
μετάλλαξθ με μία ευρφτθτα ετερογενϊν και ετερόκλθτων φαινοτφπων και διαγνϊςεων
(Jalbrzikowski, et al., 2017).
Το γονίδιο 7 δεν είναι προφανϊσ το μοναδικό γονίδιο ςτο οποίο οι επιςτιμονεσ ζχουν
εςτιάςει τθν προςοχι τουσ. Τα χρωμόςωμα 6, το χρωμόςωμα 15, το γονίδιο ΚΛΑΑ0319
(χρωμόςωμα 6) κ.ά. ζχουν ςυνδεκεί τόςο με τθ δυςλεξία, τισ δυςκολίεσ ςτθ λεξιλογικι
ζκφραςθ και πρόςλθψθ όςο και με τθν Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι, ενϊ ζνασ ςυνδυαςμόσ
ευπακϊν γονιδιακϊν τόπων και χρωμοςωμάτων φαίνεται να αποτελεί τθ γενετικι αιτία των
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περιςςότερων ςυνδρόμων και διαταραχϊν (Meng, 2005· Newbury κ.ςυν., 2011·Rice, Smith
και Gayán, 2009·Wang, 2006). Ο Tomblin (SLI, D. D. O., 1996), μετά από μία μελζτθ παιδιϊνςυγγενϊν αλλά και διδφμων αγοριϊν, με χαρακτθριςτικά Ειδικισ Γλωςςικισ Διαταραχισ,
καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα τθσ πολυγονιδιακισ βάςθσ των ΝΑΔ και τθσ ΕΓΔ, αλλά και οι
Κωνςταντίνου και Κοςμίδου δεκαπζντε χρόνια μετά (2011), κάνοντασ χριςθ ενόσ εργαλείου
με ψευδολζξεισ, οδθγοφνται ςε ζνα αντίςτοιχο ςυμπζραςμα για τθ κζςθ ευκφνθσ 2
γονιδίων που «επιδροφν ςτθ φωνολογικι βραχφχρονθ μνιμθ, κακϊσ και ςτισ αναγνωςτικζσ
και ορκογραφικζσ δεξιότθτεσ, ενϊ ταυτόχρονα αναδεικνφουν και τθν πολφ ιςχυρι επιρροι
του περιβάλλοντοσ ςτθ γενικι γλωςςικι λειτουργία» (Φοδελιανάκθσ, 2017).
Από τθν άλλθ πλευρά, θ επιςτθμονικι κοινότθτα τονίηει τθν επίδραςθ τθσ από κοινοφ
εςτίαςθσ τθσ προςοχισ, του Ενδογενοφσ Σχθματιςμοφ Κινιτρων (ΕΣΚ) και τθσ
διχποκειμενικότθτασ για τθν επίτευξθ των οροςιμων τθσ γλϊςςασ των παιδιϊν κατά τθν
αναπτυξιακι τθσ φάςθ, του γραμματιςμοφ, των κοινωνικϊν δεξιοτιτων, αλλά και τθσ
ενςυναίςκθςθσ (Ραποφδθ & Βακαλοποφλου, 2014). Αν και δεν παραγνωρίηεται ο ρόλοσ των
γενετικϊν και νευροβιολογικϊν προδιακζςεων, αυτζσ οι κεωρίεσ επιςθμαίνουν τθν ανάγκθ
τθσ από κοινοφ διερεφνθςθσ και ςυςχζτιςθσ τόςο των γενετικϊν όςο και των κοινωνικϊν,
των ανκρωπογενϊν αλλά και των περιβαλλοντικϊν επιρροϊν.

3. Γλωςςικά και γνωςτικά χαρακτθριςτικά: δείκτθσ ενόσ κλινικοφ ςυνεχοφσ,
μίασ μόνο διαταραχισ ι ζνδειξθ ςυννοςθρότθτασ περιςςότερων
διαταραχϊν;
Θ επιςτθμονικι κοινότθτα, ζχοντασ πλζον προςδιορίςει ςε μεγάλο βακμό το κοινό
γενετικό υπόβακρο πολλϊν ΝΑΔ και Συνδρόμων, ςτθ βάςθ πολυτροπικϊν γονιδίων ι
διαφορετικϊν χρωμοςωμάτων, αναδεικνφει αφενόσ τθν ανάγκθ προςδιοριςμοφ ενόσ
κλινικοφ ςυνεχοφσ και αφετζρου, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ όπωσ το SWB και SD, τθν
οριοκζτθςθ και κατθγοριοποίθςθ αυςτθρά προςδιοριςμζνων χαρακτθριςτικϊν (Bishop,
2013· Fodelianakis, 2020a).
Οι Stavrakaki (2002) και Bishop (2006),ςε μία ςειρά από μελζτεσ τουσ, εντοπίηουν τα
ςθμαντικότερα προβλιματα των παιδιϊν με ΕΓΔ ςτθ βραδεία γλωςςικι ανάπτυξθ (λζνε τισ
πρϊτεσ λζξεισ μόλισ ςτα δφο τουσ), ςτθ μορφοςφνταξθ, ςτο λεξιλόγιο και ςτθν ελλειμματικι
γλωςςικι επεξεργαςία. Επιςθμαίνεται ότι τα ςυνθκζςτερα ςφάλματα αφοροφν τθν
αςυμφωνία μεταξφ των κφριων όρων τθσ πρόταςθσ, όχι μόνο ςε περιπτϊςεισ ςφνκετων ι
επαυξθμζνων αλλά και ςε απλζσ δομζσ προτάςεων, με ςυχνι χριςθ λανκαςμζνθσ πτϊςθσ ι
αρικμοφ του Υποκειμζνου, του Αντικειμζνου ι του Κατθγορουμζνου ι/ και λανκαςμζνου
προςϊπου ριματοσ (Stavrakaki, 2002). Συνικθσ είναι και θ δυςκολία ςτθν ζκφραςθ αλλά
και ςτθν κατανόθςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων και ιδιαίτερα των αναφορικϊν όταν
χρθςιμοποιοφνται ωσ ςυμπλιρωμα ι αντικείμενο, κακϊσ και ςτθ χριςθ των χρονικϊν
ςυνδζςμων, επιρρθμάτων και προτάςεων (Σπανοφδθσ, Ραπαδόπουλοσ, Νατςόπουλοσ,
2010· Stavrakaki, 2001· 2002). Στο ίδιο πλαίςιο και θ μελζτθ των Σπανοφδθ κ.ςυν. (2010)
αναδεικνφει τθ δυςκολία των παιδιϊν με ΕΓΔ ωσ προσ τθ χριςθ και τθ κατανόθςθ των
αναφορικϊν προτάςεων, τονίηουν όμωσ ότι θ δυςκολία παρίςταται ςτισ αναφορικζσ που
επζχουν ρόλο υποκειμζνου και όχι αντικειμζνου, ενϊ ωσ προσ τθν αδυναμία κατανόθςθσ
και χριςθσ του αφοφ, ςε ςχζςθ με το πριν, αναφζρουν ότι θ δυςκολία αφορά ςε αντίςτοιχο
βακμό και τα παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ. Χαρακτθριςτικό όλων αυτϊν των μελετϊν
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αποτελεί το γεγονόσ τθσ ςφνδεςθσ αυτοφ του φαινοτφπου και με άλλεσ ΝΑΔ (Stavrakaki,
2001· 2002· Φοδελιανάκθσ, 2017· 2020β).
Ρράγματι, ςε μία διαχρονικι μελζτθ του 2014 (Νθςιϊτου & Βλάχοσ), οι ερευνθτζσ
προςπελάηοντασ τα ςυμπεράςματα 17 ερευνϊν, επιςθμαίνουν τον μεγάλο βακμό
ςυννοςθρότθτασ και αλλθλοεπικάλυψθσ των ΝΑΔ, τθσ ΔΕΡ (με ι χωρίσ Υπερκινθτικότθτα)
και των Ειδικϊν Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν (ΕΜΔ), που κατά περιπτϊςεισ και κατά μελζτθ
εκτιμάται μεταξφ του 35% και του 50% (Gillberg, 2004· Semrud-Clikeman, 2011 όπ.αναφ.
ςτο Νθςιϊτου & Βλάχοσ, 2014). Νεότερεσ μελζτεσ ςυνδζουν τθν Αναπτυξιακι Διαταραχι
του Συντονιςμοφ Κινιςεων/Δφςπραξια (F82) και τθσ ΔΕΡ-Υ με ελλείμματα ςτθν
αναγνωςτικι κατανόθςθ, ςτθν κωδικοποίθςθ κι αποκωδικοποίθςθ (Βλάχοσ, 2004·
Καςςελίμθσ, 2008· Kadesjo, 2001, όπ. αναφ. ςτο Νθςιϊτου & Βλάχοσ, 2014), ενϊ
παρατθρείται μεγάλο ποςοςτό ςυννοςθρότθτασ παιδιϊν με δυςλεξία και Ειδικι
Αναπτυξιακι Διαταραχι (πάνω από 55%) (McArthur, 2000, όπ. αναφ. ςτο Νθςιϊτου &
Βλάχοσ, 2014). Στο ίδιο πνεφμα, οι Φιλιππάτου, Σιδερίδθσ και Δθμθτροποφλου (2010),
επιςθμαίνουν ότι τα προβλιματα που παρουςιάηονταν ςε παλιότερεσ μελζτεσ για τθν
βραδφτερθ γνωςτικι ανάπτυξθ, τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν, τθν αντιλθπτικι οργάνωςθ
και τθν εργαηόμενθ μνιμθ ςε παιδιά με ΔΑΦ παρουςιάηονταν με τθν ίδια ςυχνότθτα και
ςτα παιδιά με ΕΓΔ (Hermelin, 1978· Hermelin & O’Connor, 1970· Ricks & Wing, 1975), ενϊ οι
Λαηαράτου και ςυνεργάτεσ (2005) αλλά και θ Τηίβα-Κωςταλά (2009) ςυνδζουν τα βαςικά
ελλείμματα του φαινοτφπου τθσ Ειδικισ Αναπτυξιακισ Διαταραχισ του Λόγου και με άλλεσ
διαταραχζσ όπωσ τθν ΕΓΔ, τθ ΔΕΡ-Υ και τισ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, ςυμπεράςματα που
ςυνάδουν με τθν υπόκεςθ που παρουςιάηεται ςε αυτι τθν εργαςία για τθν φπαρξθ ενόσ
κλινικοφ ςυνεχοφσ. Ακόμθ και ςε ςφνδρομα παραδοςιακά οριοκετθμζνα εντόσ ενόσ
ςυγκεκριμζνου φαινοτυπικοφ και γενετικοφ πλαιςίου, όπωσ το ςφνδρομο Down,
τοWilliams-Bereun και το Εφκραυςτο Χ, παρουςιάηεται κοινι ςυμπτωματολογία, τόςο
μεταξφ τουσ, όςο και με άλλεσ διαταραχζσ, όπωσ τισ ΔΑΦ ι τισ ΕΜΔ που δεν φαίνεται να
ςχετίηονται με τισ παραπάνω εμφανείσ αιτίεσ (Τηιβινίκου, 2015). Ραρόλα αυτά, ςε μία
ςυγκριτικι μελζτθ 22 παιδιϊν με ΔΑΦ, 21 με SWB και 19 παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ(ΤΑ), οι
ερευνθτζσ επεςιμαναν ότι τα παιδιά ΔΑΦ και SWB είχαν κοινά ελλείμματα ςτθν
πραγματολογία όμωσ θ δεφτερθ ομάδα παιδιϊν τα πιγε πολφ καλφτερα ςτθ ςυνοχι, ςτισ
γλωςςικζσ ςτερεοτυπίεσ, ςτθ μθ γλωςςικι επικοινωνία και ςτθ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ
ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ ομάδα (Philofsky, Fidler, Hepburn, 2007).

4. Συμπεράςματα
«Θ γονιδιακι βάςθ επθρεαηόμενθ από περιγενετικζσ, περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ
παραμζτρουσ, διαμορφϊνει διαφορετικοφσ φαινοτφπουσ, με ςυχνι αλλθλοεπικάλυψθ
αλλά και τθ δθμιουργία ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ενόσ κλινικοφ ςυνεχοφσ» (Φοδελιανάκθσ,
2017). Ραρόλα αυτά παρουςιάςτθκαν και ςυγκεκριμζνα γονίδια και χρωμοςϊματα που
ςυνδζονται αυςτθρότερα με ςυγκεκριμζνα ςφνδρομα, όπωσ το Williams-Beuren ι το
Σφνδρομο Down.
Τα ςυμπεράςματα όμωσ, για τθν ευρφτθτα του γονιδιακοφ υποβάκρου, τθν επιρροι
των πολυτροπικϊν γονιδίων και τθ κοινι βάςθ πολλϊν ςυνδρόμων, ςε ςυνδυαςμό με τα
ςυμπεράςματα τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ ςυνάδουν με τθν υπόκεςθ του κλινικοφ
ςυνεχοφσ. Ρράγματι, διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ, που ζωσ τϊρα κεωροφνταν εντελϊσ άςχετεσ
ι ςχεδόν άςχετεσ μεταξφ τουσ, φαίνεται ότι παρίςτανται ςε ζνα ςυνεχζσ με διαφορετικι
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ζκφανςθ και ζνταςθ. Στο ίδιο πλαίςιο, οι Tomblin και Zhang (1999, όπ. αναφ. ςτο Norbury κ.
ςυν., 2013), τονίηουν ότι «τα παιδιά με γλωςςικι διαταραχι και δείκτθ νοθμοςφνθσ που
κυμαίνεται ςε επίπεδα είτε πάνω είτε κάτω από το 85 ζχουν το ίδιο προφίλ γλωςςικϊν
ελλειμμάτων και διαφζρουν μόνο ωσ προσ τθ ςυνολικι ςοβαρότθτα τθσ διαταραχισ»
(ςελ.234). Ρράγματι, θ υπόκεςθ τθσ ςυννοςθρότθτασ του αυτιςμοφ με τθ ΔΕΡ-Υ, τθν Ειδικι
Γλωςςικι Διαταραχι ι με άλλεσ ΝΑΔ που ςχετίηονται με τθν ομιλία, τθ γλϊςςα και τθν
κοινωνικι επαφι, κα πρζπει να κεωρείται μάλλον δεδομζνθ (Φοδελιανάκθσ, 2017· 2020β).
Μάλιςτα, θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ του αυτιςμοφ ςε παιδιά με ΕΓΔ είναι πολφ μεγαλφτερθ
από ότι ςτο γενικό πλθκυςμό. Ραρόλα αυτά, περαιτζρω ερεφνα κα μποροφςε να διεξαχκεί
για τθν ευρφτθτα των ΔΑΦ και τθ ςυςχζτιςθ τουσ με τθν ΕΓΔ ςτο πλαίςιο ενόσ πικανοφ
ςυνεχοφσ, κακϊσ ςυχνά οι εκφάνςεισ των ΔΑΦ αποκρφπτουν τα προβλιματα γλωςςικισ
υφισ. Επίςθσ, θ διαφοροδιάγνωςθ αναδεικνφεται και ςτθν περίπτωςθ ενόσ κλινικοφ
ςυνεχοφσ κρίςιμθ προχπόκεςθ για μια ορκι παρζμβαςθ, κακϊσ οι επιμζρουσ εκφάνςεισ ι
ακόμθ και θ ζνταςθ των ςυμπτωμάτων, κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςε μια καλφτερθ
διάγνωςθ και πρόγνωςθ. Στθ περίπτωςθ μάλιςτα του ςυνεχοφσ ΔΑΦ-ΕΓΔ κρίνεται αναγκαία
θ διερεφνθςθ κριτθρίων που κα ςυμπεριλαμβάνουν χαρακτθριςτικά και των δφο
ςυνδρόμων, κριτιρια για τθν ζκταςθ και τθν ζνταςθ του ελλείμματοσ, τισ πικανζσ ατομικζσ
αποκλίςεισ, κακϊσ και τθν πικανι ζνταξθ κι άλλων ςυνδρόμων ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων
ελλειμμάτων (π.χ. ακοολογικά ι προβλιματα ςτθν εργαηόμενθ μνιμθ, ελλείμματα
οπτικοχωρικισ αντίλθψθσ ι/και μάκθςθσ κ.ό.κ).
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Ρερίλθψθ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνκρωποι ανεξαρτιτωσ θλικίασ κα αντιμετωπίςουν ςτο
μζλλον ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ. Θ κατάρτιςθ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, θ οποία ςχεδιάηεται και υλοποιείται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ βιωςιμότθτα, μπορεί να διαδραματίςει ςθμαντικό
ρόλο ςτθ διόρκωςθ τθσ νοοτροπίασ του κοινοφ, ιδίωσ των μακθτϊν του ςχολείου, ϊςτε να
εφαρμόςουν αυτζσ τισ αρχζσ όχι μόνο ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, αλλά και ςε όλεσ τισ
επαγγελματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Σκοπόσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ είναι να παρουςιάςει
τον τρόπο με τον οποίο τόςο τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ όςο και παιδιά
μεγαλφτερων θλικιϊν, μποροφν να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μζςα από τθ διδαςκαλία τθσ ανακφκλωςθσ. Σφμφωνα με τα ςυμπεράςματα
τθσ μελζτθσ, θ εκπαίδευςθ ςτον τομζα τθσ ανακφκλωςθσ πρζπει να ξεκινά από τθν
προςχολικι θλικία, για να μπορεί να δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό κεμζλιο για τθ γνϊςθ και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ επόμενθσ γενιάσ ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα.
Λζξεισ Κλειδιά: περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, ανακφκλωςθ, προςχολικι και μακθτικι θλικία

1. Ειςαγωγι
Θ εκπαίδευςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ διαδραματίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν
αειφόρο ανάπτυξθ, ςτθν ανάπτυξθ δθλαδι που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ του παρόντοσ
χωρίσ να κζτει ςε κίνδυνο τθ δυνατότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να καλφψουν τισ δικζσ
τουσ. Ο πιο ολοκλθρωμζνοσ οριςμόσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ είναι θ αποτελεςματικι
χριςθ όλων των πόρων για τθν ανάπτυξθ τθσ ςθμερινισ γενιάσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα
δικαιϊματα των μελλοντικϊν γενεϊν (Lu, 2008). Οι κφριοι ςτόχοι τθσ περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία οφείλουν να είναι θ αφξθςθ του επιπζδου τθσ κατανόθςθσ, τθσ
γνϊςθσ και τθσ υποχρζωςθσ, ϊςτε να αυξιςουν το επίπεδο ευκφνθσ τουσ ςτθν κοινωνία
(Smith, 2010).
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Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ μπορεί να ξεκινιςει ιδθ από τθν προςχολικι θλικία.
Τα παιδιά ςε πρϊτθ φάςθ εξοικειϊνονται με τθ φφςθ και το ανκρϊπινο περιβάλλον από
τουσ γονείσ τουσ, τα ςτενότερα μζλθ τθσ οικογζνειασ, τθν κοινότθτα και τθ γειτονιά. Συχνά
ςε οριςμζνουσ πολιτιςμοφσ, όλοι προςπακοφν να μοιραςτοφν μια κοινι φιλοςοφία,
πεποίκθςθ, ςυςτιματα αξιϊν, πρότυπα αντίλθψθσ και ευκφνεσ. Αυτά τα πολιτιςμικά
πρότυπα δε κεωροφνται προςωπικζσ μεταβλθτζσ, αλλά προςπακοφν να δθμιουργιςουν
περιβαλλοντικζσ απόψεισ για τθν εναρμόνιςθ μεταξφ ανκρϊπων και φφςθσ (Elshinta, 2012).
Τα παιδιά περιβάλλονται από πολλά μοντζλα επιρροισ ςτθν κοινωνία - γονείσ,
αδζλφια, κακθγθτζσ, φίλουσ και τθλεοπτικοφσ χαρακτιρεσ - και θ εκμάκθςι τουσ γίνεται
μζςω ρθτισ διδαςκαλίασ από τουσ άλλουσ, μζςω άμεςθσ παρατιρθςθσ, μζςω ςυμμετοχισ
ςε δραςτθριότθτεσ και μζςω κοινισ χριςθσ πλθροφοριϊν από βιβλία (Corsaro, Molinari &
Rosier, 2002).
Θ ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ αειφορίασ ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν κακίςταται
ιδιαίτερα ςθμαντικι από τθν προςχολικι θλικία ϊςτε τα μικρά παιδιά να υιοκετιςουν
κετικι ςτάςθ απζναντι ςτο περιβάλλον και να διαμορφϊςουν ανάλογα τθ ςυμπεριφορά
τουσ (Davis, 2015; Pramling Samuelsson, 2011). Το παρόν άρκρο ζχει ςτόχο να παρουςιάςει
τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μζςα από τθ διδαςκαλία τθσ ανακφκλωςθσ μακαίνουν να
ςζβονται το περιβάλλον.

2. Διδαςκαλία ανακφκλωςθσ
Για οριςμζνουσ, θ εκπαίδευςθ ςτθν ανακφκλωςθ μπορεί να κεωρθκεί ςθμαντικι μόνο
ςτο μζτρο που αυξάνει τθν κατανάλωςθ υλικϊν που ανακυκλϊνονται. Οι Blumstein και
Saylan (2007) ιςχυρίηονται ότι αν θ διδαςκαλία τθσ ανακφκλωςθσ ςτα παιδιά ιταν
αποτελεςματικι, τότε κα περίμενε κανείσ μια ςυγκεκριμζνθ αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν
τάξθ όπου υπιρχε ζνα μάκθμα ανακφκλωςθσ. Κάτι τζτοιο όμωσ δεν παρατθρείται πάντα και
όταν παρατθρθκεί, θ εμπειρία μασ λζει ότι δεν ζχει μεγάλθ χρονικι διάρκεια αν θ
διδαςκαλία δεν ζχει ςυνζχεια. Το μάκθμα τθσ ανακφκλωςθσ για να αποδϊςει τα
αναμενόμενα αποτελζςματα πρζπει να διδάςκεται ςε όλεσ τθσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ
αρχισ γενομζνθσ από το νθπιαγωγείο.
Αρκετά παραδείγματα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ανακφκλωςθ υπερβαίνουν τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κατάλλθλθσ εκτροπισ των υλικϊν ροισ αποβλιτων για να προςελκφςουν
μακθτζσ, τόςο ςτο ςχεδιαςτικό όςο και ςτο ςχετικό με τθν καταςκευι περιεχόμενο. Ο
Brusic (2014) πρότεινε οι κακθγθτζσ να εξθγοφν ςτουσ μακθτζσ ότι ηοφμε ςε μια κοινωνία
που πετάει ςκουπίδια. Στθν ζρευνά του, περιζγραψε μια δραςτθριότθτα για τουσ
κακθγθτζσ, που κα προκαλοφςαν τουσ μακθτζσ τουσ να δθμιουργιςουν ζνα χριςιμο και
ελκυςτικό προϊόν μεταμορφϊνοντασ και ςυνδυάηοντασ τα αγακά που πετιοφνται με
μοναδικό και δθμιουργικό τρόπο. Ωςτόςο, τίκεται το ερϊτθμα κατά πόςο ζνα μόνο μάκθμα
είναι αρκετό για μια ουςιαςτικι αλλαγι ςτουσ μακθτζσ που ςχετίηεται με τθν
περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. Οι Ryu και Brody (2006) μελζτθςαν τισ αλλαγζσ ςτο
οικολογικό αποτφπωμα (EF) κατά τθ διάρκεια ενόσ μακιματοσ ςχετικά με τθ βιωςιμότθτα
και διαπίςτωςαν ότι, θ εκπαίδευςθ μπορεί να αυξιςει ςθμαντικά τθν αειφόρο
ςυμπεριφορά, όπωσ μετράται από τουσ μακθτζσ. Τα ευριματα υποςτθρίηουν τθν
αποτελεςματικότθτα των τεχνικϊν μάκθςθσ με βάςθ το πρόβλθμα ςτθ διδαςκαλία των
αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ ικανότθτασ μιασ ενιαίασ πορείασ να αλλάξει τα
καταναλωτικά πρότυπα των μακθτϊν ςε μια περίοδο μόνο τριϊν μθνϊν.
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Θ ανάλυςθ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ χρθςιμοποιεί αποτελζςματα από μια
δθμοςκόπθςθ 27 ςτοιχείων ςχετικά με τα δθμογραφικά ςτοιχεία των ερωτθκζντων και τισ
αναφερόμενεσ ςυμπεριφορζσ που ςυνδζονται με τζςςερα ςτοιχεία: τρόφιμα, κινθτικότθτα,
ςτζγαςθ, αγακά και υπθρεςίεσ. Θ μελζτθ των πραγματικϊν ςυμπεριφορϊν (ςε αντίκεςθ με
τισ αναφερκείςεσ ςυμπεριφορζσ) μπορεί να είναι προβλθματικι επειδι αυτζσ οι
ςυμπεριφορζσ ςυμβαίνουν ςε περιόδουσ και περιοχζσ όπου δεν υπάρχει άμεςθ
παρατιρθςθ από τουσ ερευνθτζσ. Αντϋαυτοφ, μποροφν να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά
με οριςμζνα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία μζςω τθσ ανίχνευςθσ των
περιβαλλοντικϊν ςυμπεριφορϊν του ατόμου. Οι περιβαλλοντικζσ νοοτροπίεσ είναι μια
ψυχολογικι τάςθ που εκφράηεται με τθν εκτίμθςθ των αντιλιψεων ι των πεποικιςεων
ςχετικά με το φυςικό περιβάλλον, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραγόντων που
επθρεάηουν τθν ποιότθτά του, με κάποιο βακμό ευνοιοκρατίασ ι δυςφιμιςθσ (Milfont,
2007).
2.1. Αποτελζςματα εμπειρικϊν ερευνϊν
Θ μελζτθ των Borg και ςυν. (2017) δείχνει μια κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ, αφενόσ τθσ
δθλωτικισ γνϊςθσ των παιδιϊν ςχετικά με κζματα βιωςιμότθτασ και αφετζρου, των
απόψεων των εκπαιδευτικϊν για τθν προτεραιότθτα τθσ αειφορίασ ςτθν εκπαιδευτικι
εργαςία, για τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθ ςυηιτθςθ και ςε δραςτθριότθτεσ ανακφκλωςθσ
με τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ωςτόςο, διαπιςτϊκθκε ότι θ γνϊςθ των παιδιϊν, θ ςχετικι με τθν
ανακφκλωςθ, που αποκτικθκε μζςα από ςυηθτιςεισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ χωρίσ
βιωματικι εμπειρία δεν ςυνδζεται κετικά με τθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ τουσ αντίκετα
ςυνδζεται κετικά με τθ ςυχνότθτα επιςκζψεων των παιδιϊν ςε ςτακμοφσ ανακφκλωςθσ
μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ και το εφροσ και το μζγεκοσ τθσ ανακφκλωςθσ ςτο
νθπιαγωγείο. Κετικά επίςθσ ςυνδζεται θ λεκτικι αλλθλεπίδραςθ με τα παιδιά ςχετικά με
κζματα αειφορίασ και θ αντιλθπτι υψθλι αξία αυτϊν των ηθτθμάτων μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν και τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ φαίνεται να είναι πιο επωφελισ για τθ
δθλωτικι γνϊςθ των παιδιϊν από ό,τι θ λειτουργικι γνϊςθ τθσ αειφορίασ, αν και αυτζσ
ςυςχετίηονται κετικά με τθ δθλωτικι γνϊςθ των παιδιϊν. Τα ευριματα αυτά υποςτθρίηουν
το επιχείρθμα ότι, θ προςχολικι θλικία και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να διαδραματίςουν
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ των δθλωτικϊν και λειτουργικϊν γνϊςεων των παιδιϊν
μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν ςε ςυηθτιςεισ και ςε δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με
τθν αειφορία. Τα ευριματα αυτά ςυμβαδίηουν με προθγοφμενεσ μελζτεσ ςχετικά με το
περιβάλλον και τθ βιωςιμότθτα, οι οποίεσ απζδειξαν ότι τα παιδιά, με τθν υποςτιριξθ και
τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν τουσ, ζμακαν διάφορα τοπικά και παγκόςμια ηθτιματα
μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυνομιλίεσ και δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ βιωςιμότθτα
(Davis 2005, Lewis, Mansfield, & Baudains, 2010, Mackey, 2012).
Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ των Borg και ςυν. (2017) δείχνουν επίςθσ ότι, οι
ςυηθτιςεισ και οι δραςτθριότθτεσ των μθτζρων και των πατεράδων ςυςχετίηονται, από
απόψεωσ μεγζκουσ, με τισ δθλωτικζσ και λειτουργικζσ γνϊςεισ των παιδιϊν. Οι Sigel και
ςυν. (1991), διαπίςτωςαν επίςθσ ότι, οι πεποικιςεισ και οι ςυμπεριφορζσ των μθτζρων και
των πατζρων είχαν διαφορετικζσ επιπτϊςεισ ςτισ πεποικιςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ των
παιδιϊν τουσ. Είναι ενδιαφζρον ότι θ μελζτθ ζδειξε πωσ, όςο περιςςότερο οι μθτζρεσ και οι
πατζρεσ ανακφκλωναν ςτο ςπίτι, τόςο λιγότερεσ γνϊςεισ είχαν τα παιδιά για τθν
ανακφκλωςθ. Το εφρθμα αυτό υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν ςε
ςυηθτιςεισ και δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με κζματα βιωςιμότθτασ, τόςο ςτο ςπίτι
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όςο και ςτο νθπιαγωγείο (Davis, 2005, Mackey, 2012). Από τθν άποψθ αυτι, θ αρνθτικι
ςυςχζτιςθ που διαπιςτϊκθκε μεταξφ τθσ ορκότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ ανακφκλωςθσ των
παιδιϊν και τθσ δθλωμζνθσ ςυχνότθτασ των δραςτθριοτιτων ανακφκλωςθσ με παιδιά ςτο
ςχολείο είναι εκπλθκτικι. Μια πικανι εξιγθςθ κα μποροφςε να είναι ότι, θ ερϊτθςθ αυτι
ηιτθςε τθ ςυχνότθτα των δραςτθριοτιτων ανακφκλωςθσ με τα παιδιά και όχι το είδοσ των
δραςτθριοτιτων και ςε ποιο βακμό τα παιδιά ςυμμετείχαν ενεργά.
Θ μελζτθ επίςθσ δεν ζδειξε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτισ δθλωτικζσ
και λειτουργικζσ γνϊςεισ των παιδιϊν μεταξφ οικολογικϊν και μθ οικολογικϊν
πιςτοποιθμζνων νθπιαγωγείων. Αντίκετα θ μελζτθ των Davison et al. (2003) ςχετικά με τθ
ςτάςθ των παιδιϊν απζναντι ςτισ βιϊςιμεσ μεταφορζσ ςυμπζραναν ότι, τα παιδιά που
ςυμμετείχαν ςε προγράμματα για ολόκλθρο το ςχολείο, όπωσ τα οικολογικά ςχολεία ι τα
ςχολεία που προωκοφν ζναν υγιεινό τρόπο ηωισ, είχαν βακφτερθ κατανόθςθ αυτϊν των
ηθτθμάτων.
Στθ μελζτθ των Davison et al. (2003) τα παιδιά από τα οικολογικά πιςτοποιθμζνα
προςχολικά ιδρφματα υπερεκπροςωπικθκαν: το 35% των γονζων των παιδιϊν ςτα
οικολογικά πιςτοποιθμζνα προςχολικά παιδιά ςυμφϊνθςαν με τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν
τουσ, ενϊ το 20% των γονζων των παιδιϊν ςε μθ οικολογικά πιςτοποιθμζνα προςχολικά
παιδιά ςυμφϊνθςαν. Ο λόγοσ γι' αυτό δεν είναι γνωςτόσ. Κα μποροφςε να ςχετίηεται με το
κίνθτρο και τθ δζςμευςθ των κθδεμόνων για κζματα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, αλλά κα
μποροφςε επίςθσ να είναι ότι, οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μελζτθ δεν μεταδόκθκαν από
τουσ δαςκάλουσ ςε όλουσ τουσ κθδεμόνεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ
δεδομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι οι επιςτολζσ πλθροφοριϊν που δόκθκαν ςε ζνα από τα μθ
οικολογικά πιςτοποιθμζνα προςχολικά ιδρφματα δεν παραδόκθκαν εγκαίρωσ ςε
οποιονδιποτε κθδεμόνα, γεγονόσ που οδιγθςε ςε μικρότερθ ςυμμετοχι των παιδιϊν και
των κθδεμόνων τουσ. Ραρά τθν αδυναμία του δείγματοσ όςον αφορά το μζγεκοσ και τθν
αντιπροςωπευτικότθτά του, τα πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μελζτθσ είναι ότι τα προςχολικά
ιδρφματα επελζγθςαν ςκόπιμα και θ ςυνζντευξθ ιταν κεματικά ςυνδεδεμζνθ για να
αναλφςουν τθ ςυςχζτιςθ των παραγόντων που ςχετίηονται με τα παιδιά, τουσ κθδεμόνεσ
τουσ, τουσ δαςκάλουσ και τουσ διευκυντζσ. Θ ςκόπιμθ επιλογι των νθπιαγωγείων βοικθςε
να ςυμπεριλθφκοφν ςτον κατάλογο ίςοι αρικμοί οικολογικϊν πιςτοποιθμζνων και μθ
οικολογικϊν πιςτοποιθμζνων προςχολικϊν ιδρυμάτων, παρόλο που τα οικολογικά
πιςτοποιθμζνα προςχολικά ιδρφματα δεν βρίςκονται ςε όλουσ τουσ διμουσ τθσ Σουθδίασ.
Μζςω τθσ διαδικαςίασ δειγματολθψίασ, ιταν δυνατι θ απόκτθςθ των απαραίτθτων
δεδομζνων, τα οποία επζτρεψαν τθ διερεφνθςθ εάν θ οικολογικι πιςτοποίθςθ ςυνδζεται
με οποιεςδιποτε ευεργετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ προςχολικισ θλικίασ. Τα ποςοτικά
δεδομζνα παρείχαν μια γενικότερθ εικόνα τθσ δθλωτικισ και τθσ λειτουργικισ γνϊςθσ των
παιδιϊν, ενϊ τα ποιοτικά ςτοιχεία κατζλθξαν ςε μια βακφτερθ κατανόθςθ των φαινομζνων
των παιδικϊν ιδεϊν και ςκζψεων ςε κζματα αειφορίασ (Creswell & Clark, 2011).
Οι Nadi, Aghaabedi και Radnezhad (2016) διαπίςτωςαν ότι, θ εκπαίδευςθ ςτθν
ανακφκλωςθ επθρζαςε τθν αντίλθψθ τθσ ζννοιασ τθσ ανακφκλωςθσ. Ωςτόςο, ςυνζχιςαν να
ςυνάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με τον ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ανακφκλωςθσ ωσ
ςυνδεόμενο με τισ ςυμπεριφορζσ ανακφκλωςθσ και όχι μόνο με τα εννοιολογικά μακθςιακά
αποτελζςματα. Ωσ εκ τοφτου, θ εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςε αυτό το κζμα κα πρζπει να
ακολουκιςει τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: α) προϊκθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ
ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και τθν ανακφκλωςθ, β) αλλαγι των
μορφϊν κατανάλωςθσ ςτθν κοινωνία, γ) ενκάρρυνςθ τθσ παραγωγισ λιγότερων
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ςκουπιδιϊν, δ) εκτζλεςθ του ζργου διαχωριςμοφ υγρϊν, ςτερεϊν απορριμμάτων και ε)
βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ τθσ πόλθσ και των ςυνκθκϊν δθμόςιασ υγείασ (Nadi,
Aghaabedi, & Radnezhad, 2016).
Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ ανοίγουν νζα παράκυρα με κεμελιϊδθ προςοχι
ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ ςτθν ανακφκλωςθ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι, θ ανάγκθ για
εκπαίδευςθ είναι πιο αιςκθτι ςε διάφορα μζρθ, ειδικά ςτα ςχολεία. Τα ευριματα αυτά
επιβεβαιϊνουν το αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ του Karimi (2002). Σφμφωνα με τα ευριματα, θ
εκπαίδευςθ αυξάνει το επίπεδο ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ των μακθτϊν ςχετικά με
τθν ανακφκλωςθ και τα πλεονεκτιματά τθσ. Ζχει επίςθσ άμεςθ ςχζςθ με τθ ςυνεργαςία των
ανκρϊπων ςτο ζργο διαχωριςμοφ ςκουπιδιϊν. Θ προςωπικι εκπαίδευςθ, θ δθμόςια
εκπαίδευςθ, θ εκπαίδευςθ μζςω των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ κ.λπ. αλλάηουν τθν
άποψθ και τθ ςτάςθ του κοινοφ και οδθγοφν τθν άποψι τουσ προσ τον ςτόχο που είναι θ
ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ ανακφκλωςθσ. Τα ευριματα αυτά είναι επίςθσ ςφμφωνα με τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ από τουσ Farzadkiya et al. (2008) και τον Dadkhah (2010). Σε
αυτι τθν ζρευνα, αναφζρκθκε ότι, ςτθν ζρευνα για τθν εκπαίδευςθ για τθν ανακφκλωςθ, το
32% εκτιμά ότι βρίςκεται ςτο μζςο επίπεδο για ανάγκθ για εκπαίδευςθ και το 26%
αξιολογεί ωσ χαμθλό το επίπεδό του ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν ανακφκλωςθ. Ο ςεβαςμόσ του
περιβάλλοντοσ είναι το αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςθσ και ο ρόλοσ του ςχολείου από αυτι
τθν άποψθ είναι ουςιαςτικόσ.
Θ διεξαγωγι ςυνεχοφσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ από τισ πρϊτεσ θλικίεσ είναι
απαραίτθτθ για τθν αφξθςθ τθσ γνϊςθσ των παιδιϊν και ακόμθ και ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ για τθν καλφτερθ ανακφκλωςθ των αποβλιτων. Ωσ εκ τοφτου, απαιτείται θ
ςυνζχεια και θ διάδοςθ τζτοιων προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Θ ςτάςθ, θ γνϊςθ, θ
ςυμπεριφορά και οι υποκείμενοι παράγοντεσ μποροφν να επθρεάςουν τον περιβαλλοντικό
γραμματιςμό των μακθτϊν (Boner & Vank, 2011). Ωσ εκ τοφτου, για να επιτευχκεί ζνα νζο
όραμα τθσ εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ ανακφκλωςθσ, απαρικμοφνται και προςφζρονται οι
ακόλουκεσ ςφγχρονεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ:
Μζκοδοι επίλυςθσ προβλθμάτων (ενεργζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ και μάκθςθσ),
ζρευνα, επιτόπιεσ εκδρομζσ, εργαςτθριακζσ μζκοδοι, τεχνικζσ προςκόλλθςθσ, ςυηιτθςθ,
ερϊτθςθ και απάντθςθ και εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ακλθτικϊν και μαηικϊν δραςτθριοτιτων (Boner & Vank, 2011).
Σφμφωνα με τα ευριματα, θ διαδικαςία διδαςκαλίασ περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό,
τθν εκτζλεςθ και τθν αξιολόγθςθ. Στο ςωςτό ςχεδιαςμό τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ,
το επίπεδο των ςυμφερόντων και ικανοτιτων των μακθτϊν, οι αρχζσ και οι νόμοι ςτθν
επιςτιμθ του περιβάλλοντοσ, θ αλλθλουχία του περιεχομζνου, θ καινοτομία του κζματοσ, θ
ανάπτυξθ των κεμελιωδϊν εννοιϊν και μεκόδων, θ ςυςχζτιςθ με τα κακθμερινά κζματα
κεωροφνται κατάλλθλα για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι.

3. Συμπεράςματα
Με τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ γνϊςθσ, αυξάνεται θ ικανότθτα και θ
ανεξαρτθςία των ανκρϊπων που ςχετίηονται με τθν ευκφνθ τουσ για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθν ανακφκλωςθ. Θ ευελιξία τουσ ςτθ ηωι και θ εφαρμογι των
κανονιςμϊν ςτον τομζα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ ανακφκλωςθσ ζχουν
κερδίςει δυναμικι και κατά ςυνζπεια βελτιϊνεται το επίπεδο ηωισ τουσ, γεγονόσ που
αποτελεί καλό κίνθτρο για τθ ςυνζχιςθ τθσ επικυμθτισ ςυμπεριφοράσ. Αν και τα επιμζρουσ

254

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

χαρακτθριςτικά επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου, θ δθμιουργία τθσ ικανότθτασ
για τθν εφαρμογι διαφόρων κοινωνικϊν προγραμμάτων εξαρτάται από το επίπεδο
ςυνειδθτοποίθςθσ και γνϊςθσ του λαοφ.
Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν είναι ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ για τθν επιτυχία ενόσ
προγράμματοσ ανακφκλωςθσ, κακϊσ και ο διαχωριςμόσ των απορριμμάτων από τθν αρχι.
Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ δθμόςιου προγράμματοσ κατάρτιςθσ μπορεί να εξαςφαλίςει και να
αυξιςει το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ανκρϊπων ςε διάφορα προγράμματα ανακφκλωςθσ
(Moghddam et al., 2008).
Ρροκειμζνου ζνα πρόγραμμα ανακφκλωςθσ να προςελκφςει τθν εμπιςτοςφνθ και τθ
ςυμμετοχι των πολιτϊν, κα πρζπει πρϊτιςτα να οικοδομθκεί ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ για τθ
ςοβαρότθτα και αποτελεςματικότθτά του. Επίςθσ, επειδι θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του
κοινοφ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ανακφκλωςθ απαιτεί εξειδικευμζνθ
κατάρτιςθ, κα πρζπει να δοκεί μεγάλθ βαρφτθτα ςε αυτιν εκ μζρουσ τθσ πολιτείασ. Αυτι θ
εκπαίδευςθ κα πρζπει να ςτοχεφει περιςςότερο ςτθν κατανόθςθ διαφόρων υλικϊν
ανακφκλωςθσ. Θ προετοιμαςία για τθν παρουςίαςθ ςτοχευμζνθσ κατάρτιςθσ για τουσ
περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ απαιτεί τθ ςυμμετοχι και τθν προςπάκεια των ςχετικϊν
ςυςτθμάτων. Από τθν άλλθ πλευρά, θ άρςθ των εμποδίων που παρεμποδίηουν τθ
ςυμμετοχι των ανκρϊπων είναι θ ευκφνθ για τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ. Επομζνωσ, θ
δθμιουργία τθσ ςωςτισ επιςτθμονικισ επικοινωνίασ με τουσ ανκρϊπουσ είναι μία από τισ
απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ (Samiifard, 2008).
Συνοψίηοντασ, θ εκπαίδευςθ ςτον τομζα τθσ ανακφκλωςθσ και θ περιβαλλοντικι
εκπαίδευςθ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν από τα πρϊτα ςτάδια τθσ παιδικισ θλικίασ κακϊσ θ
εκπαίδευςθ των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν οικοδόμθςθ τθσ
προςωπικισ και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ τουσ. Αν μάλιςτα ςυνοδεφεται από πρακτικά
προγράμματα, θ εκπαίδευςι τουσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό κεμζλιο για τθ
γνϊςθ και τθν προςοχι τθσ επόμενθσ γενιάσ ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα. Θ
πραγματοποίθςθ οριςμζνων ζργων από ομάδεσ μακθτϊν και θ μεταφορά τθσ κατάρτιςθσ
από τα παιδιά ςτουσ γονείσ τουσ ζχει επίςθσ ιδιαίτερθ ςθμαςία.
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Ρερίλθψθ
Στθν εργαςία παρουςιάηεται μια πρόταςθ επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν
ειδικοτιτων, με ςτόχο τθν κοινι προςπάκεια υποςτιριξθσ του Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ
ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. To επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτθρίηεται ςε κεωρθτικζσ
αρχζσ και μεκοδολογία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, προκειμζνου πράγματι να
ανταποκρίνεται ςτισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των Εκπαιδευτικϊν και να διαμορφϊςει
πρότυπα ενεργοφ ςυμμετοχισ των μακθτϊν. Ρροτείνεται θ υλοποίθςι του με τθ
ςυνεργαςία Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου (Σ.Ε.Ε.) ωσ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ με
αρμοδιότθτεσ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ειδικότερα, ωσ
παράδειγμα προτείνεται θ επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων ςτο
διεπιςτθμονικό - εκπαιδευτικό «Ρρόγραμμα υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ» ςτθ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, το οποίο ζχει εκπονθκεί από τθν ειςθγιτρια τθσ παροφςασ
επιμορφωτικισ πρόταςθσ και από το ςχολ. ζτοσ 2019-20 υποςτθρίηεται προσ υλοποίθςι
του ςε Γυμνάςια και Λφκεια τθσ Κριτθσ με τθ ςυνεργαςία ειδικοτιτων Συντονιςτϊν
Εκπαιδευτικοφ Ζργου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ Κριτθσ.
Λζξεισ-κλειδιά: Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ

1. Ειςαγωγι–Θ προβλθματικι τθσ πρόταςθσ
Θ προβλθματικι τθσ πρόταςθσ για επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικϊν
διαφορετικϊν ειδικοτιτων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προσ υποςτιριξθ του Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ των μακθτϊν/τριϊν τουσ ςτθρίηεται ςτθ κεϊρθςθ ότι θ γλωςςικι
καλλιζργεια, ωσ απαραίτθτθ ςτθν κατανόθςθ και παραγωγι λόγου και ωσ μζροσ τθσ
ευρφτερθσ μόρφωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, πρζπει να επιδιϊκεται μζςα από όλα τα
μακιματα και δεν πρζπει να κεωρείται ςτόχοσ αποκλειςτικϊσ των φιλολογικϊν
μακθμάτων, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι υποκακιςτά ειδικότερουσ ςτόχουσ άλλων
μακθςιακϊν αντικειμζνων.
Λδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ εποχι, ο Γραμματιςμόσ, ωσ ικανότθτα κατανόθςθσ, ζκφραςθσ
και δθμιουργίασ ςε προφορικι και γραπτι μορφι, και κατά προζκταςθ ωσ ικανότθτα
επικοινωνίασ και ςφνδεςθσ με τουσ άλλουσ με τρόπο κατάλλθλο και δθμιουργικό,
αναγνωρίηεται ωσ θ πρϊτθ ανάμεςα ςε οκτϊ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ-κλειδιά για δια βίου
μάκθςθ (EuropeanCommision, 2019). Ειδικότερα, θ υποςτιριξθ του Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ (Ραιδαγωγικι του
Γραμματιςμοφ). Στο πλαίςιο αυτισ τθσ Ραιδαγωγικισ, ο Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ νοείται
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ωσ καλλιζργεια γλωςςικϊν δεξιοτιτων και κριτικοφ γραμματιςμοφ (κριτικισ προςζγγιςθσ
των λόγων τθσ κοινωνικο-πολιτιςμικισ πραγματικότθτασ) (Χατηθνεοφφτου και Κυριάκου,
2017. Χατηθςαβίδθσ, 2007). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα τελευταία χρόνια, αντί τθσ
λειτουργικισ διάςταςθσ του γραμματιςμοφ προζχει θ κριτικι διάςταςθ (Χατηθςαβίδθσ,
ό.π.). Στο πλαίςιο αυτό κινείται θ κεωρία των πολυγραμματιςμϊν, ςφμφωνα με τθν οποία ο
Γραμματιςμόσ νοείται ωσ μια κοινωνικι πρακτικι (Barton & Hamilton 2000, ςελ. 7), μζςω
τθσ οποίασ αναπτφςςεται ι κα πρζπει να αναπτφςςεται θ κριτικι ςκζψθ. Το πνεφμα τθσ
Ραιδαγωγικισ του Γραμματιςμοφ μπορεί να διακρικεί και ςτα πρόςφατα Αναλυτικά
Ρρογράμματα, για παράδειγμα, ςτο νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του αναμορφωμζνου
μακιματοσ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία» τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου (Υ.Α.
Αρικμ. 203549/Δ2, ςτο ΦΕΚ 4911 Βϋ/31-12-2019).
Επιςθμαίνεται, επιπλζον, ότι ο Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ είναι απαραίτθτοσ και για
τον κοινωνικό γραμματιςμό, και ςυνακόλουκα και για τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των
μακθτϊν/-τριϊν ωσ αυριανϊν πολιτϊν ςτθν κοινωνία και τθν αποφυγι κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ. Οι ςτόχοι ανάπτυξθσ του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ ςυνδζονται άρρθκτα με
τθ λειτουργικότθτα τθσ γλϊςςασ για τθ δθμοκρατία και τον πολιτιςμό.
Μάλιςτα, εφόςον θ γλϊςςα διατρζχει όλα τα γνωςτικά αντικείμενα παρ’ όλεσ τισ
διαφοροποιιςεισ τουσ, αποτελϊντασ όχι μόνο μζςον και αντικείμενο μάκθςθσ αλλά και
πόρο για τθ ςυγκρότθςθ τθσ μάκθςθσ (ΥΡΑΛΚ, 2018, ςελ. 25), θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων προσ υποςτιριξθ του γλωςςικοφ
γραμματιςμοφ των μακθτϊν κεμελιϊνεται κεωρθτικά και πάνω ςτθ διακεματικι ςφνδεςθ
των γνωςτικϊν αντικειμζνων.
Συνακόλουκα, θ ενεργοποίθςθ των Εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για ςυςτθματικζσ δράςεισ ανάπτυξθσ Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ ςτο πλαίςιο των μακθςιακϊν αντικειμζνων τουσ κακϊσ και με ςυνεργαςία
μεταξφ τουσ, προχποκζτει ςυςτθματικι επιμόρφωςθ ςτα ηθτιματα αυτά.
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προβλθματικισ, ςτθν παροφςα εργαςία προτείνεται
επιμορφωτικό πρόγραμμα για τουσ προαναφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ, με βάςθ
κεωρθτικζσ αρχζσ και μεκοδολογία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, προκειμζνου πράγματι να
ανταποκρίνεται αυτό ςτισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των Εκπαιδευτικϊν και να διαμορφϊςει
πρότυπα ενεργοφ ςυμμετοχισ των μακθτϊν.

2. Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων ςτθν υποςτιριξθ
του Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, Εκπαίδευςθ
Ενθλίκων και Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ
Βαςικι κζςθ τθσ πρόταςισ μασ είναι ότι ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ για Εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με ςτόχο
τθν διεπιςτθμονικι/διακεματικι υποςτιριξθ του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν/τριϊν ςτο Γυμνάςιο και Λφκειο, πρζπει να διζπονται από τισ αρχζσ και τθ μεκοδολογία του
επιςτθμονικοφ πεδίου τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Κόκκοσ, 2005). Ανταποκρινόμενο το
επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ παραδοχζσ για εκπαίδευςθ με
ενεργό ςυμμετοχι, ρόλο Εκπαιδευτι ωσ εμψυχωτι και ςυντονιςτι «διαδικαςιϊν
μάκθςθσ», με ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα, κατανόθςθ για τα εμπόδια και τισ δυςκολίεσ
και τουσ ιδιαίτερουσ τρόπουσ μάκθςθσ των εκπαιδευομζνων (Rogers, 1999. Λlleris, 2009),
μπορεί να αποτελζςει αφετθρία για αναςτοχαςμό πάνω ςε εκπαιδευτικά ηθτιματα κακϊσ
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και πθγι ζμπνευςθσ και καινοτόμου διάκεςθσ για ανανζωςθ των διδακτικϊν τρόπων και
τθσ γενικότερθσ παιδαγωγικισ αντιμετϊπιςθσ των μακθτϊν και τθσ μάκθςθσ.
Στο πλαίςιο τθσ αξιοποίθςθσ τθσ κεωρίασ και των μεκόδων τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων
ςτθν επιμορφωτικι μασ πρόταςθ, κεντρικι κζςθ ζχει θ Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ
(Mezirow, 2007, 2009), με ςτόχο τον κριτικό αναςτοχαςμό, τθν αποδόμθςθ και τον
μεταςχθματιςμό ενδεχόμενων ςτερεοτφπων των επιμορφοφμενων Εκπαιδευτικϊν, ςε
ηθτιματα διδαςκαλίασ (υπζρβαςθ δαςκαλοκεντρικοφ προτφπου, ςτροφι ςε
μακθτοκεντρικι, ανακαλυπτικι διδαςκαλία και μάκθςθ) κακϊσ και ςε ηθτιματα
ςυνεργαςίασ μεταξφ των ειδικοτιτων και ζμφαςθσ ςε ςτόχουσ ανάπτυξθσ γλωςςικοφ
γραμματιςμοφ των μακθτϊν/τριϊν μζςα και από «μθ-φιλολογικά» διδακτικά αντικείμενα.
Σφμφωνα με τον ειςθγθτι τθσ, τον Mezirow (2009), θ Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ
αναφζρεται ςτθ διεργαςία κατά τθν οποία μεταςχθματίηουμε προβλθματικά «πλαίςια
αναφοράσ», ϊςτε αυτά να γίνουν περιςςότερο ανοικτά, ςτοχαςτικά, ζτοιμα για αλλαγι.
Ζνα πλαίςιο αναφοράσ αποτελείται από δυο διαςτάςεισ: νοθτικζσ ςυνικειεσ και απόψεισ
που απορρζουν από αυτζσ. Οι νοθτικζσ ςυνικειεσ μπορεί να περιλαμβάνουν
κοινωνιογλωςςικά ςτοιχεία, όπωσ ιδεολογίεσ, κοινωνικοποιιςεισ δευτζρου επιπζδου, για
παράδειγμα αντιλιψεισ για τον ρόλο του δαςκάλου, το «να ςκζφτεςαι ωσ δάςκαλοσ» (ό.π.,
ςελ. 130). Επίςθσ, μπορεί να περιλαμβάνουν μακθςιακά πρότυπα, όπωσ θ προτίμθςθ ςτθν
ατομικι ι ομαδικι εργαςία, και θ προτίμθςθ ςτθν «παρακολοφκθςθ παράδοςθσ» ι ςτθν
«ανακαλυπτικι μάκθςθ».
Με το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ, λοιπόν, ςτο
προτεινόμενο
επιμορφωτικό
πρόγραμμα
ζμφαςθ
δίδεται
ςε
ςτόχουσ
διαμόρφωςθσ/αλλαγισ ςτάςεων ωσ βαςικισ προχπόκεςθσ για τθν επιδίωξθ ςτόχων που
αφοροφν ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ των Εκπαιδευτικϊν, προκειμζνου, ςτθ ςυνζχεια, ςτο
ςχολείο τουσ να υποςτθρίηουν αποτελεςματικά τθν ανάπτυξθ του γλωςςικοφ
γραμματιςμοφ των μακθτϊν/-τριϊν.

3. Επιμορφωτικό πρόγραμμα για Εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςε ηθτιματα υποςτιριξθσ του Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ των
μακθτϊν/-τριϊν τουσ
3.1. Επιμορφωτικζσ ανάγκεσ και δυςλειτουργικά ςτερεότυπα
Ρροβλθματιςμοί ςχετικά με «γλωςςικά ελλείμματα» και «αδυναμίεσ» των ζφθβων
μακθτϊν/-τριϊν ςε κζματα γλωςςικοφ γραμματιςμοφ κακϊσ και ςχετικά με τθν ανάγκθ
υποςτιριξισ τουσ με κατάλλθλεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ επιςθμαίνονται ςε ςφγχρονεσ
μελζτεσ, διεκνϊσ (Joseph, & Schisler, 2009. Wendt, 2013) κακϊσ και ςτθ χϊρα μασ
(Βαρςαμίδου και Σπαντιδάκθσ, 2015. Λιόκου, 2011. Σπαντιδάκθσ, 2004. Ραπαεμμανουιλ,
2013). Στθν Ελλάδα, οι ϊρεσ διδαςκαλίασ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο και το
Λφκειο δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των ελλειμμάτων και τθν ανάπτυξθ γλωςςικοφ
γραμματιςμοφ. Από τθν άλλθ, ςυνικωσ επικρατεί θ αντίλθψθ ότι «θ γλϊςςα είναι υπόκεςθ
των Φιλολόγων» και ότι ςτο πλαίςιο των άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων οι διδακτικοί
ςτόχοι αφοροφν ςτο περιεχόμενό τουσ -κι όχι ςτθ ςυςτθματικι, (ςυν-)επικουρικι
υποςτιριξθ γλωςςικοφ γραμματιςμοφ. Ακόμθ κι όταν υπάρχει θ διάκεςθ, ςυνικωσ
επικρατεί θ αμθχανία για τθ διαχείριςθ των γλωςςικϊν ελλειμμάτων ι τθν ευρφτερθ
γλωςςικι ανάπτυξθ από εκπαιδευτικοφσ «άλλων ειδικοτιτων». Θ εκδοχι τθσ ςυςτθματικισ
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ςυνεργαςίασ μεταξφ Φιλολόγων και Εκπαιδευτικϊν άλλων ειδικοτιτων ςε ηθτιματα
υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ αποτελεί εξαίρεςθ.
Ππωσ μπορεί να διακρικεί μζςα από τισ παραπάνω ςυνοπτικζσ παρατθριςεισ, ζνα
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των Εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων, ςε ηθτιματα
υποςτιριξθσ γλωςςικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν/-τριϊν, κα πρζπει να λάβει υπόψθ
του τισ ανάγκεσ για γνϊςεισ και δεξιότθτεσ (τι πρζπει να γνωρίηουν και πϊσ μποροφν να
υποςτθρίξουν οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ ανάγκεσ των μακθτϊν για
βελτίωςθ του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ;) αλλά και τθν αντιμετϊπιςθ δυςλειτουργικϊν,
ςτερεότυπων παραδοχϊν (Mezirow,2007, 2009), που αφοροφν ςτθ δαςκαλοκεντρικι
διδαςκαλία, τθν ζμφαςθ ςτθν αποςτικιςθ κανόνων και τθν υποβάκμιςθ τθσ παραμζτρου
του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τθν επίτευξθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, τα
«ςτεγανά» μεταξφ γνωςτικϊν αντικειμζνων, τθν παραγνϊριςθ ςτόχων γλωςςικοφ
γραμματιςμοφ ςτα «μθ-φιλολογικά» μακιματα κακϊσ και ςτθν ζλλειψθ κουλτοφρασ
ςυνεργαςίασ μεταξφ Εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων ωσ προσ τθν ανάπτυξθ του
γλωςςικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν/-τριϊν.
3.2. Σκοπόσ και ςτόχοι του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ
Στο πλαίςιο τθσ προβλθματικισ που ειςαγωγικά παρουςιάςαμε και λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ προαναφερόμενεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ, ςκοπόσ του προτεινόμενου
προγράμματοσ είναι θ επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
διαφορετικϊν ειδικοτιτων προσ υποςτιριξθ του Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ των
μακθτϊν/τριϊν, νοοφμενου ωσ βελτίωςθσ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων κατανόθςθσ και
παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου και ωσ καλλιζργειασ τθσ κριτικισ και
δθμιουργικισ ςκζψθσ, με γνϊμονα τθν προαγωγι ενόσ δθμοκρατικοφ και ανκρωπιςτικοφ
πολιτιςμοφ (Καλοκφρθ, 2020).
Οι κυριότεροι ςτόχοι, ειδικότερα, είναι:
Στο πεδίο των γνϊςεων
 Να εμπλουτίςουν οι επιμορφοφμενοι Εκπαιδευτικοί τισ γνϊςεισ που αφοροφν ςτο
περιεχόμενο του Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ, ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εκπαιδευτικζσ αντιλιψεισ.
 Να γνωρίςουν δραςτθριότθτεσ και δράςεισ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ, που
ςυνεπικουροφν τουσ ςτόχουσ και τθν αποτελεςματικότθτα των μακθμάτων τθσ
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ.
 Να ςυνδζςουν τθν ανάπτυξθ του Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ με τθ διδαςκαλία και
των «μθ-φιλολογικϊν» γνωςτικϊν αντικειμζνων.
 Να αντλιςουν ιδζεσ/προτάςεισ από το «Εκπαιδευτικό-διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα
υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ»
(Καλοκφρθ, 2020) και το Συμπλθρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό ανά ειδικότθτεσ
εκπαιδευτικϊν(Στριλιγκάσ κ.ά., 2020).
Στο πεδίο των δεξιοτιτων
 Να μποροφν οι Εκπαιδευτικοί μετά το τζλοσ τθσ επιμόρφωςθσ να υλοποιοφν το
προαναφερόμενο
εκπαιδευτικό-διεπιςτθμονικό
Ρρόγραμμα
Υποςτιριξθσ
Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ, με προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν τουσ.
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Να χρθςιμοποιοφν ενεργθτικζσ και ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και
ςφγχρονεσ διδακτικζσ/εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ για τθν ανάπτυξθ του Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ των μακθτϊν/τριϊν.
Να μποροφν οι Εκπαιδευτικοί διαφορετικϊν ειδικοτιτων να υποςτθρίηουν
δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν δεξιότθτεσ κατανόθςθσ και παραγωγισ
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ςτο πεδίο του διδακτικοφ τουσ αντικειμζνου ι/και
ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικισ/διεπιςτθμονικισ ςφνδεςθσ.
Στο πεδίο των ςτάςεων
Να (επαν-)εκτιμιςουν οι Εκπαιδευτικοί διαφορετικϊν ειδικοτιτων τθν «απόλαυςθ
του λόγου» και τθ γλϊςςα ωσ φορζα δθμοκρατικοφ και ανκρωπιςτικοφ πολιτιςμοφ.
Να (επαν-)εκτιμιςουν τθ ςυνεργαςία ςε κζματα «υποςτιριξθσ γλωςςικοφ
γραμματιςμοφ και πολιτιςμοφ» μεταξφ μακθτϊν/-τριϊν, μεταξφ μακθτϊν/-τριϊν
και Εκπαιδευτικϊν κακϊσ και μεταξφ Εκπαιδευτικϊν (όχι μόνο Φιλολόγων αλλά και
διαφορετικϊν ειδικοτιτων).
Να αποδομθκοφν ςτερεότυπα που αφοροφν ςτθ δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία,
ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ μζςα από αποςτικιςθ κανόνων και «τυπικϊν
αςκιςεων», ςτθν παραμζλθςθ γλωςςικϊν ςτόχων ςτα «μθ-φιλολογικά» μακιματα,
ςτθ διδαςκαλία χωρίσ ςυνεργαςία με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, ίδιασ ι διαφορετικισ
ειδικότθτασ.
Να υποςτθρίηουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν/-τριϊν και Εκπαιδευτικϊν από
διαφορετικά ςχολεία, ςτο πλαίςιο «Διαςχολικοφ Δικτφου Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ», με τον ςυντονιςμό των Σ.Ε.Ε. (Στθν περίπτωςι μασ, των Σ.Ε.Ε. του
ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθ Συντονιςτικι Ομάδα του
προαναφερόμενου εκπαιδευτικοφ-διεπιςτθμονικοφ Ρρογράμματοσ.)

3.3. Διάρκρωςθ, κεματικζσ ενότθτεσ, μζκοδοι, εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προτείνεται να υλοποιθκεί ςε τζςςερισ φάςεισ, από τθν
ζναρξθ ζωσ τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ.
Θ πρϊτθ φάςθ τθσ επιμόρφωςθσ περιλαμβάνει τθν εξοικείωςθ με τα ηθτιματα
ανάπτυξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ (εξοικείωςθ με το περιεχόμενο του όρου, πλαίςιο
ζνταξθσ των δράςεων ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμναςίων και Λυκείων, προτάςεισ
δράςεων, παραδείγματα-επεξεργαςία τουσ, διαμόρφωςθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ μεταξφ
Εκπαιδευτικϊν κακϊσ και μεταξφ Εκπαιδευτικϊν και Σ.Ε.Ε., κ.ά.). Θ ειςαγωγικι αυτι φάςθ
πραγματοποιείται με επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ διάρκειασ δζκα (10) ωρϊν, οι οποίεσ
μποροφν να κατανεμθκοφν ςε δυο ςυναντιςεισ (ενδεικτικά: μία επιμορφωτικι ςυνάντθςθ
ανά εβδομάδα, π.χ. δφο κατά ςειρά Σάββατα) ι ςε τρεισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ
(ενδεικτικά: δυο ςυναντιςεισ, ςυνολικά εφτά ωρϊν, ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ και θ
τρίτθ ςυνάντθςθ, διάρκειασ τριϊν ωρϊν, ςτο τζλοσ τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ). Στθν
τελευταία ςυνάντθςθ παρουςιάηονται προτάςεισ για «ςχζδια δράςθσ» που αφοροφν ςτθν
καλλιζργεια Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ ςτουσ μακθτζσ Γυμναςίων/Λυκείων, τα οποία
διαμόρφωςαν ςε προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ ομαδοςυνεργατικά οι επιμορφοφμενοι
Εκπαιδευτικοί.
Θ δεφτερθ φάςθ του προτεινόμενου επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, ωσ «φάςθ
εφαρμογισ», πραγματοποιείται, ςτθ ςυνζχεια, ςτθ «ςχολικι πραγματικότθτα» από τουσ
επιμορφοφμενουσ Εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να περάςουν «από τθ κεωρία ςτθν
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πράξθ», αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ εφαρμογισ, προςαρμόηοντασ δράςεισ και
κζτοντασ προτεραιότθτεσ ςτόχων, ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ τουσ. Θ
«μάκθςθ μζςα από τθν πράξθ», που ανταποκρίνεται ςτα χαρακτθριςτικά των ενιλικων
εκπαιδευομζνων, και θ «κεωρία των ςταδίων μάκθςθσ του κφκλου του David Kolb» (1984)
εφαρμόηεται ςτθ φάςθ αυτι για τουσ Εκπαιδευτικοφσ. Στθ φάςθ αυτι προβλζπεται, επίςθσ,
υποςτιριξθ των Εκπαιδευτικϊν από τουσ επιμορφωτζσ-Σ.Ε.Ε. Επιδιϊκεται θ ςυνεργαςία
μεταξφ Εκπαιδευτικϊν. Οι Σ.Ε.Ε. εμψυχϊνουν, κακοδθγοφν και λειτουργοφν επιμορφωτικά,
παρζχοντασ
ζμπρακτο
παράδειγμα
εκπαιδευτικισ
ςυνεργαςίασ
(διάχυςθσ
προβλθματιςμϊν, ιδεϊν/προτάςεων κι επιτεφξεων, ςυηιτθςθ καλϊν πρακτικϊν, κ.ά.).
Θ τρίτθ φάςθ πραγματοποιείται ςτο μζςον περίπου τθσ ςχολικισ χρονιάσ (ςτισ αρχζσ
του δευτζρου τετραμινου) και αφορά ςε ςυναντιςεισ ανατροφοδότθςθσ, ςυνολικισ
διάρκειασ 6 ωρϊν, όπου οι Εκπαιδευτικοί παρουςιάηουν ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ τθν
εμπειρία τουσ από τθν εφαρμογι δράςεων, αναςτοχάηονται κριτικά, ςυηθτοφν,
ανταλλάςςουν προτάςεισ και υλικό και (ανα-)ςχεδιάηουν τθν υπόλοιπθ ετιςια πορεία, με
τθν εμψφχωςθ και τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ των επιμορφωτϊν Σ.Ε.Ε.
Θ τζταρτθ φάςθ τθσ επιμόρφωςθσ πραγματοποιείται ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ,
με ενδεικτικι διάρκεια τεςςάρων ωρϊν και αφορά ςε κριτικό αναςτοχαςμό τθσ ετιςιασ
εμπειρίασ των Εκπαιδευτικϊν από το επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν
αλλά και από τθν εφαρμογι ςτο ςχολείο τουσ του εκπαιδευτικοφ-διεπιςτθμονικοφ
Ρρογράμματοσ Υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ. Συνάγονται ςυμπεράςματα,
διατυπϊνονται προτάςεισ, προγραμματίηεται ςυνζχεια επιμορφϊςεων κακϊσ και
εφαρμογϊν ςτο ςχολείο, με αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ από τθν πρϊτθ, πιλοτικι χρονιά
εφαρμογισ.
Συνολικά, οι Εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ςε είκοςι ϊρεσ επιμορφωτικϊν
ςυναντιςεων του προτεινόμενου προγράμματοσ.
Οι βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ, ςτθν πρϊτθ φάςθ του προτεινόμενου επιμορφωτικοφ
προγράμματοσ αφοροφν ςτα ακόλουκα:
 Διαπιςτϊςεισ για γλωςςικά ελλείμματα ςτο ςχολείο, ανίχνευςθ αιτιϊν και
προτάςεισ για τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ. Κριτικόσ ςτοχαςμόσ για τον
επαναπροςδιοριςμό ςτερεοτφπων (επανεξζταςθ «νοθτικισ ςυνικειασ» για τον ρόλο
του εκπαιδευτικοφ -και ειδικότερων απόψεων για τθ ςχζςθ του με τον γλωςςικό
γραμματιςμό των μακθτϊν, τον τρόπο διδαςκαλίασ, τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ κ.ά.).
 Ο Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ ςτο πλαίςιο ςφγχρονων παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν
κεωριϊν (περιεχόμενο, ςχζςθ με άλλεσ δεξιότθτεσ για δια βίου μάκθςθ,
προεκτάςεισ ςτθν κοινωνία και τθ δθμοκρατία κ.ά.).
 Ραράδειγμα εφαρμογισ: Το «εκπαιδευτικό - διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα
υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
(Εξοικείωςθ με εμπεριεχόμενεσ δράςεισ, προτάςεισ, ερωτθματολόγια διερεφνθςθσ
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε ηθτιματα γλωςςικοφ γραμματιςμοφ κ.ά.).
 Διαμόρφωςθ «ςχεδίων δράςθσ» από τουσ εκπαιδευτικοφσ (αξιοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για άντλθςθ ιδεϊν και διαμόρφωςθ προτάςεων προσ
εφαρμογι ςτα ςχολεία, ςχεδιαςμόσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ Εκπαιδευτικϊν
διαφορετικϊν ειδικοτιτων και μεταξφ Εκπαιδευτικϊν και Σ.Ε.Ε.
Στισ ςυναντιςεισ ανατροφοδότθςθσ (περίπου ςτθ μζςθ κακϊσ και ςτο τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ), οι κεματικζσ ενότθτεσ αφοροφν ςε παρουςιάςεισ ζργου, διαδικαςίεσ
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κριτικοφ αναςτοχαςμοφ και αναπρογραμματιςμοφ ι περαιτζρω προγραμματιςμοφ,
ανάπτυξθ νζων προτάςεων για δράςεισ ι για βελτίωςθ εφαρμογϊν κ.ά.
Ωσ προσ τουσ ςτόχουσ, είναι εμφανζσ ότι οι εναρκτιριεσ κεματικζσ ενότθτεσ
ςτοχεφουν πρωτίςτωσ ςε ευαιςκθτοποίθςθ των επιμορφουμζνων πάνω ςε ηθτιματα
Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ και ςε μεταςχθματιςμό ςτερεοτφπων τα οποία επιςθμάνκθκαν
ςτο κεωρθτικό πλαίςιο τθσ πρόταςθσ, όπου αναφερκικαμε ςτθ ςχζςθ τθσ με τθ
Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ. Για τθν επίτευξθ ςτόχων μεταςχθματιςμοφ/αλλαγισ ςτάςθσ
προτείνεται ωσ μζκοδοσ θ αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ, και ειδικότερα θ ενεργοποίθςθ των
εκπαιδευομζνων με κατάλλθλθ, ςυνοπτικι διαςκευι τθσ μεκόδου του Κόκκου (2011)
«Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία». Αξιοποιϊντασ ζργα
τζχνθσ (αποςπάςματα ταινιϊν, εικαςτικά ι και μουςικι και λογοτεχνία) με παρατιρθςθ,
εμβάκυνςθ, ςυηιτθςθ, κριτικό αναςτοχαςμό ςε ςχζςθ με το κζμα τθσ επιμόρφωςθσ,
επιδιϊκεται θ αποδόμθςθ ςτερεοτφπων που αντιςτρατεφονται τθν ανάπτυξθ του
γλωςςικοφ γραμματιςμοφ.
3.4. Ραράδειγμα εφαρμογισ: Εξοικείωςθ των επιμορφοφμενων Εκπαιδευτικϊν με το
«Εκπαιδευτικό - διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα Υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ ςτθ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ». Ρρόταςθ για περαιτζρω υλοποίθςθ από τουσ
Εκπαιδευτικοφσ ςτα ςχολεία τουσ.
Βαςικι κεματικι τθσ επιμορφωτικισ πρόταςθσ αποτελεί το «Εκπαιδευτικό διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ», ωσ παράδειγμα εφαρμογισ, το οποίο μποροφν περαιτζρω να αξιοποιιςουν
οι Εκπαιδευτικοί ςτα ςχολεία τουσ, ςε ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Το πρόγραμμα ζχει
εκπονθκεί από τθν ειςθγιτρια τθσ παροφςασ πρόταςθσ (Καλοκφρθ, 2020), και ςε
ειδικότερεσ εκδοχζσ του είχε εφαρμοςτεί από Φιλολόγουσ ι και Εκπαιδευτικοφσ άλλων
ειδικοτιτων ςε ςχολεία επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ αρμοδιότθτασ τθσ ειςθγιτριασ ωσ
Σχολικισ Συμβοφλου και ωσ Σ.Ε.Ε. (ό.π., ςς. 6-8). Από το ςχολ. ζτοσ 2019-20, ςυνεργάηονται
ςτθν υλοποίθςι του ζντεκα ςυνάδελφοι Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ
Κριτθσ, προωκϊντασ και υποςτθρίηοντασ τθν εφαρμογι του ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
Γυμναςίων και Λυκείων επιςτθμονικισ αρμοδιότθτάσ τουσ, αν και οι ζκτακτεσ ςυνκικεσ
λόγω τθσ covid-19 δεν ευνόθςαν προγραμματιςμζνεσ επιμορφωτικζσ ενζργειεσ.
Το ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό, δθλαδι το Εκπαιδευτικό - διεπιςτθμονικό
Ρρόγραμμα υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
(Καλοκφρθ, 2020) κακϊσ και το Συμπλθρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό ανά ειδικότθτεσ
εκπαιδευτικϊν-Τόμοσ 1 (Στριλιγκάσ κ.ά., 2020), ζχουν αποςταλεί θλεκτρονικά ςτα ςχολεία
των Εκπαιδευτικϊν επιςτθμονικισ αρμοδιότθτασ των ςυνεργαηόμενων Σ.Ε.Ε (Συντονιςτικισ
Ομάδασ του Ρρογράμματοσ) και είναι επίςθσ διακζςιμα, αναρτθμζνα, ςτο ψθφιακό
αποκετιριο του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ (https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio/), ςτον
ιςτότοπο του προγράμματοσ (https://linguiliteracy.wordpress.com/) και ςε εκπαιδευτικοφσ
ιςτότοπουσ επιμζλειασ των Σ.Ε.Ε. (http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/ και
«Φιλόλογοι Θρακλείου»: http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/ ), προκειμζνου να διευκολφνεται
θ αξιοποίθςι τουσ από τουσ Εκπαιδευτικοφσ κακϊσ και ςχετικζσ επιμορφωτικζσ δράςεισ
των Σ.Ε.Ε. τθσ Συντονιςτικισ Ομάδασ του Ρρογράμματοσ.
Συνοπτικά, το εν λόγω «Ρρόγραμμα Υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ» είναι
ςτοχοκεντρικό, με βαςικό χαρακτθριςτικό του τθν ευελιξία ςτθ διαμόρφωςθ των δράςεων.
Στο πλαίςιό του μποροφν να ςχεδιαςτοφν και να εφαρμοςτοφν ποικίλεσ δράςεισ,
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λαμβάνοντασ υπόψθ τα ειδικότερα χαρακτθριςτικά του μακθτικοφ πλθκυςμοφ (ςχολείο
αςτικισ/θμιαςτικισ/αγροτικισ περιοχισ, κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ και μορφωτικό
κεφάλαιο των γονζων, επιδόςεισ μακθτϊν, ειδικζσ ι μθ-ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
κ.ά.). Ανάλογα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν προτείνονται δυο βαςικοί άξονεσ
δράςεων: Λ. Δράςεισ για κάλυψθ βαςικϊν ελλειμμάτων και αντίςτοιχα για ανάπτυξθ
βαςικϊν δεξιοτιτων γλωςςικοφ γραμματιςμοφ (εκφραςτικι ανάγνωςθ, «ευανάγνωςτθ»
γραφι, ορκογραφία, κατανόθςθ/παραγωγι λόγου). ΛΛ. Δράςεισ για περαιτζρω ανάπτυξθ
γλωςςικοφ γραμματιςμοφ (λειτουργικι χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε επικοινωνιακό πλαίςιο,
ανάπτυξθ φιλαναγνωςίασ, καλλιζργεια εκτίμθςθσ για αξία γλϊςςασ κ.ά.). Οι
ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ Εκπαιδευτικοί μποροφν να ορίςουν ελεφκερα τον ειδικό ςτόχο,
κακϊσ επίςθσ να επιλζξουν ι και να διαμορφϊςουν το είδοσ και τθ διάρκεια των δράςεων
που κα υλοποιθκοφν. Οι δράςεισ του Ρρογράμματοσ μποροφν να εμπλουτίςουν τα
μακιματα ι να γίνονται ςτο πλαίςιο πολιτιςτικοφ προγράμματοσ ι άλλων εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων (ομίλων, λζςχθσ ανάγνωςθσ, κ.ά.).
3.5. Συνεργαςία των ςυμμετεχόντων Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ωσ Συντονιςτικισ Ομάδασ του Ρρογράμματοσ
Ζμπρακτο παράδειγμα ςυνεργαςίασ θ οποία αίρει τα «ςτεγανά» μεταξφ των
διαφορετικϊν ειδικοτιτων Εκπαιδευτικϊν ςε ηθτιματα γλωςςικοφ γραμματιςμοφ αποτελεί
θ ςυνεργαςία των ζντεκα Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ οι
οποίοι λειτουργοφν από κοινοφ ςτθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ - διεπιςτθμονικοφ
προγράμματοσ ςτα ςχολεία επιςτθμονικισ αρμοδιότθτάσ τουσ. Στο πλαίςιο τθσ
επιμορφωτικισ πρόταςισ μασ, οι Σ.Ε.Ε. ςυνεργάηονται ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ για τουσ Εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ κακϊσ και ςτθν
παραγωγι πρόςκετου εκπαιδευτικοφ υλικοφ με παραδείγματα εφαρμογισ ανά ειδικότθτα
ι και μεταξφ των ειδικοτιτων.

4. Συηιτθςθ -ςυμπεράςματα
Θ επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν, ςτο κεωρθτικό πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων
και ειδικότερα τθσ Κεωρίασ του Μεταςχθματιςμοφ (Mezirow, 2007), ζχει βαςικό ςκοπό να
ςυμβάλει ςτο να ςυνειδθτοποιοφν -ωσ ενιλικοι εκπαιδευόμενοι- δυςλειτουργικζσ
παραδοχζσ και να γίνονται πιο «διαλογικά ςκεπτόμενοι» (Basseches, 1984 ςτο Mezirow,
ό.π., ςελ. 68). Οι γνϊςεισ και δεξιότθτεσ αποτελοφν, βζβαια, βαςικι πτυχι τθσ εκπαίδευςθσ
των ενθλίκων, αλλά αναπόςπαςτθ και ουςιϊδθσ είναι θ αποδόμθςθ ςτερεοτφπων, μζςα
από τον ςτοχαςτικό διάλογο και τον κριτικό ςτοχαςμό, που μποροφν να υποςτθριχκοφν και
με τθν αξιοποίθςθ τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ (Κόκκοσ, 2011).
Υπό τθν προοπτικι αυτι, το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα για
Εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςχεδιάηεται με ςτόχο να εμπλουτιςτοφν
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ αλλά και να αποδομθκοφν ςτερεότυπα
για τθ διδαςκαλία (δαςκαλοκεντριςμόσ), τθ μάκθςθ (αποςτικιςθ), τθν ζλλειψθ
διακεματικισ/διεπιςτθμονικισ οπτικισ μεταξφ των γνωςτικϊν αντικειμζνων κακϊσ και τθν
ζλλειψθ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφορετικϊν ειδικοτιτων Εκπαιδευτικϊν,
ϊςτε οι Εκπαιδευτικοί, ςτθ ςυνζχεια, ςτα ςχολεία, να υλοποιιςουν το εκπαιδευτικό –
διεπιςτθμονικό «Ρρόγραμμα υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ» (Καλοκφρθ, 2020 .
Στριλιγκάσ, κ.ά., 2020).
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Θ επιμορφωτικι πρόταςθ, δθλαδι, υποςτθρίηει τθν προςπάκεια προϊκθςθσ και
αξιοποίθςθσ ςτα ςχολεία του εν λόγω εκπαιδευτικοφ - διεπιςτθμονικοφ προγράμματοσ, για
τθν υλοποίθςθ του οποίου άρχιςαν να ςυνεργάηονται, από το ςχολ. ζτοσ 2019-20, ζντεκα
Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, με υποκίνθςθ ενδιαφζροντοσ και
προτάςεισ εφαρμογισ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ επιςτθμονικισ αρμοδιότθτάσ τουσ. Το
ψθφιακά διακζςιμο εκπαιδευτικό υλικό που ζχει εκπονθκεί για το «Ρρόγραμμα
υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ» από τθν ειςθγιτρια και τουσ ςυνεργαηόμενουσ
Σ.Ε.Ε. - Συντονιςτικι Ομάδα του Ρρογράμματοσ προτείνεται να αξιοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ
επιμόρφωςθσ αυτισ, με κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ (π.χ. ομάδεσ εργαςίασ, μελζτθ
περίπτωςθσ, προςομοίωςθ κ.ά.) κακϊσ και με ςφγχρονεσ μεκόδουσ (π.χ. αξιοποίθςθ τθσ
τζχνθσ, ςτοχαςτικό διάλογο κ.ά.), ςτο πλαίςιο των αρχϊν και τθσ μεκοδολογίασ τθσ
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων.
Για τθν οργάνωςθ και πραγματοποίθςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ που
αφορά ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, προτείνεται ςυνεργαςία των
Σ.Ε.Ε. ωσ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων και ωσ επιςτθμονικά αρμόδιων για τισ αντίςτοιχεσ
ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν. Σθμειϊνεται ότι για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ
επιμόρφωςθσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ανάλογοι ρόλοι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ με
αρμοδιότθτεσ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου (ανεξάρτθτα από τθ
κεςμικι ονομαςία, π.χ. Σχολικοί Σφμβουλοι ι Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου).
Στθν πράξθ, θ ςυνεργαςία των ζντεκα Σ.Ε.Ε. για τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφδιεπιςτθμονικοφ προγράμματοσ που αφορά ςτθν ενίςχυςθ του Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ
των μακθτϊν/τριϊν μπορεί να αποτελζςει κετικό βιμα για περαιτζρω ςυνεργαςία μεταξφ
Σ.Ε.Ε. Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν προϊκθςθ και υποςτιριξθ
του εκπαιδευτικοφ - διεπιςτθμονικοφ προγράμματοσ ςτα ςχολεία αρμοδιότθτάσ τουσ, με
προςαρμογζσ για τθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Θ ςυνεργαςία αυτι κα ςυμβάλει ςτθν
ανάδειξθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ των προγραμμάτων ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθν ομαλι μετάβαςθ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο και τθ
ςτενότερθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςε Σ.Ε.Ε. και ςε Εκπαιδευτικοφσ, και ςτισ δυο βακμίδεσ
εκπαίδευςθσ. Άλλωςτε, το άνοιγμα οριηόντων πρζπει να ςτθρίηεται πρϊτα-πρϊτα από τα
ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ωσ Επιμορφωτζσ των Εκπαιδευτικϊν…
Συνοπτικά, θ επιμορφωτικι πρόταςθ ζχει κοινωνικι διάςταςθ και ωσ προσ το
επιμορφωτικό αντικείμενο και ωσ προσ τον ρόλο των επιμορφωτϊν - Σ.Ε.Ε.:
Ωσ προσ το αντικείμενο τθσ επιμόρφωςθσ, αξίηει να τονιςτεί ότι θ «Ραιδαγωγικι του
Γραμματιςμοφ» ζχει ςτόχο τθ ςφνδεςθ τθσ μάκθςθσ με τθν κοινωνία, ϊςτε οι μακθτζσ να
γίνονται αυτόνομοι και κριτικοί πολίτεσ (Χατηθςαββίδθσ, 2007).
Ραράλλθλα, ωσ Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων οι Σ.Ε.Ε. (ανεξάρτθτα από τθ κεςμικι
ονομαςία: τα ςτελζχθ με αρμοδιότθτεσ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ των Εκπαιδευτικϊν),
ςυνεργαηόμενοι ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθν εξοικείωςθ των
Εκπαιδευτικϊν με το περιεχόμενο και τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ του Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ αλλά και ςτθν υπζρβαςθ δυςλειτουργικϊν εκπαιδευτικϊν ςτερεοτφπων
«δεν είναι ουδζτεροι». είναι «πολιτιςμικοί ακτιβιςτζσ», δεςμευμζνοι να υποςτθρίηουν και
να διευρφνουν τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ που ενιςχφουν τθν ελεφκερθ ςυμμετοχι ςτον
διάλογο, τθ Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ και τθν ενεργοποίθςθ των ςυμμετεχόντων
(Mezirow, 2007, ςελ. 68).

265

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ
Βαρςαμίδου, Δ. και Σπαντιδάκθσ, Λ. (2015) Διδαςκαλία και μάκθςθ του γραπτοφ λόγου.
Ακινα: Gutenberg.
Barton, D. & Hamilton. M. (2000). Literacy Practices. In Barton, D., Hamilton, M. & Ivanič, R.
(επιμ.) Situated Literacies. Reading and Writing in Context. London: Routledge.
European
Commission
(2019).
Key
Competences
for
lifelong
learning.
Luxembourg:Publications Office of the European Union.
Λlleris, K. (2009). Ο τρόποσ που μακαίνουμε. Οι πολλαπλζσ διαςτάςεισ τθσ μάκθςθσ ςτθν
τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ. Ακινα: Μεταίχμιο.
Joseph, L.M., &Schisler, R. (2009). Should Adolescents Go Back to the Basics? A Review of
Teaching Word Reading Skills to Middle and High School Students. Remedial and
Special Education, Vol. 30 (No 3), 131-147.
Καλοκφρθ, Β. (2020). Εκπαιδευτικό – διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ
Γραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Διακζςιμο ςτισ θλ. δ/νςεισ
https://pekes.pdekritis.gr/, https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio/ και
https://linguiliteracy.wordpress.com/
Κόκκοσ, Α. (2005). Μεκοδολογία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Τόμοσ Αϋ. Κεωρθτικό πλαίςιο και
Ρροχποκζςεισ μάκθςθσ. Ράτρα: Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο.
Κόκκοσ, Α. (2011). Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία: Θ
διαμόρφωςθ μιασ μεκόδου. Στο: Α. Κόκκοσ και ςυνεργάτεσ, Εκπαίδευςθ μζςα από
τισ Τζχνεσ (ςς.71-120). Ακινα: Μεταίχμιο.
Kolb, D. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development.
Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Λιόκου, Ε. (2011). Οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν ανάγνωςθ και τθν κατανόθςθ
κειμζνου οι μακθτζσ ςτθν Αϋ Γυμναςίου. Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία.
Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ: Κεςςαλονίκθ.
Mezirow, J. (2007). Μακαίνοντασ να ςκεφτόμαςτε όπωσ ζνασ ενιλικοσ. Κεντρικζσ ζννοιεσ
τθσ κεωρίασ του μεταςχθματιςμοφ. Στο: Mezirow, J. & ςυνεργάτεσ, Θ
Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ (μτφρ. Γ. Κουλαουηίδθσ) (ςς. 43-71). Ακινα: Μεταίχμιο.
Mezirow, J. (2009). An overview on transformative learning. In K. Illeris (Ed.), Contemporary
Theories of Learning (pp. 90-105). London / NewYork: Routledge.
Ραπαεμμανουιλ, Ρ. (2013). Δυςκολίεσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου μακθτϊν γυμναςίου.
Μεταπτυχιακι Διπλωματικι εργαςία. Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ: Κεςςαλονίκθ.
Rogers, A. (1999). Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων. Ακινα: Μεταίχμιο.
Σπαντιδάκθσ, I. (2004). Ρροβλιματα παραγωγισ γραπτοφ λόγου παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ.
Διάγνωςθ, αξιολόγθςθ, αντιμετϊπιςθ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Στριλιγκάσ, Γ., Ηανζκα, Σ., Καλοκφρθ, Β., Καλυκάκθσ, Δ., Κανζλλοσ, Λ., Γκινοφδθ, Α.,
Καλακάκθ, Μ., Γιαςςάκθ, Σ., Ηαμπετάκθ, Λ., Δροςουλάκθσ, Κ., & Ρανςελθνάσ, Γ.
(2020). Συμπλθρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό ανά ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν (για το
Εκπαιδευτικό - Διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα Υποςτιριξθσ Γλωςςικοφ Γραμματιςμοφ
ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ). Τόμοσ 1. Διακζςιμο ςτισ θλ. δ/νςεισ
https://pekes.pdekritis.gr/, https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio/ και
https://linguiliteracy.wordpress.com/

266

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Υ.ΡΑΛ.Κ. (2018) ([Αρ. Ρρ. 142758/Δ2/4-9-2018]). Οδθγίεσ για τθ Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα Αϋ και
Βϋ Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, ςτο: Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν
μακθμάτων ςτισ Αϋ και Βϋ τάξεισ Θμεριςιου ΓΕΛ για το ςχολικό ζτοσ 2018 – 2019.»
ΦΕΚ 4911 Βϋ (31-12-2019). (Υ.Α. Αρικμ. 203549/Δ2). Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ
τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου.
Χατηθνεοφφτου, Ρ. και Κυριάκου, Κ. (2017). Ο Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ ςτθ Μζςθ
εκπαίδευςθ. Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα. Ρρακτικά 2oυ Διεκνοφσ Συνεδρίου:
Γραμματιςμόσ και Σφγχρονθ Κοινωνία: Χϊροι, Λόγοι, Ρρακτικζσ, ςς. 174-189.
Κφπροσ.
Χατηθςαββίδθσ, Σ. (2007). Ο Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ και θ παιδαγωγικι του
γραμματιςμοφ: κεωρθτικζσ ςυνιςτϊςεσ και δεδομζνα από τθ διδακτικι πράξθ. 6ο
Ρανελλινιο Συνζδριο τθσ ΟΜΕ, Ράτρα - Ελλάδα (01/06/2007-03/06/2007). Ζκδοςθ:
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Ραιδαγωγικι Σχολι, Τμιμα Επιςτθμϊν
Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθ. Διακζςιμο ςτθν θλ. δ/νςθ
http://ikee.lib.auth.gr/record/265328?ln=el
Wendt, J. (2013). Combating the Crisis in Adolescent Literacy: Exploring Literacy in the
Secondary Classroom. American Secondary Education, 41(2), pp. 38-48. Ανακτικθκε
12 Αυγοφςτου 2020, από http://www.jstor.org/stable/43694157

267

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Ραραγωγι ταινίασ: «Αν όχι τϊρα… πότε;»
Ζνα πολφτιμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλείο για τθν
περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ

Καλουδιϊτθ Μαρία
Διευκφντρια Καλλιτεχνικοφ Σχολείου, ΡΕ11
mkaloudioti@yahoo.gr
Ραπαδοποφλου Ευαγγελία-Μυρτϊ
Θεατρολόγοσ, ΡΕ91.01
adraxtim@gmail.com

Ρερίλθψθ
Στθν παροφςα εργαςία κα γίνει προςπάκεια μεταφοράσ τθσ εμπειρίασ του Καλλιτεχνικοφ
Σχολείου Θρακλείου κατά τθν πορεία υλοποίθςθσ προγράμματοσ με τθ μζκοδο τθσ
μάκθςθσ, μζςω διερεφνθςθσ/ project. Σε μια εποχι όπου τα καλλιτεχνικά μακιματα
καταργοφνται από το ωρολόγιο πρόγραμμα των γενικϊν ςχολείων, θ εργαςία μασ
αποπειράται να αςχολθκεί με το πϊσ οι τζχνεσ μποροφν να αποτελζςουν εργαλείο
προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ με διακεματικό, διεπιςτθμονικό, διερευνθτικό και βιωματικό
τρόπο, ςυνδυάηοντασ όλα τα γνωςτικά αντικείμενα του ςυγκεκριμζνου ςχολείου.
Θ εργαςία αυτι ευελπιςτεί να αποτελζςει χριςιμο εργαλείο για εκπαιδευτικοφσ που
αςχολοφνται με ανάλογα προγράμματα. Ραράλλθλα, ο τρόποσ εργαςίασ μασ αποτελεί μία
ςθμαντικι βάςθ δεδομζνων για περαιτζρω επζκταςθ και εξζλιξθ τθσ οικολογικισ
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αναηιτθςθσ των μακθτϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ λογοτεχνία. Το εγχείρθμα μασ προςπακεί να
αςχολθκεί με το εφροσ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και τθν εφαρμογι τθσ ςτθ β/κμια
εκπαίδευςθ με ενεργθτικό τρόπο. Εφαρμόςαμε τθν επιτόπια παρατιρθςθ και δράςθ από
τουσ μακθτζσ ςτο περιβάλλον που μασ περικλείει μζςα ςτθν πρϊθν Αμερικάνικθ βάςθ.
Σκοπόσ μασ ιταν να ευαιςκθτοποιθκοφν οι μακθτζσ μασ για τα τοπικά προβλιματα των
ακτϊν και τθσ μόλυνςθσ τθσ κάλαςςασ και να τουσ δοκεί βιμα για να δραςτθριοποιθκοφν.
Λζξεισ κλειδιά: περιβάλλον, γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, ευαιςκθτοποίθςθ, εκελοντιςμόσ.

1. Ειςαγωγι
Το καλλιτεχνικό ςχολείο λειτουργεί με ωρολόγιο πρόγραμμα προςαρμοςμζνο ζναντι
των ςυμβατικϊν ςχολείων, γιατί ςυμπεριλαμβάνει επιπλζον τα μακιματα τζχνθσ. Επίςθσ
από τθν ίδρυςι του ςυμμετζχει ςε πρωτοπόρα εγκεκριμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα
διαφόρων φορζων.
Θ ςυγκεκριμζνθ αφόρμθςθ (Λαμπρονίκου, 2017) δόκθκε από τθ ςυμμετοχι του
ςχολείου ςε εγκεκριμζνο πρόγραμμα του υπουργείου Ραιδείασ μζςω του ιδρφματοσ
Λαμπράκθ, το «ΝΟΛΑΗΟΜΑΛ ΚΑΛ ΔΩ». Το παραπάνω πρόγραμμα είχε ωσ ςκοπό τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν γφρω από τον εκελοντιςμό. Εν προκειμζνω και μετά από τισ
δράςεισ μασ για τον άνκρωπο και τα ςφγχρονα προβλιματα του, τθν αλλθλεγγφθ, τον
ακτιβιςμό, τθν ενεργι πολιτειότθτα, τθ ηωοφιλία και όςεσ ζννοιεσ προϊκθςε κατ’ ζτοσ το
ανωτζρω πρόγραμμα, το ζτοσ 2018-2019 αςχολθκικαμε με το περιβάλλον και τθ κάλαςςα.
Συνεργάςτθκαν για το πρόγραμμα όλεσ οι τάξεισ του Καλλιτεχνικοφ ςχολείου από τθν α’
γυμναςίου ζωσ τθ γ’ λυκείου.
Το αποτζλεςμα ιταν ωφζλιμο ςε πολλά επίπεδα, με ιςορροπία μεταξφ γενικισ,
καλλιτεχνικισ και κοινωνικισ παιδείασ. Θ γνϊςθ, θ δθμιουργία, θ ανταπόκριςθ, θ
καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ διαςφνδεςθσ τθσ Τζχνθσ με τα μακιματα τουσ αποτζλεςε τον
κφριο εκπαιδευτικό ςτόχο.
Δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ-τριεσ, να αναπτφξουν τόςο τισ
καλλιτεχνικζσ/γνωςτικζσ δεξιότθτεσ ςτισ κατευκφνςεισ που εκπαιδεφονται ςτο Καλλιτεχνικό
Σχολείο, όςο και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. “Θ τζχνθ μπορεί να υποςτθρίξει και να
εμπνεφςει το ςφγχρονο ςχολείο κατά τθν άποψι μασ για να εκπαιδεφςει τουσ μακθτζσ ωσ
ελεφκερεσ προςωπικότθτεσ, να τουσ μυιςει ςτθν πολυπλοκότθτα τθσ πραγματικότθτασ και
να τουσ καταςτιςει ικανοφσ ςτθν αποτίμθςθ των παραμζτρων του ςφγχρονου κόςμου,
καλλιεργϊντασ τθ γνϊςθ, τθν ευαιςκθςία, τθν κρίςθ, τθ δθμοκρατικι και κοινωνικι τουσ
ςυνείδθςθ" (ΛΕΡ, 2015). Θ δομι και θ οργάνωςθ λειτουργίασ του Καλλιτεχνικοφ Σχολείου
βοικθςαν ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, αλλά και ςτθν καλλιζργεια τθσ ανταπόκριςθσ τόςο των
μακθτϊν μασ όςο και τθσ κοινωνίασ γενικότερα, ωσ προσ τθ δραςτθριοποίθςθ για τθν
εξεφρεςθ λφςεων.

2. Υλοποίθςθ
Το Καλλιτεχνικό ςχολείο περιλαμβάνει εκτόσ από τα μακιματα γενικισ παιδείασ και
τισ εξισ κατευκφνςεισ καλλιτεχνικϊν μακθμάτων: 1. Εικαςτικϊν Τεχνϊν 2. Χοροφ 3.
Κεάτρου – Κινθματογράφου. Ραράλλθλα ζχει το χαρακτθριςτικό τθσ ςυνφπαρξθσ ζξι
τάξεων ςτον ίδιο χϊρο και τθν κοινι ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ του ςχολείου. Με αυτόν
τον τρόπο το κζμα αναπτφχκθκε με εγκάρςιο τρόπο ςε όλο το εφροσ των επιμζρουσ
μακθμάτων. Στθ ςυνεργαςία των ειδικοτιτων οι μεγαλφτερεσ τάξεισ επικοινϊνθςαν με
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μικρότερεσ και αλλθλεπίδραςαν. Θ όςμωςθ που δθμιουργικθκε καλλιζργθςε κετικζσ
ανκρϊπινεσ αξίεσ όπωσ θ ανοχι ςτθ ςυνφπαρξθ με τισ μικρότερεσ θλικίεσ, θ πεικαρχία
(απαραίτθτθ για μια δράςθ που ςυμμετζχουν και ςυντονίηονται τόςα πολλά παιδιά) και ο
εκελοντιςμόσ. Δόκθκε θ ζμπνευςθ για ενεργό ςυμμετοχι. Να προχωριςουν από τθ ςκζψθ,
τισ ιδζεσ και τον προβλθματιςμό ςτθν κριτικι ςκζψθ και τζλοσ ςτθν πράξθ.
Κατά τθ δθμιουργικι διαδικαςία γφρω από ζνα κοινό άξονα /κζμα ςυνεργάςτθκαν τα
τμιματα χοροφ, εικαςτικϊν, κεάτρου και κινθματογράφου. Οι μακθτζσ ιρκαν ςε επαφι με
ποίθςθ και λογοτεχνία με τθ κεματικι τθσ κάλαςςασ.
Με τθ βοικεια και τον ςυντονιςμό των υπεφκυνων κακθγθτϊν δοφλεψαν με
ςυγκζντρωςθ, υπευκυνότθτα και αυτονομία ςε όλα τα ςτάδια τθσ ςφνκεςθσ (Αποδελτίωςθ
κειμζνων, μακιγιάη, ηωγραφικι, βιντεοςκόπθςθ- φωτογράφθςθ τθσ ςχολικισ δράςθσ για
κακαριςμό τθσ κοντινισ παραλίασ). Συνοπτικά το ςενάριο τθσ ταινίασ ζχει ωσ εξισ: Θ μικρι
Μάγδα, μακιτρια γυμναςίου για κάποιο ανεξιγθτο λόγο αγαπά πολφ τθ κάλαςςα. Σε
αυτιν εξομολογείται χαρζσ και λφπεσ. Εκεί καταφεφγει πολφ ςυχνά. Ζνα ςχολείο ολόκλθρο
και όχι μόνο, κινθτοποιείται να μετατρζψει τθν λατρεία τθσ ςε γνϊςθ. Θ ίδια καταλιγει
ακτιβίςτρια.
Θ ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ των ζφθβων μακθτϊν για χειραφζτθςθ δθμιοφργθςε ζνα
περιβάλλον που ευνόθςε να λειτουργιςουν με δθμιουργικότθτα, τόλμθ και να
παρουςιάςουν δικζσ τουσ ιδζεσ. Θ ζκφραςθ των παιδιϊν φάνθκε να απορρζει φυςικά ωσ
ανάγκθ ανταπόκριςθσ ςτα ερεκίςματα με ζναν προςωπικό τρόπο πζραν των μακθμάτων
του ςχολείου ξετυλίγοντασ πιο βακειά κομμάτια του εαυτοφ τουσ.
Οι μακθτζσ/τριεσ ακολοφκθςαν το νιμα του μφκου, των κινθτικϊν, μουςικϊν και
εικαςτικϊν δράςεων. Το πάντρεμα των παραςτατικϊν τεχνϊν με τα εικαςτικά παρζςυρε τθ
φανταςία τουσ ςτο να προτείνουν δικζσ τουσ δθμιουργίεσ πάνω ςτο κζμα προσ
επεξεργαςία. Το αρχικό ςενάριο διανκίςτθκε με λογοτεχνικά κείμενα κυρίωσ Ελλινων
ποιθτϊν και μφκουσ όπωσ εκείνοσ του Ροςειδϊνα (Κάφκα), τραγοφδια, χορογραφίεσ, ζτςι
που φτάςαμε να κινθματογραφοφμε μια δραματοποιθμζνθ παράςταςθ. Εμπνεφςτθκαν από
τθ διαδικαςία και ςυνζκεςαν πρωτότυπθ μουςικι (θλεκτρονικι). Αυτενζργθςαν και
ςυντόνιςαν ζνα γκρουπ μουςικϊν και διαςκεφαςαν γνωςτά μουςικά κομμάτια (ςε ποίθςθ
Λόρκα), τα οποία ερμθνεφτθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Ιρκαν ςε επαφι με τθ
διαδικαςία του ςτοφντιο και τθσ θχογράφθςθσ για ν’ ακοφγονται κυρίωσ τα ποιθτικά
κείμενα, τα οποία παράλλθλα με αποδελτίωςθ αναγράφονται ςτθν εικόνα. Ραράλλθλα,
ςυμμετζχοντασ ςε μια βιντεοςκόπθςθ μζςω τθσ προςωπικισ προβολισ τουσ, ενιςχφκθκε θ
αυτοπεποίκθςθ τουσ, ενϊ ταυτόχρονα καλλιεργικθκαν θ αγάπθ προσ το ςϊμα τουσ και θ
ςχζςθ τθσ φαινομενολογικισ ςωματικότθτασ –ζκφραςθσ (Bernard, 2001, ςελ 5), ο
ςυντονιςμόσ πνεφματοσ και ςϊματοσ και ο αυκορμθτιςμόσ ςτθν δφςκολθ περίοδο τθσ
εφθβείασ. Επιπρόςκετα, θ ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ ςτθν καλλιτεχνικι
δραςτθριότθτα πζραν των ςχολικϊν υποχρεϊςεων ενίςχυςε τουσ δεςμοφσ κακθγθτϊν και
μακθτϊν κάνοντασ τα παιδιά πιο ενκουςιϊδθ για το ςχολείο και ςτθ ςυνζχεια βελτίωςε τθν
απόδοςι τουσ. Αρνθτικό ςτθν όλθ υπόκεςθ ιταν θ μθ φπαρξθ επαγγελματικϊν καμερϊν
για τθν ποιότθτα ιχου και εικόνασ.
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3. Μζκοδοσ
Ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ χρθςιμοποιικθκε θ διαφοροποιθµζνθ παιδαγωγικι1. Τα
προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά του Καλλιτεχνικοφ ςχολείου με τθ ςυνφπαρξθ των
μακθμάτων γενικισ και καλλιτεχνικισ παιδείασ, θ κοινι ςυμμετοχι των ζξι τάξεων ςτισ
δράςεισ του ςχολείου, αλλά και τα πρότηεκτ εν γζνει ςτα όποια ςυμμετζχει το ςχολείο,
δθμιοφργθςαν πρόςφορο ζδαφοσ για τθν εφαρμογι τθσ. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει κατά τθν
άποψι μασ , να διαφοροποιεί τθ διδαςκαλία του ανάλογα με τουσ εκάςτοτε μακθτζσ-τριεσ
και το περιβάλλον τουσ. Να οργανϊνει τθ διδαςκαλία ανάλογα με τθν ικανότθτα, τισ
δυςκολίεσ , τισ κλίςεισ των μακθτϊν-τριϊν ϊςτε να ενεργοποιοφνται όλοι ςτο μζγιςτο.
Με αυτι τθν παιδαγωγικι κατεφκυνςθ πραγματοποιικθκε ο ςχεδιαςμόσ και θ
οργάνωςθ του προγράμματοσ με ιςόρροπα τα εξισ δφο ςτοιχεία: Το αναλυτικό πρόγραμμα
και το δυναμικό των ςυμμετεχόντων παιδιϊν. Θ διαδικαςία πραγματοποιικθκε με ευελιξία
προςπακϊντασ να προςεγγίςει τουσ μακθτζσ και τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ, όχι ςαν
ςφνολο, αλλά ςαν διαφορετικά άτομα. Οι μακθτζσ από τθν α γυμναςίου μζχρι τθν γ λυκείου
είχαν διαφορετικι θλικία, γνωςτικό επίπεδο, ωριμότθτα κ.ά. Είναι προφανζσ ότι δεν κα
μποροφςε να υπάρχει ομοιογζνεια ςτθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των μακθτϊν, κακϊσ
θ κοινι για όλουσ παιδαγωγικι προςζγγιςθ δεν κα διαςφάλιηε πραγματικι ιςότθτα
ευκαιριϊν για κάκε μακθτι.
Ταυτόχρονα οι μακθτζσ ςυνειδθτοποιοφν ότι αυτό το πρότηεκτ είναι ζνα παιχνίδι, μια
μυκοπλαςία, όπωσ τα επιλεγόμενα λογοτεχνικά κείμενα και το παραμφκι. Θ ςυμμετοχι ςε
μια κεατρικι παράςταςθ και δθ καταγεγραμμζνθ ςε ταινία, είναι μια ευκαιρία να
δθμιουργιςουμε μια ιςτορία, ζναν χαρακτιρα, μια κατάςταςθ και να δουλζψουμε ςε
ομάδα με πεικαρχία και ςυνεργατικό πνεφμα (Φραγκι, 2012, ςελ. 119). Το κζατρο, θ
παράςταςθ, θ performance, ο χορόσ, πρζπει να γοθτεφουν ανιλικουσ και ενιλικουσ
ςυγχρόνωσ. Το τελικό αποτζλεςμα προκφπτει μζςα από πολφ προςπάκεια και πρζπει να το
γνωρίηουν οι μακθτζσ, γιατί χρειάηεται εντατικι και ςυντονιςμζνθ εργαςία.
Χρθςιμοποιικθκαν ζτςι από τουσ εκπαιδευτικοφσ διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ .
 Στον αντίποδα μιασ γενικισ ενθμζρωςθσ, χρθςιμοποιικθκαν διαφορετικζσ
κατευκφνςεισ ανάλογα με τθν θλικία και τα χαρακτθριςτικά κάκε παιδιοφ.
 Υπιρξε χωριςμόσ ςε ομάδεσ για ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν και καταγραφι
άρκρων.
 Δόκθκαν τα λογοτεχνικά κείμενα και θ ανάλυςι τουσ ωσ εναρκτιριο λάκτιςμα και
ζγινε θ αποδελτίωςθ και το τελικό ςενάριο από τα ίδια παιδιά, ζχοντασ πάντα ςτόχο
να μθν ξεφφγουν από τθν αρχικι ιδζα ςεναρίου, δθλαδι τθ μικρι Μάγδα που
αναλαμβάνει ρόλο ςτθν κακαριότθτα τθσ παραλίασ Γουρνϊν, υποκινϊντασ
ςυμμακθτζσ-εκπαιδευτικοφσ – τοπικζσ αρχζσ.

1

Ο όροσ «διαφοροποιθµζνθ παιδαγωγικι» εµφανίςτθκε ςτθν Ευρϊπθ (αρχικά ςτθ Γαλλία και τθν Ελβετία) τθ
δεκαετία του 1970. (βλ. ςτα: Legrand L. La différenciation pédagogique, Scarabée, CEMEA, Paris, 1986 Meirieu,
Ph. L’école, mode d’emploi. Des méthodes actives à la pédagogie différenciée, ESF editeur, Paris,
1991.·Przesmycki H. Pédagogie différenciée, Hachette, Paris, 1991,Perrenoud P. La pédagogie à l’école des
différences, Paris, ESF editeur, Paris,1994).
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Ο ςυνεχισ διάλογοσ διευρφνονταν κακθμερινά, για προτάςεισ- λφςεισ που κα
μποροφςαν να δοκοφν ανά περίπτωςθ. Υπιρξαν αναςτοχαςτικζσ ςυηθτιςεισ (π.χ.
κακόσ ιχοσ και πϊσ το ξεπερνοφμε, πλάνα βροχερϊν θμερϊν κ.ά) .
Υλοποιικθκαν οι προτάςεισ των παιδιϊν με τθ βοικεια του ςχολείου: Ππωσ θ
επικοινωνία με Διμο Χερςονιςου και τον Διμαρχο για τθν ζμπρακτθ βοικεια του
και πραγματοποίθςθ ςυνζντευξθσ - δζςμευςθσ. Επίςθσ χορθγικθκε άδεια από το
Ενυδρείο Κριτθσ για τα γυρίςματα ςτο εςωτερικό του.
Θ κατανομι τθσ εργαςίασ ζγινε ςφμφωνα με τισ ατομικζσ δεξιότθτεσ ςε ςυγκεραςμό
με τθν ϊκθςθ για αυτενζργεια και πρωτοβουλία (ποιοι κα είναι ςτο ςενάριο, ςτο
ενδυματολογικό, ςτο χορογραφικό και μουςικό, ςτο μακιγιάη, οπερατζρ, ςτο μοντάη
κ.ά).

4. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ
Ακολουκϊντασ τισ προςεγγίςεισ των Cousinet, Freinet και Oury αναγνωρίηεται και
ενιςχφεται ο μακθτισ ωσ άτομο, με ξεχωριςτζσ επικυμίεσ και ικανότθτεσ. Καλλιεργείται θ
αυτενζργεια και θ αυτονομία του μακθτι. Ο εκπαιδευτικόσ γίνεται ςυντονιςτισ των
ομάδων εργαςίασ. Θ μάκθςθ είναι ομαδοςυνεργατικι, ενϊ ο τρόποσ διδαςκαλίασ όπωσ
περιγράφουμε δεν είναι ίδιοσ για όλουσ τουσ μακθτζσ. «Κάκε λειτουργία ςτθν πολιτιςτικι
ανάπτυξθ του παιδιοφ εμφανίηεται δφο φορζσ: πρϊτα, ςε κοινωνικό επίπεδο και αργότερα,
ςε ατομικό επίπεδο. Ρρϊτα, μεταξφ ανκρϊπων (διαψυχολογικά) και μετά μζςα ςτο παιδί
(ενδοψυχολογικά). Αυτό ιςχφει εξίςου ςτθν εκελοντικι προςοχι, ςτθ λογικι μνιμθ και ςτον
ςχθματιςμό εννοιϊν» (Vygotsky, 1978, ςελ 57). Ο Vygotsky κεωρεί ότι το περιβάλλον
εμπλουτίηει και επθρεάηει τθ γνωςτικι/μακθςιακι διαδικαςία. Τθν άποψι του αυτι
ςτθρίηει ςτθ κεωρία που ονομάηει ωσ «Ηϊνθ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ» (Η.Ε.Α.) (Tayebeh &
Farid, 2011, ςελ 1549-1554). Θ κεωρία αυτι βρίςκει εφαρμογι ςτθν ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία. Οι επιβλζποντεσ κακθγθτζσ οργάνωςαν τισ δραςτθριότθτεσ και επζλεξαν
μεκοδικά τισ εμπλεκόμενεσ ομάδεσ ϊςτε να αναπτυχκεί θ ςυνεργαςία και οι κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ, θ επικοινωνία και ο χϊροσ για πρωτοβουλία από όλουσ τουσ μακθτζσ. Άλλωςτε
θ διαδικαςία είχε πολλά ςτάδια και διαφορετικζσ δράςεισ που βοικθςαν προσ αυτιν τθν
κατεφκυνςθ. Δόκθκε χϊροσ και επιλογζσ ϊςτε κάκε μακθτισ να ςυνειςφζρει δθμιουργικά.
Θ αναγνϊριςθ ότι θ προςωπικι /ατομικι ςυνειςφορά του κακζνα είναι ςθμαντικό μζροσ
του ςυνολικοφ αποτελζςματοσ, ιςχυροποιεί τθν αυτοπεποίκθςθ των μακθτϊν και
διαμορφϊνει εκκολαπτόμενουσ ενεργοφσ πολίτεσ.

5. Εκπαίδευςθ και κοινωνία
Θ κεωρία του Vygotsky, όπωσ αναφζρουν οι Καλαϊτηίδθσ & Τραπεηανίδθσ (2010),
τονίηει τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου από τθν κοινωνία και το αντίςτροφο. Οι μακθτζσ
του ςχολείου είναι οι ενεργοί πολίτεσ του αφριο με κριτικι ςκζψθ, που γνωρίηουν ότι ο
ςυνδυαςμόσ τθσ ατομικισ πρωτοβουλίασ, ςυντονιςμοφ, ενζργειασ, ομαδικότθτασ και
ςυνεργαςίασ είναι αυτοί που οδθγοφν ςτθν υλοποίθςθ ςυνολικϊν προςπακειϊν και ςτον
μεταςχθματιςμό ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν. Οι μακθτζσ-τριεσ κατά τθ διάρκεια τθσ
προετοιμαςίασ τθσ ταινίασ δοφλεψαν με αυτονομία. Ο κακζνασ ξεχωριςτά επζλεξε τον
τρόπο που κα μποροφςε να ςυνειςφζρει ςτο ομαδικό αποτζλεςμα. Υποκζτουμε πωσ
μελλοντικά κα αναηθτιςουν ομοιότθτεσ με τθν διαδικαςία αυτι όταν ωσ ενιλικοι κα ζχουν
να επιλφςουν διάφορα προβλιματα. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ και θ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ
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δεν υπογράμμιςε τον διαφορετικό ρυκμό, κατανόθςθσ ι ανταπόκριςθσ του κάκε παιδιοφ. Θ
απουςία τθσ ςφγκριςθσ ςτισ επιδόςεισ ζδωςε τθν ελευκερία να δϊςει ο κακζνασ τον
καλφτερό του εαυτό χωρίσ ενδοιαςμοφσ ςυγκρίςεων, ενιςχφοντασ τθν ςυνεργαςία.
Ραράλλθλα με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ καλλιεργοφνται κοινωνικζσ αξίεσ. Αυτι είναι θ
διαδικαςία τθσ χειραφζτθςθσ και τθσ δθμοκρατικισ δυναμικισ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ
αποτυπϊνεται ςτισ απόψεισ του Freire. Θ εκπαίδευςθ, κατά τον Freire, είναι πολιτικά
κακοριηόμενθ, κακϊσ παρζχει ςτουσ μακθτζσ τισ προχποκζςεισ του κριτικοφ
αναςτοχαςμοφ, τθσ αυτο-διαχειριηόμενθσ ηωισ και τθσ κριτικισ αυτενζργειασ. Για
τον Freire θ παιδαγωγικι δθμιουργεί μια διαμορφωτικι κουλτοφρα (formative culture)
(Giroux , 2011 & Darder 2017), θ οποία βαςίηεται τόςο ςτθν κριτικι ςυνείδθςθ, όςο και τθν
κοινωνικι δράςθ και ςυνδζει τθ μάκθςθ με τθν κοινωνικι αλλαγι.

6. Συμπζραςμα
Με τα ευζλικτα προγράμματα γίνεται θ προςπάκεια θ εκπαίδευςθ, να μθν
περιορίηεται ςτο ςχεδιαςμό και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ, διότι τότε εκπίπτει ωσ διαδικαςία
παιδείασ και μάκθςθσ, ςε τεχνικι διαδικαςία. Ρροςδοκία των εκπαιδευτικϊν είναι να
παραδϊςουν αυτόνομουσ ενεργοφσ πολίτεσ. Οι ςθμερινοί μακθτζσ πρζπει να κάνουν ςτο
μζλλον αναγωγι τθσ κτθκείςασ γνϊςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι, κακϊσ εκτόσ από το να είναι
εργαηόμενοι, κα γίνουν και κοινωνικά -πολιτικά όντα. Θ πνευματικι ανζλιξθ του ανκρϊπου,
ςυνεπάγεται υπευκυνότθτα- αυτενζργεια- ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου και του ςκοποφ
του. Ο ςυνειδθτοποιθμζνοσ άνκρωποσ, δεν αναηθτά τθν ευδαιμονία, αλλά τθν χαρά που
προζρχεται από τθν εςωτερικι πλθρότθτα και ςυνδζεται με τθν ελπίδα για το καλφτερο
μζλλον.
Συνοψίηοντασ, θ ςυμμετοχι ςε μια τζτοια «διαδικαςία είναι μια μεταςχθματιςτικι
πρωτοβουλία, θ οποία οδθγεί ςε αλλαγι και κατά ςυνζπεια ςτθ μάκθςθ. Θ δραματοποίθςθ
ενόσ κοινωνικοφ ςεναρίου είναι ο καλφτεροσ τρόποσ κοινωνικισ και προςωπικισ μάκθςθσ
για όλεσ τισ θλικίεσ του ανκρϊπου» (Τςιάρασ, 2014). Κακϊσ οι διαδικαςίεσ που
πραγματοποιικθκαν κατά τθν δθμιουργικι διαδικαςία/ διδαςκαλία (γνϊςθ –
δθμιουργικότθτα - ανταπόκριςθ) είχαν ωσ ςτόχο όχι μόνο τθ διαςφνδεςθ των τεχνϊν με τθν
γενικι και καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ αλλά και με τθν ίδια τθν ηωι.
Ραρακζτουμε το πόνθμα δθμιουργίασ τθσ ταινίασ με τίτλο: «ΑΝ ΟΧΛ ΤΩΑ..ΡΟΤΕ;»:
https://www.youtube.com/watch?v=FuOI2RY_j2E.
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Ρερίλθψθ
Θ επιλογι επαγγζλματοσ γενικά κακοδθγείται από τα ενδιαφζροντα, τα κίνθτρα και τισ
ανάγκεσ, τα ταλζντα και τισ ικανότθτεσ και τισ ςυμπεριφορζσ και τισ αξίεσ ενόσ ατόμου. Πλα
αυτά ςυνιςτοφν τισ άγκυρεσ καριζρασ ενόσ ατόμου που εξελίςςονται ςτθν πορεία τθσ ηωισ
του, εξαιτίασ πολλϊν παραγόντων. Οι άγκυρεσ καριζρασ παρζχουν προςτικζμενθ αξία ςτθν
επαγγελματικι ςυμβουλευτικι. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των
αντιλιψεων, αναφορικά με τισ άγκυρεσ καριζρασ, των μακθτϊν Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου. Με βάςθ τα αποτελζςματα, οι
μακθτζσ ςφμφωνα με τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ, δθλϊνουν ότι αντιπροςωπεφονται ςε
μζτριο βακμό από όλεσ τισ άγκυρεσ καριζρασ τουσ. Από τουσ αντιλθπτικοφσ χάρτεσ
προκφπτει ότι άλλεσ άγκυρεσ τισ αντιλαμβάνονται μεμονωμζνα ωσ όμοιεσ μεταξφ τουσ και
άλλεσ ωσ ομοειδείσ ομάδεσ. Υπιρξαν μικρζσ διαφοροποιιςεισ των αγκφρων καριζρασ ςε
ςχζςθ με το φφλο, τον τφπο ςχολείου και τθν περιοχι φοίτθςθσ. Για αςφαλζςτερα
ςυμπεράςματα των αγκφρων καριζρασ απαιτοφνται περαιτζρω προςεγγίςεισ ποςοτικισ και
ποιοτικισ ζρευνασ.
Λζξεισ κλειδιά: Άγκυρεσ καριζρασ, επιλογι επαγγζλματοσ, μακθτζσ.

1. Ειςαγωγι
Το μοντζλο τθσ ςφγχρονθσ ςταδιοδρομίασ αναγνωρίηει το απρόβλεπτο, αβζβαιο και
ευαίςκθτο πλαίςιο τθσ αγοράσ εργαςίασ, ςτο οποίο αναπτφςςονται οι ςταδιοδρομίεσ των
ατόμων (Savickas, 2011). Τα άτομα αξιοποιοφν τουσ προςωπικοφσ πόρουσ και τισ ικανότθτζσ
τουσ (δθλ. δυνάμεισ, εγγενι κίνθτρα, αξίεσ, φιλοδοξίεσ και ικανότθτεσ) προκειμζνου να
είναι πιο ανκεκτικά και αρμονικά προςαρμόςιμα ςε ζνα αβζβαιο πλαίςιο απαςχόλθςθσ.
Επιπλζον, τα άτομα κα πρζπει όλο και περιςςότερο να βαςίηονται ςε εςωτερικοφσ
προςδιοριςμοφσ και επιτεφγματα ςτθν καταςκευι τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ (Savickas, 2011,
Schreuder & Coetzee, 2011). Θ εξερεφνθςθ τθσ δυναμικισ του μοντζλου ςταδιοδρομίασ του
Schein (1978; 1984; 1990; 1996; 2006) μζςω των αγκφρων καριζρασ του ατόμου,
παρουςιάηει ενδιαφζρουςεσ ςυνζπειεσ για τθ ςυμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ. Τα
υποκειμενικά μζτρα ςτθν καριζρα γενικά, κακοδθγοφνται από τθν ανάγκθ για ςθμαντικι
εργαςία που ταιριάηει με τα προςωπικά τουσ κίνθτρα, τα ενδιαφζροντα, τισ ικανότθτεσ και
τισ αξίεσ. Οι άγκυρεσ αυτζσ λειτουργοφν ωσ κινθτιριεσ δυνάμεισ (μετα-ικανότθτεσ) που
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κακοδθγοφν τισ αποφάςεισ και τισ προτιμιςεισ ςταδιοδρομίασ των ατόμων για
περιβάλλοντα εργαςίασ και είδθ εργαςίασ (Schein, 1990). Θ επίτευξθ μιασ αρμονικισ
προςαρμογισ μεταξφ των εςωτερικϊν αναγκϊν ςταδιοδρομίασ και των χαρακτθριςτικϊν
του εξωτερικοφ επαγγελματικοφ περιβάλλοντοσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα βελτιωμζνα επίπεδα
ευθμερίασ, καριζρασ και ικανοποίθςθσ ςταδιοδρομίασ και ηωισ. Θ κεωρία των αγκφρων
καριζρασ του Schein παραμζνει μια ςθμαντικι κεωρία ςταδιοδρομίασ. Ζνα χριςιμο
εργαλείο ςτθν επαγγελματικι ςυμβουλευτικι. Ραρζχει πλθροφορίεσ ςτα άτομα, μετά τθν
αυτοαξιολόγθςι τουσ, διευκολφνοντασ τισ αποφάςεισ ςταδιοδρομίασ τουσ. Διαχρονικζσ
ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι μια καλφτερθ προςαρμογι των εργαςιακϊν περιβαλλόντων των
ατόμων με τα ταλζντα, τα ενδιαφζροντα και τισ αξίεσ τουσ, που περιγράφονται από τισ
άγκυρεσ ςταδιοδρομίασ τουσ, μποροφν να οδθγιςουν ςε μεγαλφτερθ εργαςιακι
ικανοποίθςθ και εργαςιακά επιτεφγματα. Θ κεωρία των αγκυρϊν ςταδιοδρομίασ
προβλικθκε ςτθ δεκαετία του '70 από τον Edgar Schein, από το Τεχνολογικό Λνςτιτοφτο τθσ
Μαςαχουςζτθσ (MIT) (Schein, 1975, 1978, 1985, 1987, 1990, 1992, 1996). Κακϊσ τα άτομα
προχωροφν μζςω τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ, αναπτφςςονται ςταδιακά. Αυτό ο Schein
αποκαλεί μια αυτο-ιδζα τθσ καριζρασ, προϊόν τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του ατόμου και
των περιβαλλόντων εργαςίασ. Θ αντίλθψθ για τισ άγκυρεσ καριζρασ διαμορφϊνεται κυρίωσ
από τισ εμπειρίεσ εκπαιδευτικζσ και εργαςιακζσ - από επιτυχίεσ και αποτυχίεσ, από αυτοκριτικι και από ανατροφοδότθςθ. Τα ςυμπεράςματα ςτα οποία καταλιγει το άτομο από
αυτζσ τισ εμπειρίεσ κακοδθγοφν, αλλά και κακορίηουν τθν μελλοντικι επαγγελματικι
ανάπτυξθ ι και τον επαναπροςανατολιςμό τθσ ςταδιοδρομίασ του. Ο Schein αντιμετωπίηει
αυτζσ τισ άγκυρεσ ςταδιοδρομίασ ωσ μία ςυνολικι αντιπροςϊπευςθ του ατόμου, θ οποία
λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παραγόντων που αναγνωρίςτθκαν
παραπάνω (Torrington & Hall, 2008). Το 1985, ο Schein δθμοςίευςε τουσ
προςανατολιςμοφσ καριζρασ, θ οποία περιλαμβάνει οκτϊ άγκυρεσ: τθν τεχνικι και
λειτουργικι ικανότθτα, τθν διοικθτικι ικανότθτα, τθν επιχειρθματικι δθμιουργικότθτα, οι
οποίεσ εκφράηουν τα ταλζντα και τισ ικανότθτεσ του ατόμου. Θ αυτονομία / ανεξαρτθςία, θ
αςφάλεια / ςτακερότθτα και ο τρόποσ ηωισ, οι οποίεσ εκφράηουν τα κίνθτρα και τισ
ανάγκεσ. Θ εξυπθρζτθςθ / αφοςίωςθ και οι κακαρζσ προκλιςεισ οι οποίεσ εκφράηουν τθν
ςυμπεριφορά και τισ αξίεσ. Στο ςχιμα 1 παρουςιάηεται το κλαςςικό μοντζλο αγκφρων
καριζρασ του Schein.

Σχιμα 1: Μοντζλο Schein (2006)

Το μοντζλο ςταδιοδρομίασ Career Orientation Inventory (COI) που πρότεινε ο Edgar
Schein είναι ζνα από τα πλζον αναφερόμενα βιβλιογραφικά και ςυηθτιςιμα μοντζλα, που
αποςκοπεί ςτθν αναγνϊριςθ των μονοπατιϊν και προςανατολιςμϊν καριζρασ των ατόμων
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(Rodrigues et. al., 2013). Αρκετοί ερευνθτζσ ζχουν δθμιουργιςει ανακεωριςεισ του
μοντζλου για να το καταςτιςουν πιο χριςιμο, όπωσ οι Bristow (2004), Chapman (2009).
Στο ςχιμα 2 παρουςιάηεται θ προτεινόμενθ δομι του Schein των αμοιβαία
αςυμβίβαςτων ηευγϊν, που χαρακτθρίηεται από διχοτομικζσ ςχζςεισ.

Σχιμα 2: Μοντζλο Schein – αςυμβίβαςτεσ άγκυρεσ καριζρασ (2006)

Οι άγκυρεσ καριζρασ είναι εκείνα τα ςτοιχεία του ανκρϊπου που εγκαταλείπονται
δφςκολα. Ρροκειμζνου να γνωρίηει κανείσ εάν κάνει τισ ςωςτζσ επιλογζσ ςταδιοδρομίασ, κα
πρζπει να αναγνωρίηει και να κατανοεί τισ άγκυρζσ του, κακϊσ επίςθσ κα πρζπει να ζχει
κατά νου ότι κα ςυνεχίςει να χρειάηεται αυτά τα ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτάσ του ακόμθ
και όταν κάνει μία αλλαγι ςτθν ςταδιοδρομία του (Torrington & Hall, 2008). Ραρακάτω
περιγράφονται οι οκτϊ «άγκυρεσ» του Schein.






Τεχνικι / λειτουργικι ικανότθτα (Technical functional competence): θ ςταδιοδρομία
οργανϊνεται γφρω από μία ομάδα λειτουργικϊν δεξιοτιτων οι οποίεσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςε διάφορεσ επιχειριςεισ. Τα άτομα που κεωροφν ότι κατζχουν τθ
ςυγκεκριμζνθ άγκυρα ενδιαφζρονται για το τεχνικό περιεχόμενο τθσ εργαςίασ τουσ
και τισ ικανότθτεσ που ςχετίηονται με αυτιν. Συνικωσ δεν προτιμοφν διοικθτικζσ
κζςεισ, αλλά αρζςκονται ςτθν άςκθςθ των τεχνικϊν τουσ δεξιοτιτων. Κυριαρχοφνται
κυρίωσ από ευκαιρίεσ να εφαρμόςουν δεξιότθτεσ ςε ζναν τεχνικό ι λειτουργικό
τομζα και τισ αναπτφςςουν.
Γενικι Διοικθτικι Λκανότθτα (General managerial competence): θ ςταδιοδρομία
χτίηεται πάνω ςτθν ανοδικι πορεία προσ τισ υψθλζσ διοικθτικζσ κζςεισ. Τα άτομα
που κεωροφν ότι κατζχουν τθν ςυγκεκριμζνθ άγκυρα ςτοχεφουν ςτθν ανάλθψθ
διοικθτικϊν κζςεων και ειδικότερα ςτθν ανϊτατθ διοίκθςθ των επιχειριςεων. Αυτοί
οι άνκρωποι διακζτουν τρεισ βαςικζσ ικανότθτεσ: Θ πρϊτθ είναι θ αναλυτικι ςκζψθ
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων με ελλιπείσ πλθροφορίεσ, ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ.
Θ δεφτερθ είναι θ διαπροςωπικι ικανότθτα να επθρεάηουν και να ελζγχουν, και θ
τρίτθ είναι θ ςυναιςκθματικι αντοχι, δθλαδι θ διαχείριςθ κρίςεων με απόλυτθ
ψυχραιμία. Κυριαρχοφνται από ικανότθτεσ τθσ γενικισ διοίκθςθσ, όπωσ
ςυναιςκθματικι, αναλυτικι και διαπροςωπικι ικανότθτα, ικανότθτα να
δθμιουργοφν και να διαχειρίηονται μια ομάδα.
Αςφάλεια και Στακερότθτα (Security/Stability): το βαςικό ςθμείο τθσ ςταδιοδρομίασ
είναι να παρζχει ςτακερότθτα και αςφάλεια για το άτομο και τθν οικογζνειά του. Τα
άτομα που κεωροφν ότι κατζχουν τθν ςυγκεκριμζνθ άγκυρα είναι προετοιμαςμζνα
να κάνουν ό,τι τουσ ηθτιςει θ επιχείρθςθ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν
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αςφάλεια τθσ εργαςίασ τουσ και τα οφζλθ που ςυνεπάγονται από αυτιν. Οι
περιςςότεροι από αυτοφσ μζνουν ςε μία επιχείρθςθ για όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωι
τουσ και περιμζνουν ότι κα ανταμειφκοφν από αυτιν. Συνικωσ ζχουν μία αίςκθςθ
αποτυχίασ επειδι δεν επιδίωξαν μία επιτυχθμζνθ ςταδιοδρομία. Αυτι θ ομάδα
ανκρϊπων φαίνεται να ιςορροπεί καλφτερα τθν ςταδιοδρομία με τθν οικογενειακι
ηωι. Κυριαρχοφνται από το ςυναίςκθμα τθσ αςφάλειασ και τθσ ςτακερότθτασ τθσ
εργαςιακισ κζςθσ.
Επιχειρθματικι δθμιουργικότθτα (Entrepreneurial creativity): ο ςκοπόσ τθσ
ςταδιοδρομίασ είναι να δθμιουργιςουν νζα πράγματα, προϊόντα, επιχειριςεισ και
υπθρεςίεσ. Τα άτομα που κεωροφν ότι κατζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ άγκυρα
αιςκάνονται τθν ανάγκθ να δθμιουργιςουν κάτι καινοφργιο. Κακοδθγοφνται από
τθν διάκεςι τουσ να επεκτείνουν τον εαυτό τουσ και ζχουν το «δαιμόνιο» τθσ
επιχειρθματικότθτασ. Κυριαρχοφνται από ευκαιρίεσ δθμιουργικότθτασ και ζκφραςθσ
τθσ επιχειρθματικότθτασ.
Αυτονομία και Ανεξαρτθςία (Autonomy/Independence): θ ςταδιοδρομία
οργανϊνεται γφρω από τθν ζρευνα για ζνα επάγγελμα το οποίο επιτρζπει ςτο άτομο
να προςδιορίςει τισ ϊρεσ εργαςίασ και τον τρόπο ηωισ του. Τα άτομα που κεωροφν
ότι κατζχουν τθν ςυγκεκριμζνθ άγκυρα υποκινοφνται από τθν επικυμία τουσ να
είναι ελεφκερα από κάκε επιχειρθςιακό περιοριςμό. Αυτοί οι άνκρωποι
αντιλαμβάνονται τθν επιχειρθςιακι ηωι ωσ περιοριςτικό παράγοντα τθσ
προςωπικισ τουσ ηωισ και προτιμοφν να κζτουν τουσ δικοφσ τουσ ρυκμοφσ κακϊσ
και ςτυλ εργαςίασ. Εργάηονται ςυνικωσ μόνοι ι ςε μικρζσ εταιρίεσ. Κυριαρχοφνται
κυρίωσ από τισ ευκαιρίεσ να εργάηονται με τον δικό τουσ τρόπο.
Υπθρεςία / Αφοςίωςθ (Service/Dedication): Τα άτομα που κεωροφν ότι κατζχουν
τθν ςυγκεκριμζνθ άγκυρα κυριαρχοφνται από δεξιότθτεσ προςφοράσ ςτο κοινωνικό
ςφνολο και δζςμευςθσ ςτθν εργαςία. Ο ςκοπόσ τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ είναι θ
εςωτερικι ανάγκθ να βοθκοφν τουσ άλλουσ. Δεςμεφονται να λειτουργοφν
υπεραςπιηόμενοι ςυγκεκριμζνθ ιδεολογία, όπωσ π.χ. οικολόγοι κ.τ.λ.. Είναι δθλαδι
άτομα που αιςκάνονται ωσ κακικον τθν ανάγκθ να εργάηονται για μια ιδζα που
είναι ςφμφωνθ με τισ αρχζσ τουσ. Κακοδθγοφνται από τθν διάκεςι να
αντιμετωπίηουν τθν ςταδιοδρομία τουσ ωσ μζςον εκπλιρωςθσ των προςωπικϊν
τουσ βαςικϊν αξιϊν. Αυτοί οι άνκρωποι είναι διατεκειμζνοι να εγκαταλείψουν μία
επιχείρθςθ - απαςχόλθςθ, ςτθν περίπτωςθ που δεν τουσ επιτρζπει να υλοποιοφν τισ
εργαςίεσ τουσ με βάςθ τα προςωπικά τουσ πιςτεφω.
Κακαρζσ προκλιςεισ (Pure Challenge): Τα άτομα που κεωροφν ότι κατζχουν τθν
ςυγκεκριμζνθ άγκυρα κυριαρχοφνται από δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων και
διαχείριςθσ δφςκολων περιπτϊςεων. Αιςκάνονται τθν ανάγκθ να είναι ικανοί να
ξεπερνοφν πάντοτε τα εμπόδια ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ. Το τι κάνουν είναι
λιγότερο ςθμαντικό γι' αυτοφσ. Θ επιτυχία και θ νίκθ ςτισ προκλιςεισ ςτθν εργαςία
είναι ο ςτόχοσ. Ζχουν τθν ανάγκθ να κακορίηουν τισ πράξεισ τουσ ςε νίκεσ και
απϊλειεσ – αποτυχίεσ και νιϊκουν ικανοποίθςθ μόνο ςτθν περίπτωςθ νίκθσ τουσ .
Τρόποσ ηωισ (Lifestyle): Το ςφνολο των ατόμων που κεωροφν ότι κατζχουν τθ
ςυγκεκριμζνθ άγκυρα κυριαρχοφνται από δεξιότθτεσ ιςορροπίασ μεταξφ τθσ
προςωπικισ και τθσ επαγγελματικισ ηωισ .Τα άτομα αυτά νιϊκουν ότι θ
επαγγελματικι ηωι και θ καριζρα, πρζπει να ζρχονται ςε ιςορροπία με όλεσ τισ
πτυχζσ τθσ ηωισ και να ολοκλθρϊνονται με αυτζσ (π.χ. δθμιουργία οικογζνειασ και
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προςωπικζσ ανάγκεσ). Κάνουν τισ απαραίτθτεσ κυςίεσ ςτθν επαγγελματικι τουσ ηωι,
ζτςι ϊςτε να καταφζρουν όλεσ οι πτυχζσ τθσ ηωισ τουσ να βρίςκονται ςε ιςορροπία
και αρμονία.

2. Μζκοδοσ
Σκοπόσ: Θ διερεφνθςθ των αντιλιψεων των μακθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου αναφορικά με τισ άγκυρεσ καριζρασ τουσ, με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ τον τφπο ςχολείου φοίτθςθσ, τον τόπο ςχολείου φοίτθςθσ και το φφλο.
Ερευνθτικά ερωτιματα:
Ρωσ αυτοαξιολογοφν οι μακθτζσ τισ άγκυρεσ καριζρασ τουσ;
Ρωσ αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ τισ άγκυρεσ καριζρασ τουσ αναφορικά με το φφλο, τον
τφπο και τθν περιοχι του ςχολείου φοίτθςθσ ;
Ρόςο διαφζρουν οι αντιλιψεισ των μακθτϊν ςε ςφγκριςθ με τισ αντιλιψεισ των μακθτριϊν
για τισ άγκυρεσ καριζρασ;
Ρωσ ςυςχετίηονται οι άγκυρεσ καριζρασ των μακθτϊν μεταξφ τουσ;
Ρόςο διαφζρουν οι αντιλιψεισ των μακθτϊν για τισ άγκυρεσ καριζρασ αναφορικά με το
τφπο και τθν περιοχι του ςχολείου φοίτθςθσ ;
Τα ερωτθματολόγια ςυλλζχκθκαν τα ςχολικά ζτθ 2017-2019, ςτο πλαίςιο ατομικϊν
ςυμβουλευτικϊν επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςτο Κζντρο Συμβουλευτικισ και
Ρροςανατολιςμοφ (Κ.Ε.Σ.Υ.Ρ.) και Κζντρο Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ
(Κ.Ε.Σ.Υ.). Θ ερευνθτικι περιοχι (πλθκυςμόσ-ςτόχοσ) ιταν θ Ρεριφερειακι Ενότθτα
Θρακλείου. Για τθ διερεφνθςθ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων χρθςιμοποιικθκε το
αυτοδιαγνωςτικό ερωτθματολόγιο καριζρασ του Schein (2006), Career Orientation
Inventory (COI). Αποτελείται από 40 μεταβλθτζσ – ερωτιςεισ εξαβάκμιασ κλίμακασ Likert
(από διαφωνϊ απόλυτα ζωσ ςυμφωνϊ απόλυτα). Οι άγκυρεσ καριζρασ εκτιμοφν
διαφορετικζσ παραμζτρουσ, ταλζντα – ικανότθτεσ, κίνθτρα - ανάγκεσ και ςυμπεριφορζσ αξίεσ. Θ ςυνολικι αξιοπιςτία τθσ κλίμακασ ιταν a = 0,81. Θ κατανομι των χαρακτθριςτικϊν
του δείγματοσ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν κατά φφλο, περιοχι και τφπο ςχολείου
παρουςιάηονται ςτον πίνακα 1.
Ρίνακασ 1: Χαρακτθριςτικά του δείγματοσ
ΦΥΛΟ / ΡΕΛΟΧΘ
ΦΥΛΟ

ΣΧΟΛΕΛΟ
Γυμνάςιο ΓΕ.Λ.
ΕΡΑ.Λ.
Ρόλθ
20
65
18
Αγόρι ΡΕΛΟΧΘ Ρεριφζρεια
14
36
8
Σφνολο
34
101
26
Ρόλθ
38
61
19
Κορίτςι ΡΕΛΟΧΘ Ρεριφζρεια
7
22
5
Σφνολο
45
83
24
Ρόλθ
58
126
37
ΡΕΛΟΧΘ
Ρεριφζρεια
21
58
13
Σφνολο
79
184
50

Σφνολο
103
58
161
118
34
152
221
92
313

Από τον πίνακα 1 προκφπτει ότι από τουσ 313 μακθτζσ του δείγματοσ 161 ιταν αγόρια
και 152 κορίτςια. 103 αγόρια φοιτοφςαν ςτθν πόλθ και 118 κορίτςια αντίςτοιχα. 58
μακθτζσ φοιτοφςαν ςτθν Ρεριφζρεια ενϊ οι αντίςτοιχεσ μακιτριεσ ιταν 34. Θ πλειοψθφία
των μακθτϊν –τριϊν φοιτοφςαν ςε γενικό λφκειο ςτθν πόλθ (126 άτομα). Τα άτομα που
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φοιτοφςαν ςτθν Ρεριφζρεια κατά τφπουσ ςχολείων ιταν 21 ςε γυμνάςια, 58 ςε γενικά
λφκεια και 13 ςε επαγγελματικά λφκεια.

3. Αποτελζςματα
Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζρευνασ προςεγγίηεται περιγραφικά και ερμθνευτικά.
Σφμφωνα με τθν περιγραφικι προςζγγιςθ ςτον πίνακα 2 παρουςιάηονται οι μζςοι όροι, οι
τυπικζσ αποκλίςεισ και οι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ αξιοπιςτίασ (a cronbach).
Ρίνακασ 2. Μζςοι όροι, τυπικζσ αποκλίςεισ και Cronbach's a (n=313)

Άγκυρεσ
καριζρασ
TF
GM
AU
SE
EC
SV
CH
LS
Κλίμακα
Συνολικά

Μ.Ο.
19,28
16,49
18,56
22,84
21,22
22,69
20,84
22,6

Τ.Α.
4,39
4,22
4,67
3,56
3,81
3,83
3,91
3,41

a
0,77
0,79
0,8
0,81
0.78
0,78
0.77
0,78

20,57

3,97

0,81

Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι μακθτζσ του δείγματοσ αυτοαξιολογοφν γενικά ωσ
ςθμαντικζσ όλεσ τισ επιμζρουσ άγκυρεσ καριζρασ τουσ. Από αυτζσ ωσ ςθμαντικότερθ
άγκυρα καριζρασ για εκείνουσ τθν άγκυρα τθσ Αςφάλειασ/ Στακερότθτασ (Μ.Ο.= 22.84,
Τ.Α.=3,56). Αντίκετα αυτοαξιολογοφν ωσ λιγότερο ςθμαντικι άγκυρα καριζρασ για εκείνουσ
τθν άγκυρα τθσ Γενικισ διοικθτικισ ικανότθτασ (Μ.Ο.= 16.49, Τ.Α.=4,22). Αξιοςθμείωτο είναι
ότι οι μακθτζσ του δείγματοσ αυτοαξιολογοφν ωσ ςθμαντικι τθν άγκυρα (αξία) τθσ
Υπθρεςίασ/ Αφοςίωςθσ (Μ.Ο.= 22.69, Τ.Α.=3,83). Οι ςυντελεςτζσ αξιοπιςτίασ των
επιμζρουσ κλιμάκων κεωροφνται αρκετά ικανοποιθτικζσ από 0,77 ζωσ 0,81.
Στα ςχιματα 3 και 4 παρουςιάηονται οι αντιλθπτικοί χάρτεσ των μακθτϊν του
δείγματοσ ςε ςχζςθ με το φφλο.

Σχιμα 3: Αντιλθπτικόσ χάρτθσ αγοριϊν

Σχιμα 4: Αντιλθπτικόσ χάρτθσ κοριτςιϊν
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Από τουσ ςχετικοφσ αντιλθπτικοφσ χάρτεσ, μεταξφ των άλλων, φαίνεται ότι όμοια
αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ και μακιτριεσ τθν άγκυρα «Ανεξαρτθςία», διαφορετικά τθν
άγκυρα « Τρόποσ ηωισ».
Στον πίνακα 3 παρουςιάηονται οι διαςυνάφειεσ των αγκφρων καριζρασ.
Ρίνακασ 3. Διαςυνάφειεσ αγκφρων καριζρασ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
TF

TF

Pearson
Correlation

GM

Pearson
Correlation

,345"

AU

Pearson
Correlation

,252"

ΞΕ

Pearson
Correlation

EC

Pearson
Correlation

,225"

SV

Pearson
Correlation

,205"

CH

Pearson
Correlation

,170"

LS

Pearson
Correlation

,164"

GM

AU

,345"

,252"

SE

,212"

,251"

,212"

CH

LS

,225"

,205"

,170"

,164"

,261"

,253"

,1 73"

,163"

,1 57"

,1 99"

,1 73"

,253"

SV

,199"

,251"

,261"

EC

,157"

,1 63"

,274"

,340"

,274"

,340"

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των αγκφρων καριζρασ είναι
γενικά από αςκενείσ ± 0,157 ζωσ μζτριεσ ± 0,345. Θ μεγαλφτερθ κετικι ςυςχζτιςθ είναι
ανάμεςα ςτθν άγκυρα Γενικι /Διοικθτικι ικανότθτα και ςτθν άγκυρα Τεχνικι/ Λειτουργικι
ικανότθτα (r=0,345). Αντίκετα θ πιο αςκενισ κετικι ςυςχζτιςθ είναι ανάμεςα ςτθν άγκυρα
Αςφάλεια/ Στακερότθτα και ςτθν άγκυρα Υπθρεςία/ Αφοςίωςθ (r=0,157).
Αναφορικά με τισ διαφοροποιιςεισ των αγκφρων καριζρασ ωσ προσ το φφλο και τθν
περιοχι του ςχολείου που φοιτοφν οι μακθτζσ, προζκυψαν ότι:






t(311)=2,936, p= ,004. Επομζνωσ θ διαφορά των μζςων όρων τθσ άγκυρασ TF:
Τεχνικισ / λειτουργικισ ικανότθτασ των αγοριϊν (Μ.Ο.=19,98, Τ.Α.=3,90) και των
κοριτςιϊν (Μ.Ο.=18,54, Τ.Α.=4,75) είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι (p= ,004).
t(311)=-4,344, p= ,000. Επομζνωσ θ διαφορά των μζςων όρων τθσ άγκυρασ EC:
Επιχειρθματικισ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν που φοιτοφν ςε ςχολεία τθσ πόλθσ
(Μ.Ο.=20,63, Τ.Α.=3,87) και των μακθτϊν που φοιτοφν ςε ςχολεία τθσ περιφζρειασ
(Μ.Ο.=22,63, Τ.Α.=3,25) είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι (p= ,000).
δεν ανιχνεφτθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτισ άλλεσ άγκυρεσ καριζρασ, (p<,05 ).
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Στο ςχιμα 5 παρουςιάηεται θ αλλθλεπίδραςθ του φφλου, του τφπου και περιοχι
ςχολείου φοίτθςθσ των μακθτϊν ςτισ άγκυρεσ καριζρασ.

Σχιμα 5: Μζςοι όροι άγκυρασ καριζρασ Κακαρζσ προκλιςεισ

Φαίνεται ότι οι άγκυρεσ καριζρασ δεν διαφοροποιοφνται ςτο ςφνολο τουσ από τθν
αλλθλεπίδραςθ του φφλου, του τφπου και τθσ περιοχισ του ςχολείου φοίτθςθσ των
μακθτϊν. Θ παρατθροφμενθ διαφοροποίθςθ για τθν άγκυρα καριζρασ Κακαρζσ Ρροκλιςεισ
από τθν αλλθλεπίδραςθ των παραπάνω ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν παρόλο που είναι
ςτατιςτικά ςθμαντικι δεν είναι αξιόλογθ (δεν αςκεί ςθμαντικι επίδραςθ), F (2, 301) =
3,107, p= ,046, θ2 = .02.

4. Συμπεράςματα
Με βάςθ τα αποτελζςματα προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα:
Κατά τθν αυτοαξιολόγθςθ όλεσ οι άγκυρεσ είναι κοντά ςτο μζςο όρο, υπεροχι τθσ
άγκυρασ «Αςφάλεια ςτακερότθτα», τελευταία θ άκυρα « Διοικθτικι ικανότθτα».
Πμοια αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ και μακιτριεσ τθν άγκυρα «Ανεξαρτθςία»,
διαφορετικά τθν άγκυρα « Τρόποσ ηωισ».
Αντίλθψθ ωσ Cluster (ομάδα) οι μακθτζσ του Γυμναςίου τισ άγκυρεσ «Τεχνικι
ικανότθτα» και « Διοικθτικι Λκανότθτα».
Αντίλθψθ ωσ Cluster οι μακθτζσ του ΓΕ.Λ. τισ άγκυρεσ «Τεχνικι ικανότθτα» και
«Ανεξαρτθςία».
Αντίλθψθ ωσ Cluster οι μακθτζσ του ΕΡΑ.Λ. τισ άγκυρεσ «Τεχνικι ικανότθτα» και
«Ρροκλιςεισ».
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Αντίλθψθ ωσ Cluster οι μακθτζσ τθσ πόλθσ και τθσ περιφζρειασ τθν άγκυρα
«Αςφάλεια ςτακερότθτα» και «Αφοςίωςθ» για μακθτζσ τθσ πόλθσ και «Τρόποσ ηωισ» για
μακθτζσ τθσ περιφζρειασ.
Τα αγόρια υπερζχουν ωσ προσ τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ άγκυρασ « Τεχνικι
ικανότθτα», ζναντι των κοριτςιϊν.
Οι μακθτζσ τθσ περιφζρειασ υπερζχουν ωσ προσ τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ άγκυρασ «
Επιχειρθματικι ικανότθτα», ζναντι των μακθτϊν τθσ πόλθσ.
Οι μακθτζσ των ΓΕ.Λ. φαίνεται να υπερζχουν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ των αγκφρων «
Τεχνικι ικανότθτα» και «Ανεξαρτθςία», ζναντι των μακθτϊν Γυμναςίου και ΕΡΑ.Λ.
Οι άγκυρεσ «Διοικθτικι ικανότθτα» και «Τεχνικι ικανότθτα» φαίνεται να
ςυςχετίηονται μζτρια κετικά και ςτατιςτικά ςθμαντικά, ενϊ οι «Τεχνικι ικανότθτα» και
«Τρόποσ ηωισ» ςυςχετίηονται αςκενϊσ.
Δεν φαίνεται να προκφπτει διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν αυτοαξιολόγθςθ των
αγκφρων καριζρασ από τθν αλλθλεπίδραςθ του φφλου, του τφπου και περιοχισ ςχολείου
φοίτθςθσ των μακθτϊν.
Για αςφαλζςτερα ςυμπεράςματα των αγκφρων καριζρασ των μακθτϊν του
Θρακλείου, απαιτοφνται περαιτζρω προςεγγίςεισ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ. Οι
άγκυρεσ καριζρασ παρζχουν προςτικζμενθ αξία ςτθν επαγγελματικι ςυμβουλευτικι και
μαηί με άλλα εργαλεία και διαδικαςίεσ ςυνειςφζρουν ςτθν ολοκλθρωμζνθ επαγγελματικι
αξιολόγθςθ του ατόμου ςτθν προςπάκεια επιλογισ επαγγζλματοσ.
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Ρερίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει τθ κεωρθτικι τεκμθρίωςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ
αυτόνομου και ευζλικτου μακθςιακοφ αντικειμζνου – προγράμματοσ ςπουδϊν
(curriculum). Θ μεκοδολογία CARE, ςυνκζτει τα δεδομζνα από τισ βιογραφικζσ
αφθγιςεισκαι δευτερογενι δεδομζνα ςε ζνα ενιαίο πλαίςιο όπου ςυγκλίνουν θ
Εκπαίδευςθ για τθ Βιωςιμότθτα/ Αειφορία με το Βιϊςιμο Τουριςμό, τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά και τθν τοπικι ιςτορία με τθ ςυμβολι των ΤΡΕ. Ραράλλθλα ενςωματϊνονται ςε
όλο το πρόγραμμα οι 10 κριτικζσ δεξιοτιτεσ-10 Cs για τθν προϊκθςθ προσ ζνα μονοπάτι
βιωςιμότθτασ και οι 6 πυλϊνεσ για τθν μάκθςθ και τθν εκπαίδευςθ του 21ου αιϊνα. -6 PLs,
οι 17 ςτόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ-17 SDGs και θ Αειφορικι Δικαιοςφνθ.
Λζξεισ-κλειδιά: Εκπαίδευςθ για τθ Βιωςιμότθτα, curriculum, Μινωικό Μονοπάτι

1. Ειςαγωγι
Θ κρίςθ βιωςιμότθτασ θ οποία πθγάηει από τον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι
κυρίωσ του ανεπτυγμζνου κόςμου αντιμετωπίηουν το περιβάλλον και του πϊσ οι θγεςίεσ
αυτϊν των κρατϊν οραματίηονται τθν οικονομικι και ανκρϊπινθ ανάπτυξθ, εγείρει
ερωτιματα γφρω και από τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα, θ
διδαςκαλία, θ μάκθςθ, το αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΡ) και οι φιλοςοφίεσ μάκθςθσ ζχουν
ςυνειςφζρει ςε αυτι (Makrakis, 2016). Οι εκπαιδευτικοί μζςω μιασ μεταςχθματιςτικισ,
προςανατολιςμζνθσ ςτθ δράςθ παιδαγωγικισ που εμπλζκει τουσ μακθτευόμενουσ ςε
ςυμμετοχικι, ςυςτθμικι, δθμιουργικι και καινοτόμα ςκζψθ μποροφν να προωκιςουν τθν
Εκπαίδευςθ για τθ Βιωςιμότθτα (ΕγΒ), οδθγϊντασ και ςε δράςθ ςτο πλαίςιο των τοπικϊν
κοινοτιτων και τθσ κακθμερινισ ηωισ (UNESCO, 2017). Θ μεταςχθματιςτικι μάκθςθ και θ
κριτικι εποικοδομιςτικι μάκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ για τθ βιωςιμότθτα μποροφν να
επιφζρουν αλλαγζσ ςτθ ςυνείδθςθ του ατόμου ςε επίπεδο ςκζψθσ, φπαρξθσ και δράςθσ για
τθν αλλαγι του μθ βιϊςιμου τρόπου ηωισ (Kostoulas-Makrakis, 2010).
Τα προβλιματα που πραγματεφεται το Αναλυτικό Ρρόγραμμα (ΑΡ) όταν
παρουςιάηονται εντόσ πλαιςίου με τθν ςυνζργεια των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςε κζματα Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (ΒΑ) δεν οδθγοφν μόνο ςε γνϊςθ, αλλά
επιπλζον δομοφν νόθμα για το μακθτι που τον κακιςτοφν κριτικά ενεργό πολίτθ, ικανό για
τον κοινωνικό μεταςχθματιςμό (Μακράκθσ, χ.χ.). Το πρόγραμμα ςπουδϊν μπορεί να
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αντιμετωπιςτεί είτε ωσ προϊόν, είτε ωσ διαδικαςία, είτε ωσ πράξθ (Grundy, 2003), με τισ
τρεισ αυτζσ προςεγγίςεισ να πθγάηουν από τα τρία είδθ ενδιαφερόντων που ςυγκροτοφν
τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ, τα τεχνικά, τα πρακτικά και τα χειραφετικά ενδιαφζροντα
(Habermas, 1972). Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν αποτελεί μια διαδικαςία
δθμιουργίασ μακθτοκεντρικϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που βαςίηονται ςε
ςυγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ, πθγζσ και εργαλεία ΤΡΕ με ςτόχο να επιτευχκοφν
ςυγκεκριμζνοι εκπαιδευτικοί ςκοποί και ςτόχοι που ςχετίηονται με τθν ΕγΒ (KostoulasMakrakis & Makrakis, 2020).
Το περιεχόμενο του curriculum αφορά τθν αναγζννθςθ ενόσ μονοπατιοφ ζξι χιλιετιϊν,
από τουσ Μινωίτεσ και τθν προϊςτορικι εποχι τθσ Μινωικισ Κριτθσ ωσ τουσ ςφγχρονουσ
Κριτεσ μζςω τθσ ςφμπραξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με το βιϊςιμο τουριςμό, τθν
τοπικι ιςτορία και τθν εκπαίδευςθ για τθ βιωςιμότθτα. Το Μινωικό Μονοπάτι (ΜΜ),
μικουσ 17 χιλιομζτρων, ςυνδζει τθν αρχαία Λφττο με το Δικταίο Άνδρο ςτο οροπζδιο
Λαςικίου.Θ επιλογι του ΜΜ πραγματοποιικθκε ςτθ βάςθ τθσ ενςωμάτωςθσ μυκολογικϊν
και ιςτορικϊν προεκτάςεων, του πλικουσ των πολιτιςτικϊν, περιβαλλοντικϊν και
εκπαιδευτικϊν διαςτάςεων αλλά και τθσ ςυμπερίλθψθσ των τεςςάρων πυλϊνων τθσ
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ ςτθ διαδρομι μζςω των αποτελζςματα που προζκυψαν από τισ
ςυνεντεφξεισ-αφθγιςεισ ηωισ ςτθν περιοχι μελζτθσ (Μπουργουτηιάνθσ & Μακράκθσ,
2017·2018). Το πλοφςιο ςε οικολογικι, οικονομικι, πολιτιςτικι και κοινωνικι προοπτικι
ΜΜ περικλείεται από: α) τον πολιτιςμό, τθν τοπικι και γενικι ιςτορία που εμπλουτίηεται με
τθ βοικεια εξειδικευμζνων ατόμων και ςυνκζτουν το περιεχόμενο, β) τισ ςυνεντεφξεισιςτορίεσ ηωισ και τθν εκπαίδευςθ για τθ αειφορικι δικαιοςφνθ δθμιουργϊντασ τισ αξίεσ και
γ) τθν εκπαίδευςθ για τθ βιωςιμότθτα και τισ ΤΡΕ που ςυγκροτοφν τθ μζκοδο. Ο
μακθτοκεντριςμόσ ωσ παιδαγωγικόσ προςανατολιςμόσ αποτελεί κυρίαρχθ ζννοια ςφμφωνα
με το μεκοδολογικό ςχεδιαςμό και το κεωρθτικό πλαίςιο που παρουςιάηεται ςτισ επόμενεσ
ενότθτεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ.

2. Θ μεκοδολογία CARE ςτο ςχεδιαςμό τθσ μάκθςθσ
Μια παιδαγωγικι εςτιαςμζνθ ςτο μακθτι τον αντιμετωπίηει ωσ αυτόνομθ μονάδα και
τονίηει τθν ενεργό ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ παρά τθν μεταφορά τθσ γνϊςθσ και/ι τον
μακθτευόμενο πακθτικό δζκτθ των μακθςιακϊν εμπειριϊν (UNESCO, 2017). Ο ςχεδιαςμόσ
ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν οφείλει να φανερϊνει το κεωρθτικό πλαίςιο ςτο οποίο
βαςίηεται, κακϊσ με αυτό τον τρόπο οι επιλογζσ περιεχομζνου, τρόπων διδαςκαλίασ,
αξιολόγθςθσ κ.α. αλλά και το παιδαγωγικό πλαίςιο αλλά και τα ΤΡΕ εργαλεία που το
ςυνκζτουν, φανερϊνουν και το ςφςτθμα αξιϊν το οποίο λανκάνει του προγράμματοσ
ςπουδϊν (Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2012a). Οι άπτθσ & άπτθ (2013), τονίηουν πωσ
θ απελευκερωτικι δφναμθ των ΤΡΕ προζρχεται μζςω τθσ αλλαγισ νοοτροπίασ και
πρακτικισ όςων εμπλζκονται ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο, εξαρτάται από το παιδαγωγικό και
το ψυχοκοινωνικό πλαίςιο ςτο οποίο δομείται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, ενϊ θ
παιδαγωγικι διάςταςθ των ΤΡΕ είναι αυτι που τουσ προςδίδει αξία. Θ εκπαίδευςθ που
πραγματοποιείται εντόσ μίασ κοινότθτασ με τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ κοινωνικισ, τθσ
γνωςτικισ και τθσ διδακτικισ παρουςίασ επιδρά κετικά μεταξφ των εκπαιδευομζνων,
ενιςχφοντασ το διάλογο και τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ (Makrakis, 2013). Οι τεχνολογίεσ
ιςτοφ είναι ικανζσ να μεταςχθματίςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία από δαςκαλοκεντρικι
ςε μακθτοκεντρικι (Lionarakis, Panagiotakopoulos & Xenos, 2005).
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H μετάβαςθ από τα προγράμματα ςπουδϊν όπου κεντρικό ρόλο ζχει το περιεχόμενο,
ςε προγράμματα ςπουδϊν όπου κυριαρχοφν οι ζννοιεσ τθσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων και των
δεξιοτιτων-ηωισ, είναι παράλλθλθ με τθ μετατόπιςθ από τθ δαςκαλοκεντρικι προσ τθν με
επίκεντρο το μακθτι μάκθςθ και διδαςκαλία, θ οποία ενεργοποιείται, παρζχεται και
διευκολφνεται από τισ ΤΡΕ (Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2012b, ςελ. 6). Οι
μακθτοκεντρικζσ διδακτικζσ μακθςιακζσ προςεγγίςεισ ςτθρίηονται ςτθν χειραφετικι
οπτικι τθσ κριτικισ, κοινωνικισ, εποικοδομιςτικισ μάκθςθσ και ςυνάδουν με τισ αξίεσ και
τθν φιλοςοφία τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Βιωςιμότθτα και τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
Αειφορικι Δικαιοςφνθ ϊςτε να επιτευχκεί θ ενδυνάμωςθ και χειραφζτθςθ των
εκπαιδευομζνων (Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2012b· Makrakis, 2017ab). Θ με
επίκεντρο το μακθτι, ενεργόσ και πλαιςιωμζνθ μάκθςθ με χριςθ προθγμζνων
εκπαιδευτικϊν εργαλείων και εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ κακιςτά τουσ μακθτζσ βαςικοφσ
ςυμμετζχοντεσ τθσ μάκθςθσ και των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (Boo & Cha, 2011).
Το μακθςιακό-διδακτικό-μεκοδολογικό μοντζλο που μπορεί να εξυπθρετιςει τουσ
ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ είναι το μοντζλο CARE. O
Μακθςιακόσ Σχεδιαςμόσ CARE αναπτφχκθκε από τουσ Kostoulas-Makrakis &
Makrakis(2020), ςε ζνα πλαίςιο το οποίο περιλαμβάνει τζςςερισ διαδικαςίεσ που
λειτουργοφν διαδραςτικά, ξεκινϊντασ από τθ διαμόρφωςθ των εννοιϊν (Conceptualize) τθσ
μακθςιακισ παρζμβαςθσ μζςω τθν ενεργοποίθςθσ (Activate) των μακθςιακϊν διεργαςιϊν
ςτον κριτικό αναςτοχαςμό (Reflect) και τθ ενεργό ςυμμετοχι (Engage) του μακθτι, ενϊ οι
ζννοιεσ τθσ ενεργοποίθςθσ, του αναςτοχαςμοφ και τθσ ςυμμετοχισ βρίςκονται ςε όλεσ τισ
διεργαςίεσ με τθν επαναδιαμόρφωςθ των εννοιϊν να μπορεί να αποτελεί μζροσ όλων.
2.1. Θ διαμόρφωςθ των εννοιϊν. Conceptualize.
Θ δθμιουργία των πυλϊνων τθσ μάκθςθσ για τον 21ο αιϊνα ςθματοδοτικθκε από τθν
UNESCO (Delors et al., 1996), ςχθματίηοντασ τουσ τζςςερισ πρϊτουσ πυλϊνεσ: μακαίνοντασ
να μακαίνω, μακαίνοντασ να δρω, μακαίνοντασ να υπάρχω, μακαίνοντασ να ηω μαηί με
τουσ άλλουσ. Αργότερα προςτζκθκε και ζνασ πζμπτοσ πυλϊνασ: μακαίνοντασ να
μεταςχθματίηω τον εαυτό μου και τθν κοινωνία. Οι Makrakis & Kostoulas-Makrakis (2014;
2016) προςζκεςαν τον ζκτο πυλϊνα: μακαίνοντασ να δίνω και να μοιράηομαι απαντϊντασ
ςτθν ανάγκθ για εκελοντιςμό, κοινωνικό ακτιβιςμό και μάκθςθ. Οι μεταςχθματιςτικζσ
αντιλιψεισ τθσ μάκθςθσ βαςίηονται ςτθ μάκθςθ και τθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ, ςε μια
αλλαγι που ςτθριηόμενθ ςτουσ 6 πυλϊνεσ για τθν μάκθςθ και τθν εκπαίδευςθ του 21 ου
αιϊνα κα μπορζςει να υπάρξει μετατόπιςθ τθσ ςυνείδθςθσ μασ, προσ τθν επίτευξθ τθσ
βιωςιμότθτασ (Makrakis, 2011· Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2014).
Τα τελευταία χρόνια ζχει υπάρξει μετατόπιςθ από τισ παραδοςιακζσ δεξιότθτεσ για
τθν ετοιμότθτα του ατόμου – ανάγνωςθ, γραφι και αρικμθτικι – ςε ζνα ςφνολο δεξιοτιτων
που ςυνοψίηονται ωσ 4Cs: κριτικι ςκζψθ και επίλυςθ προβλθμάτων, επικοινωνία,
ςυνεργαςία και ομαδικότθτα, δθμιουργικότθτα και καινοτομία (Partnership for 21st
Century Skills, 2019). Οι Makrakis & Kostoulas-Makrakis (2014; 2016), κρίνοντασ τισ ςυνεχείσ
αλλαγζσ ςτον κόςμο και ςτθν ανκρϊπινθ γνϊςθ και ςε ςυνδυαςμό με τθν κρίςθ
βιωςιμότθτασ προτείνουν τθν επζκταςθ των 4Cs ςε 10Cs προςκζτοντασ επιπλζον τθ
δθμιουργικότθτα και καινοτομία, τθ ςυνδεςιμότθτα και δικτφωςθ, τθν κριτικι
ςυνείδθςθ/ςυνειδθτοποίθςθ, τον κριτικό αναςτοχαςμό, τθ διαπολιτιςμικι ικανότθτα, τθ
ςυν-υπευκυνότθτα και τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ.
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Θ ανοιχτι ςυμμετοχι και θ κοινωνικι δικτφωςθ χαρακτθρίηει τισ Web 2.0 εφαρμογζσ
του Ραγκόςμιου Λςτοφ με το χριςτθ να δθμιουργεί, να ςυν-δθμιουργεί, να προςαρμόηει και
να αναμειγνφει περιεχόμενο και να ςυμμετζχει ςε online δίκτυα (Τηιμογιάννθσ, 2017: 91).
Οι ΤΡΕ μποροφν να ςυντελζςουν ςτθν ενεργοποίθςθ των 10Cs (Ρίνακασ 1) προςφζροντασ
εργαλεία τα οποία ενιςχφουν τθ δθμιουργικότθτα, τθ ςυνεργαςία, τθν επικοινωνία, τθ
ςυνεργατικι μάκθςθ με δυνατότθτεσ αναςτοχαςμοφ, δθμιουργίασ εννοιϊν και πρόςβαςθσ
ςτθ γνϊςθ, προςφζροντασ τρόπουσ διαςφνδεςθσ τθσ ςκζψθσ αλλά και μεταγνωςτικζσ
αναςτοχαςτικζσ δεξιότθτεσ (Makrakis, 2016). Θ ενςωμάτωςθ Web 2.0 ςτθν εκπαίδευςθ
υπθρετείται καλφτερα εντόσ ενόσ ολιςτικοφ και ςυνεκτικοφ πλαιςίου μζςω προςεγγίςεων
αυκεντικισ μάκθςθσ ςε ζνα μοντζλο γνϊςθσ που ςυνδυάηει παιδαγωγικό και τεχνολογικό
περιεχόμενο (Jimoyiannis et al., 2013).

Ρίνακασ 1: Δεξιότθτεσ, ΤΡΕ εργαλεία και ςυνειςφορά ςτθ μάκθςθ

H γενικι ςυνζλευςθ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (UNGA, 2015), ορίηει τουσ 17
ςτόχουσ για τθ ΒΑ (Sustainable Development Goals - SDGs) μζχρι το ζτοσ 2030 (Εικόνα 1). Οι
ςτόχοι αποτελοφν μζροσ μιασ νζασ ατηζντασ που επιδιϊκει να τερματίςει τθν ακραία
φτϊχια, να διαςφαλίςει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν ιςότθτα των φφλων, τθ διατιρθςθ
του περιβάλλοντοσ κ.α., (UNRIC, 2019).

Εικόνα 1: Οι 17 Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ Στόχοι (UNRIC, 2019)
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Τζλοσ, ζνα ηιτθμα που αναδφεται αποτελεί θ ζμφαςθ ςτθν θκικι και τθν πράξθ τθσ
ΕγΒ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ βιωςιμότθτασ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορικι
Δικαιοςφνθ (AΔ). Θ βιωςιμότθτα διευρφνει τθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ με ορίηοντα το
μζλλον, ειςάγει τθν ζννοια τθσ «δικαιοςφνθσ μεταξφ των γενεϊν» νοθματοδοτϊντασ τθν
αειφορικι δικαιοςφνθ, θ κζαςθ του ΑΡ υπό κριτικό/αναςτοχαςτικό πρίςμα είναι το βαςικό
ςθμείο για τθν ανάπτυξθ τθσ θκικισ προοπτικισ ενόσ ΑΡ αειφορικισ δικαιοςφνθσ, ενϊ οι
ΤΡΕ μποροφν να αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν προϊκθςθ τθσ ΑΔ και να ενεργοποιιςουν
τθν εκπαίδευςθ με τον ίδιο προςανατολιςμό (Makrakis, 2017ab).
2.2. Θ ενεργοποίθςθ των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν. Activate.
Θ ενεργοποίθςθ των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν ςυντελείται μζςω του μοντζλου
μάκθςθσ ExConTra (Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2012b), το οποίο ςυγκλίνει τισ βαςικζσ
αρχζσ των κεωριϊν του εποικοδομιςμοφ και τθσ κριτικισ παιδαγωγικισ. Το παράδειγμα
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ExConTra (Εικόνα 2) ςτθν εκπαίδευςθ για τθ βιωςιμότθτα μζςω
των ΤΡΕ καταφζρνει να μετατρζψει ςε πράξθ μζςω του κριτικοφ αναςτοχαςμοφ τισ
εμπειρίεσ των μακθτευόμενων, τθ δθμιουργία νοιματοσ, τθν καταςκευι γνϊςθσ και τθν
κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ (Kostoulas-Makrakis, 2013).

Εικόνα 2: Το μακθςιακό μοντζλο ExConTra (Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2012b)

Οι διδακτικζσ μακθςιακζσ προςεγγίςεισ που ςυμβάλουν ςτο μακθςιακό μοντζλο CARE
και χρθςιμοποιοφνται ςτθ δόμθςθ μακθςιακοφ αντικειμζνου - προγράμματοσ ςπουδϊν
είναι θ ςυνεργατικι μάκθςθ, θ βιωματικι προςζγγιςθ, ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, το παιχνίδι
ρόλων, θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ, θ μελζτθ περίπτωςθσ με αυκεντικά κζματα, θ
πραγματοποίθςθ ερευνϊν και θ μζκοδοσ project. Θ επιλογι μιασ εμπειρίασ εικονικισ
πραγματικότθτασ αντλεί τθν ζμπνευςι τθσ από τθν παιδαγωγικι ιδζα τθσ ανεςτραμμζνθσ
τάξθσ (flipped classroom) για τθν αντιςτροφι τθσ διδαςκαλίασ και του γνωςτικοφ φόρτου,
ϊςτε ο μακθτισ αφοφ ζρκει ςε επαφι με βαςικζσ ζννοιεσ ςτον ατομικό του χϊρο
κακοδθγείται από τον εκπαιδευτικό ςτο ςυλλογικό χϊρο για αξιοποίθςθ και εφαρμογι τθσ
γνϊςθσ αυτισ (Τηιμογιάννθσ, 2017: 42).
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2.3. Ο κριτικόσ αναςτοχαςμόσ. Reflect.
O Dewey (1998, ςελ. 9), ορίηει τον αναςτοχαςμό ωσ: «Θ ενεργι, επίμονθ και
προςεκτικι εξζταςθ οποιαςδιποτε πεποίκθςθσ ι υποτικζμενθσ μορφισ γνϊςθσ υπό το
πρίςμα των λόγων που τθν υποςτθρίηουν και του περαιτζρω ςυμπεράςματοσ ςτο οποίο
τείνει», διαμεςολαβϊντασ επομζνωσ ςτθ μετατροπι τθσ εμπειρίασ ςε μάκθςθ αποτελεί τθ
βαςικι παράμετρο τθσ βιωματικισ μάκθςθσ. Ο κφκλοσ του αναςτοχαςμοφ που
αναπτφχκθκε από τον Gibbs (1998), δομεί τθ μάκθςθ μζςω των εμπειριϊν προςφζροντασ
ζνα πλαίςιο κζαςθσ των εμπειριϊν κυκλικισ φφςθσ για τθ μάκθςθ και τθν αξιολόγθςθ
αυτϊν, αποτελείται από ζξι ςτάδια και μπορεί να αποδειχκεί πολφ χριςιμοσ για τθν
κινθτοποίθςθ τθσ ςκζψθσ ςε όλεσ τισ φάςεισ μιασ εμπειρίασ ι δραςτθριότθτασ:
 Ρεριγραφι τθσ εμπειρίασ
 Συναιςκιματα και ςκζψεισ ςχετικά με τθν εμπειρία
 Αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ, κετικζσ και αρνθτικζσ κρίςεισ
 Ανάλυςθ, ϊςτε θ εμπειρία να αποκτιςει νόθμα και
 Συμπεράςματα ςχετικά με τθ μάκθςθ και τι κα μποροφςε να ζχει γίνει διαφορετικά
 Σχζδιο δράςθσ για το πϊσ κα αντιμετωπίηονται παρόμοιεσ καταςτάςεισ ςτο μζλλον
Θ αναςτοχαςτικι πρακτικι του Schön (1983), υιοκετϊντασ τον αναςτοχαςμό του
Dewey (1938), ειςάγει τθν αναςτοχαςτικι πρακτικι ωσ τρόπο ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων
του ατόμου με το διάλογο μεταξφ ςκζψθσ και πρακτικισ και διακρίνει τον αναςτοχαςμό ςε
δφο τφπουσ: α) (ανα)ςτοχαςμόσ κατά τθ δράςθ (reflectioninaction), ο οποίοσ αποτελείται
από τισ ςκζψεισ και τθν εμπειρία που αποκομίηει ο εκπαιδευόμενοσ ςτθ διάρκεια τθσ
πρακτικισ, εμπλζκεται άρα κριτικά με τθν μακθςιακι εμπειρία, ςκζπτεται πϊσ κα δράςει
αμζςωσ μετά και προχωρά ςτθ δράςθ, και β) αναςτοχαςμόσ για τθ δράςθ (reflection on
action), ο οποίοσ λαμβάνει χϊρα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ και αποτελείται
από το ςτοχαςμό πάνω ςτθ δραςτθριότθτα, τθν κρίςθ και αξιολόγθςθ του τι κα μποροφςε
να γίνει διαφορετικά.
Ο Τςάφοσ (2014, ςελ 396) για το ςυςτθματικό ςτοχαςμό του Schön και τον
αντικετικιςτικό του προςανατολιςμό χαρακτθριςτικά αναφζρει ότι είναι «το μζςον που
διαςφαλίηει τθν εγκυρότθτα ςε ζναν κόςμο που πλζον δεν ταυτίηει τθν υποκειμενικότθτα με
τθν αυκαιρεςία», επομζνωσ, ςτθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ, δάςκαλοι και
μακθτζσ αναπτφςςουν τθ διερευνθτικι μάκθςθ και μια ολιςτικι κζαςθ του τρόπου με τον
οποίο οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται μποροφν να προωκιςουν τθ μάκθςθ για
τθ βιωςιμότθτα (Kostoulas-Makrakis, 2010).
Θ διαδικαςία του αναςτοχαςμοφ κρίνεται ολοκλθρωμζνθ με τον κριτικό
αναςτοχαςμό, δθλαδι τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ και τον ςυνεπειϊν τθσ ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ και τθν ςτο πλαίςιο διαλόγου με τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ ςυηιτθςθ
ςχετικά με τθν αναδιοργάνωςθ ι ανακατεφκυνςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Mezirow,
1990). Σε επίπεδο ΤΡΕ, ο αναςτοχαςμόσ μπορεί να επιτευχκεί μζςω εκπαιδευτικϊν
ιςτολογίων, είτε τθσ ςυνειςφοράσ των ομοτίμων ςτθ μακθςιακι πορεία, είτε τθσ ατομικισ
ςυνειςφοράσ και να προςφζρει δθμιουργικά ςτθν παραγωγι και ανταλλαγι υλικοφ, τθ
ςυνεργατικι εργαςία, ςτθν κριτικι περιεχομζνου και διαδικαςιϊν μζςω μιασ
εποικοδομιςτικισ προςπάκειασ (Τηιμογιάννθσ, 2017).
2.4. Θ ενεργόσ ςυμμετοχι του μακθτι. Engage.
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Θ αναςτοχαςτικι και ενεργόσ ςυμμετοχι με τθν ΕγΒ αποτελεί μια αναδυόμενθ
διαδικαςία επαναπροςανατολιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ (UNESCO, 2017). Θ μάκθςθ ςτθ
μεταβιομθχανικι εποχι τθσ γνϊςθσ ςφμφωνα με το Τηιμογιάννθ (2017, ςελ. 34),
«εντάςςεται ςε νοθματοδοτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ και βαςίηεται ςτθ ςυνομιλία και τθν
αλλθλεπίδραςθ, ςτθν κοινι χριςθ πόρων, ςτθ διερεφνθςθ και ςυνδθμιουργία, ςτθ
ςυμμετοχι ςε ομάδεσ και ςτθ ςυνεργαςία των εκπαιδευομζνων». Ο προςανατολιςμόσ ο
οποίοσ μπορεί να ενδυναμϊςει τουσ μακθτζσ ϊςτε να δράςουν ωσ ενεργοί πολίτεσ
προζρχεται από μακθςιακζσ διαδικαςίεσ που βαςίηονται ςε εμπειρικζσ, εποικοδομιςτικζσ,
μεταςχθματιςτικζσ-κριτικοφ αναςτοχαςμοφ κεωρίεσ μάκθςθσ (Makrakis & KostoulasMakrakis, 2012b). Οι παράγοντεσ που κακορίηουν αν οι δραςτθριότθτεσ ζχουν νόθμα για
τουσ μακθτζσ ορίηονται από το Χατηθγεωργίου (2012, ςελ. 399), ςτουσ ακόλουκουσ:
1. αν εμπλζκουν το μακθτι και τον ςυνδζουν με τον εαυτό του
2. αν προςφζρουν ςτο μακθτι ςκοπό και δράςθ από εκείνον και
3. αν μπορεί θ δραςτθριότθτα να ζχει διαςτάςεισ και ςτο μζλλον
Νζεσ τεχνολογίεσ και κριτικι προςζγγιςθ δίνουν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να
αςχολθκοφν με κζματα που άπτονται τθσ κριτικισ τθσ κοινωνίασ, τθσ πολιτιςτικισ
αυτογνωςίασ αλλά και τθσ εξάλειψθσ των κακϊσ κειμζνων ςτο κοινωνικό περιβάλλον μζςω
τθσ οργανωμζνθσ πρωτοβουλίασ (άπτθσ & άπτθ, 2013). Θ «Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ» κζτει το
πλαίςιο για ςυνεχι και ποιοτικι μόρφωςθσ, ςε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο,
πράγμα που χαρακτθρίηει τα δθμοκρατικά πολιτεφματα ενϊ οι ΤΡΕ με μικτά και εξ
αποςτάςεωσ ςχιματα καλφπτουν τισ προκλιςεισ που κζτει θ νζα οικονομικι και κοινωνικι
πραγματικότθτα (Αναςταςιάδθσ, 2008). Οι ΤΡΕ μποροφν να απελευκερϊςουν το κριτικά και
χειραφετικά ςκεπτόμενο άτομο από τισ δυνάμεισ και τισ καταςτάςεισ που του ςτεροφν τθν
αυτοπραγμάτωςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι και δράςθ ςτθ δόμθςθ μιασ βιϊςιμθσ
κοινωνίασ (Μακράκθσ, χ.χ.). Το Web 2.0 περιλαμβάνει τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ,
τθσ ανοιχτότθτασ, τθσ αλλθλεπίδραςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ κοινωνικότθτασ αλλά και μια
εν γζνει πλατφόρμα μάκθςθσ (Τηιμογιάννθσ, 2017).
Θ εμπλοκι του μακθτι αποκτά νόθμα για αυτόν μζςα από το ςκοπό και από γεγονότα
που μποροφν να λάβουν χϊρα ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και οφείλει το ΑΡ να τα
περιλάβει όπωσ: α) θ προςφορά ενόσ ςυνεκτικοφ όλου, β) οι προςδοκίεσ που ςε
ςυνδυαςμό με το ςκοπό και τθ δράςθ οδθγοφν ςε νοθματοδότθςθ τθσ κατάςταςθσ και
τζλοσ, γ) θ ςυνειδθτοποίθςθ μζςω δραςτθριοτιτων για εγκακίδρυςθ ςτθν εμπειρία και τθν
αλλαγι ςτάςεων και αξιϊν (Χατηθγεωργίου, 2012). Θ εμπλοκι του μακθτι ωσ
ενθμερωμζνου πολίτθ που κα καταφζρει να αλλάξει τθν κοινωνικι πραγματικότθτα και να
κατανοιςει τουσ 17 Στόχουσ ΒΑ ζχοντασ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ,
ενεργοποιείται μζςω τθσ ΕΒΑ κακϊσ βοθκά κάκε άτομο ξεχωριςτά να επιτφχει τουσ
ςτόχουσ (UNESCO, 2017).
Θ παραγωγι του curriculum βαςίηεται ςυνδυαςτικά ςτθ δόμθςθ ενόσ πλαιςίου ζτςι
ϊςτε να μπορεί να ενςωματωκεί ςτα γνωςτικά μακιματα του ςχολείου και παράλλθλα,
ειςάγει ζνα αυτόνομο και ευζλικτο πλαίςιο δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτον εκπαιδευτικό να
αναπτφξει δραςτθριότθτεσ. Το πρϊτο επίπεδο βαςίηεται ςτθν ζννοια του ειδικοφ (expert),
ειςάγοντασ καλζσ πρακτικζσ και παραδείγματα ωσ υλικό κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθ
μεκοδολογία CARE. Το δεφτερο επίπεδο βαςίηεται ςτο περιεχόμενο (context) του ΜΜ και
τθσ ςφνδεςθσ του με τθν ζννοια τθσ βιωςιμότθτασ, του ΒΤ, τθσ τοπικισ ιςτορίασ αλλά και
άλλων. Θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των δφο επιπζδων αποτελεί πρόςκλθςθ και πρόκλθςθ
μεταξφ τθσ παραδοςιακισ και διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ.
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Ρερίλθψθ
Θ μζκοδοσ composting και θ ανακφκλωςθ αποτελοφν δφο δράςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων
προσ όφελοσ των ανκρϊπων και του περιβάλλοντοσ. Θ μζκοδοσ composting είναι μια
φυςικι διαδικαςία που μετατρζπει τα οργανικά υλικά ςε φυςικό λίπαςμα. Οι
μακθτζσ/τριεσ του 6ου Γυμναςίου Θρακλείου, ςτα πλαίςια προγράμματοσ περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ, ζριξαν τα ςκουπίδια ςτθν Τζχνθ και ζκαναν το πορτρζτο του Νίκου
Καηαντηάκθ, μια λάμπα από πλαςτικά κφπελλα, ζνα ςκουλικι αποικοδομθτι από
εφθμερίδεσ και μζταλλο και ζναν ξφλινο κομποςτοποιθτι για τον κιπο του ςχολείου.
Ωςτόςο οι μακθτζσ παρουςίαςαν ζνα μικρό κεατρικό δρϊμενο για τθν πλαςτικι ςακοφλα
ςτο Δθμαρχείο Θρακλείου. Το πρόγραμμα τζκθκε ςε εφαρμογι κατά το ςχολικό ζτοσ 20172018 και είχε διάρκεια επτά μινεσ. Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ περιβαλλοντικι
ευαιςκθςία και θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ
πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ ανϊνυμων ερωτθματολογίων. Από τα αποτελζςματα
φάνθκε ότι οι μακθτζσ/τριεσ ευαιςκθτοποιικθκαν και κατανόθςαν ικανοποιθτικά ότι
τίποτα δε πάει χαμζνο ςτθ ηωι μασ.
Λζξεισ κλειδιά: κομποςτοποίθςθ, ανακφκλωςθ, περιβαλλοντικό πρόγραμμα

1. Ειςαγωγι
Στισ ςθμερινζσ μζρεσ μασ, ο πλανιτθσ ζχει να αντιμετωπίςει περιβαλλοντικά ηθτιματα
που κατά κφριο λόγο οφείλονται ςε ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Θ ανάπτυξθ εργαλείων,
πολιτικϊν και πρακτικϊν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κρίνεται αναγκαία. Ο
ρυκμόσ με τον οποίο αλλοιϊνεται το περιβάλλον επιβάλλει τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ
λιψθ περιβαλλοντικϊν αποφάςεων. Κάκε πολίτθσ πρζπει να αποκτιςει τθν ικανότθτα να
κατανοεί τα περιβαλλοντικά κζματα, να αντιλαμβάνεται τισ αιτίεσ των προβλθμάτων, να
αξιολογεί τισ πικανζσ λφςεισ και να ζχει ςυμμετοχικζσ δεξιότθτεσ. Αυτό απαιτεί τθν
ανάπτυξθ μιασ επικοινωνιακισ διαδικαςίασ μεταξφ των πολιτϊν, των ειδικϊν και τθσ
διοίκθςθσ (Τςαμποφκου-Σκαναβι, 2004β).
Ωςτόςο θ κλιματικι αλλαγι είναι πραγματικότθτα. Σιμερα, το 2020, θ ιδζα τθσ
ανακφκλωςθσ γίνεται όλο και πιο ζντονθ, κακϊσ θ ςκιά τθσ κλιματικισ αλλαγισ
εντατικοποιεί τθν ανάγκθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θ ανακφκλωςθ, εκτόσ από
εξελιςςόμενθ είναι και πολυδιάςτατθ, κακϊσ εμπεριζχει τθ φιλοςοφία του «τίποτα δεν
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πάει χαμζνο». Ευρζωσ γνωςτι είναι θ ανακφκλωςθ χαρτιοφ, πλαςτικοφ, αλουμινίου,
γυαλιοφ κ.ά. Ωςτόςο ςυνικθσ γίνεται και θ ανακφκλωςθ υφαςμάτων κακϊσ και θ
κομποςτοποίθςθ. Και όλα αυτά ςε ζναν κόςμο, του οποίου ο πλθκυςμόσ ςυνεχϊσ
αυξάνεται, πολλαπλαςιάηοντασ τισ ανάγκεσ των ανκρϊπων, που κακίςτανται πιο
απαιτθτικζσ. Ρροςτατεφοντασ και διατθρϊντασ τουσ φυςικοφσ πόρουσ, μειϊνοντασ τισ
εκπομπζσ των αερίων του κερμοκθπίου, μειϊνοντασ τα παραγόμενα απόβλθτα και
επιλζγοντασ τθ βζλτιςτθ τεχνολογία διαχείριςισ τουσ, παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων με
οικολογικι ςιμανςθ (eco-label products), εφαρμόηοντασ αειφόρεσ πρακτικζσ ςτθν
παραγωγι, ϊςτε να ζχουν χαμθλό ανκρακικό αποτφπωμα (Κόκκορθσ, 2005). Ο Cooper και
Palmer (1992) αναφζρουν ότι το αλθκινό νόθμα τθσ βιϊςιμθσ κοινωνίασ κα το
ςυνειδθτοποιιςουμε όταν κα ζχουμε κόψει και το τελευταίο δζντρο, πιάςει και το
τελευταίο ψάρι , ρυπάνει και το τελευταίο ποταμό. Σε αυτό το πλαίςιο, θ ανάγκθ για
επιτακτικζσ μεκόδουσ προςαρμογισ ςτθ νζα πραγματικότθτα, αυτι τθσ κλιματικισ αλλαγισ,
κάνουν τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ μια ζξυπνθ λφςθ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ (UNEP,
2019).

2. Ανακφκλωςθ
Θ ανακφκλωςθ είναι τόςο οικονομικι όςο και περιβαλλοντικι δραςτθριότθτα. Ωσ
οικονομικι δραςτθριότθτα, θ ανακφκλωςθ αντιπροςωπεφει τθν ανάκτθςθ τθσ
υπολειμματικισ αξίασ από τα απόβλθτα. Ωσ περιβαλλοντικι δραςτθριότθτα, θ ανακφκλωςθ
δεν είναι εγγενϊσ κετικι οφτε αρνθτικι. Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μποροφν να
εκτιμθκοφν ωσ προσ τισ τοπικζσ, περιφερειακζσ και παγκόςμιεσ επιπτϊςεισ. Το Ecoprofile
είναι μια μορφι αξιολόγθςθσ του κφκλου ηωισ των υλικϊν που επιτρζπουν τθ ςφγκριςθ και
τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων (Leidner, 1998). Θ επεξεργαςία αποβλιτων είναι μια από
τισ πιο ςθμαντικζσ και κρίςιμεσ προκλιςεισ διαχείριςθσ. Θ παραγωγι αποβλιτων ςτθν ΕΕ
ζχει μειωκεί ελαφρά, αλλά εξακολουκεί να αυξάνεται ςε οριςμζνεσ τθσ ΕΕ, για παράδειγμα,
ςτθ Γερμανία, ςτθν Λςλανδία, ςτθν Ελβετία, ςτθν Τςεχικι Δθμοκρατία, ςτθ Φινλανδία και
ςτθ Δανία. Θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αποβλιτων ςυνδυάηει μια ποικιλία ςτρατθγικϊν
τόςο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων όςο και ςτο πόςο βιϊςιμοσ είναι ο χειριςμόσ των
αποβλιτων (Fan et al, 2019).
Μία μορφι ανακφκλωςθσ αποτελεί θ κομποςτοποίθςθ. Θ φυςικι διαδικαςία
κομποςτοποίθςθσ που οδθγείται από γαιοςκϊλθκεσ και υποβοθκείται από
μικροοργανιςμοφσ είναι γνωςτι ωσ κομποςτοποίθςθ. Θ κομποςτοποίθςθ ικομπόςτ
(composting) μετατρζπει μια διαφορετικι ςειρά οργανικϊν αποβλιτων όπωσ τα γεωργικά
κθπευτικά απόβλθτα καλλιεργειϊν, τα ηιηάνια, τα απορρίμματα των δαςικϊν φφλλων, τθ
λάςπθ λυμάτων και τα βιομθχανικά απόβλθτα ςε εξαιρετικό λίπαςμα. Θ καλι υγεία του
εδάφουσ είναι απαραίτθτθ για τθ βιϊςιμθ γεωργία και θ εφαρμογι λιπαςματοποίθςθσ
είναι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ για τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ και τθσ παραγωγικότθτασ
του εδάφουσ. Θ εφαρμογι κομπόςτ βελτιϊνει τθν πυκνότθτα όγκου, τθν ικανότθτα
ςυγκράτθςθσ νεροφ και τισ χουμικζσ ουςίεσ του εδάφουσ. Εκτιμάται ότι τα απόβλθτα
τροφίμων ςυμβάλλουν περίπου ςτο 1/3 του κομπόςτ που παράγεται ςτθν ΕΕ, με το
υπόλοιπο κομπόςτ να λαμβάνεται από λάςπθ λυμάτων και ενεργειακζσ καλλιζργειεσ. Τα
πλεονεκτιματα τθσ κομπόςτασ περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία λιπάςματοσ, ζνα προϊόν που
μοιάηει με εδαφοβελτιωτικό, τθ μείωςθ του όγκου των αποβλιτων, τθ μείωςθ τθσ
παρουςίασ πακογόνων οργανιςμϊν, τον ζλεγχο τθσ βλάςτθςθσ των ηιηανίων ςε γεωργικά
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χωράφια και τθν εξάλειψθ των ανεπικφμθτων οςμϊν. Στθν κομποςτοποίθςθ απορριμμάτων
τροφίμων, μικροοργανιςμοί, ςυμπεριλαμβανομζνων βακτθρίων, μυκιτων, μοφχλασ και
ακτινομυκθτϊν, χρθςιμοποιοφν τα οργανικά ςυςτατικά τα οποία τα αποικοδομοφν ςε
χθμικζσ ουςίεσ βραχείασ αλυςίδασ, π.χ. χουμικό οξφ. Το κομπόςτ μπορεί να
πραγματοποιθκεί ςε δοχείο, αερόβια παρακυρόφυλλα ι αεροβικό ςωρό. Κατά τθ
διαδικαςία κομποςτοποίθςθσ, θ κερμοκραςία αυξάνεται ςυχνά ςε υψθλό επίπεδο κακϊσ
τα μικρόβια απελευκερϊνουν κερμότθτα (55 ° C για 5-7 θμζρεσ ι 75 ° C για 2-3 θμζρεσ).
Αυτι θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ είναι υπεφκυνθ για τθν απενεργοποίθςθ των πακογόνων
και των ςπόρων ηιηανίων. Σε ςφγκριςθ με τα πράςινα απόβλθτα, τα απόβλθτα επεξεργαςίασ
τροφίμων ςυνικωσ περιζχουν περιεκτικότθτα ςε νερό περίπου 80%. Επομζνωσ, τα
απόβλθτα επεξεργαςίασ τροφίμων κομποςτοποιοφνται ςυνικωσ με πράςινα απόβλθτα ι
παράγοντεσ διόγκωςθσ, όπωσ πριονίδι, φλοιόσ ρυηιοφ, τςιπ ξφλου και άχυρο ςίτου για τθ
ρφκμιςθ μιασ κατάλλθλθσ αναλογίασ C/N και τθ μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε υγραςία
(Rudnik, 2019). Εν κατακλείδι, θ αερόβια και βιολογικι κομποςτοποίθςθ βιολογικϊν
αποβλιτων είναι μια διαδικαςία που απαιτεί εμπειρία και τεχνικζσ δεξιότθτεσ
(Nikoloudakis, etal., 2018).

3. Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ
Ο όροσ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (ΡΕ) διατυπϊκθκε για πρϊτθ φορά από τον
Thomas Pritchard, ςε διάςκεψθ τθσ Ραγκόςμιασ Ζνωςθσ για τθν Ρροςταςία τθσ Φφςθσ
(IUCN), ςτο Ραρίςι, το 1948. Σφμφωνα με τουσ Hungerford και Peyton (1980), θ ΡΕ αποτελεί
τθ διαδικαςία, εκείνθ θ οποία «…κα βοθκιςει τουσ πολίτεσ να αποκτιςουν γνϊςθ του
περιβάλλοντοσ και πάνω από όλα να γίνουν ικανοί και αποφαςιςμζνοι, να ζχουν διάκεςθ να
εργαςτοφν ατομικά και ςυλλογικά για τθν επίτευξθ και διατιρθςθ μιασ δυναμικισ
ιςορροπίασ μεταξφ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ και τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ»
(Φλογαΐτθ, 1998).
Θ ΡΕ δεν είναι ζνα ακόμθ μάκθμα αλλά εκπαιδευτικι διαδικαςία, που διαποτίηει όλα
τα μακιματα και περιλαμβάνει απλζσ και ςφνκετεσ δραςτθριότθτεσ. Ραράλλθλα παίηει το
ρόλο του μεςολαβθτι, προςπακϊντασ από τθ μια να κάνει το ςχολικό πρόγραμμα πιο
ενεργθτικό, πιο βιωματικό και επομζνωσ ελκυςτικό και από τθν άλλθ, μζςα από τθν
επικαιρότθτα του οικολογικοφ προβλθματιςμοφ, να αναηθτιςει λφςεισ για τα
περιβαλλοντικά προβλιματα με τθν υπεφκυνθ και ενεργό ςυμμετοχι όλων των
εμπλεκομζνων ςτα προγράμματα τθσ (Ακαναςάκθσ, 1996).
Ο Chapman (2007) αναφζρει ότι θ εκπαίδευςθ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ με τθν
περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ανικουν ςτο ίδιο γενεαλογικό δζντρο. Θ εκπαίδευςθ για
βιϊςιμθ ανάπτυξθ (ESD) περικλείει εκπαίδευςθ κοινωνικι (S), οικονομικι (E),
περιβαλλοντικι (N) και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ (Madison, 2007). Στθ ωςία υπάρχει
ενςωμάτωςθ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ με τθ μθ τυπικι (Ρανεπιςτιμια, μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ). Για παράδειγμα το διεκνζσ πρόγραμμα "Eco-schools/GreenFlag" για
νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια ι το πρόγραμμα "KeepSt.PetersburgTidy". Στθ
μθ τυπικι εκπαίδευςθ υπάρχουν ‘κζντρα δραςτθριοτιτων’ (after-schoolactivitycenters)
όπου υπάρχουν πολλοί τρόποι διδαςκαλίασ και γνϊςθσ που ξεφεφγουν από το αυςτθρό
ςχολικό πρότυπο. Επίςθσ ςτισ διακοπζσ των μακθτϊν γίνονται περιβαλλοντικά
προγράμματα με τθ ςυνεργαςία πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ι φοιτθτϊν. Ππωσ αναφζρει
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θ Madison (2007), το απαραίτθτο υπόβακρο για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ εκπαίδευςθσ είναι
θ δθμοκρατία (D) όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 1.

Σχιμα 1: Το τρίπτυχο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ (Madison, 2007)

Θ ΡΕ αποςκοπεί ςτθν αλλαγι των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν των ατόμων με
απϊτερο ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ νζου περιβαλλοντικοφ ικουσ, ςτθ διαμόρφωςθ
πολιτϊν με εγριγορςθ, οι οποίοι ζχουν ικανότθτα ςτθν ζρευνα, τθν επίλυςθ προβλθμάτων,
τθ λιψθ αποφάςεων και τθ δράςθ (Γεωργόπουλοσ, 2002).
Είναι γνωςτό πωσ θ αειφόροσ ανάπτυξθ αποτελεί ζναν από τθσ κεμελιϊδεισ ςτόχουσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κζτει ερωτιματα ςχετικά με το πϊσ μποροφν να ςυμβιβαςτοφν θ
οικονομικι ανάπτυξθ, θ κοινωνικι ςυνοχι, θ ιςότθτα Βορρά - Νότου και θ προςταςία του
περιβάλλοντοσ. Ο επιχειρθματίασ Paul Hawken αναφζρει ότι «φτάςαμε ςε ζνα ςθμείο όπου
θ αξία που προςκζτουμε ςτθν οικονομία μασ τϊρα ξεπερνιζται κατά πολφ από τθν αξία που
αποςποφμε, όχι μόνο από τισ μελλοντικζσ γενιζσ ςτα πλαίςια τθσ μείωςθσ των φυςικϊν
πόρων, αλλά και από τον εαυτό μασ ςτα πλαίςια των πολιτειϊν ςτισ οποίεσ θ ηωι ζγινε
αφόρθτθ, ςτθν μείωςθ των κζςεων εργαςίασ, ςτθν εξαςκζνιςθ τθσ υγείασ και ςτθν αφξθςθ
τθσ εγκλθματικότθτασ. Σε βιολογικά πλαίςια γίναμε παράςιτα που καταςτρζφουμε τον
ξενιςτι μασ». Ωςτόςο πολλοί οικονομολόγοι πιςτεφουν ότι μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε τθν τεχνολογία για να επεκτείνουμε ι να ξεπεράςουμε αυτά τα όρια
(Miller, 1999:391).
Θ ζκκεςθ (ζκκεςθ Brundland) τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ για το Ρεριβάλλον και τθν
Ανάπτυξθ (WCED) (World Commission on Environment and Development) αναφζρει ςτο
βιβλίο, Το Κοινό μασ Μζλλον (1987), τθν ζννοια τθσ αειφορικισ ανάπτυξθσ ωσ τθν ανάπτυξθ
που είναι «ςε κζςθ να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των ςθμερινϊν γενεϊν, χωρίσ να διακυβεφει
τθ δυνατότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ»
(Λαηαρζτου, 2002: 24). Θ αειφορικι ανάπτυξθ είναι µιασ άλλθσ µορφισ οικονοµικι
ανάπτυξθ, που λαµβάνει υπόψθ τθν επάρκεια των φυςικϊν ςτοιχείων. Λαµβάνει επίςθσ
υπόψθ τθν ανάγκθ τθσ διατθρθςιµότθτασ ςτο χρόνο των βαςικϊν ςυςτατικϊν των φυςικϊν
ςτοιχείων, κακϊσ και τισ άµεςεσ και µακροπρόκεςµεσ ανάγκεσ ενόσ τόπου. Θ αειφορικι
ανάπτυξθ ζχει το χαρακτιρα µιασ ςυνολικισ λφςθσ ςτο περιβαλλοντικό πρόβλθµα. Θ λφςθ
αυτι κάνει µια ςειρά προτάςεων ςτθ κοινωνία. Τζτοιεσ προτάςεισ είναι π.χ. θ ανακφκλωςθ,
θ διαµόρφωςθ µιασ κουλτοφρασ βαςιςµζνθ ςτθ ςχζςθ του ανκρϊπου µε τθ φφςθ και τθν
πολιτιςτικι παράδοςθ, θ προϊκθςθ τθσ ςυµµετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ
των αποφάςεων, θ διάκεςθ του ελεφκερου χρόνου ςε φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ, κ.ά.
Για να πραγµατοποιθκεί θ αειφορικι ανάπτυξθ και για να αντιµετωπιςκοφν τα
περιβαλλοντικά προβλιµατα, το κράτοσ προωκεί παρεµβάςεισ που γίνονται ςτθν
εκπαίδευςθ µε φιλοπεριβαλλοντικό περιεχόµενο, κ.ά. (Λαηαρζτου, 2002).
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3.1. Ρεριβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςε Ρρογράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΡΡΕ)
κατανοοφν καλφτερα τον ρόλο των διαφόρων κοινωνικϊν ομάδων, αποκτοφν το
ςυναίςκθμα τθσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ μζςω των ςυλλογικϊν εργαςιϊν που
γίνονται, εξαςκοφνται ςτθ λιψθ αποφάςεων, διαμορφϊνουν μια κετικι ςτάςθ ηωισ
απζναντι ςτο περιβάλλον, αναπτφςςοντασ υπεφκυνθ προςωπικότθτα (Rickinson, 2001).
Συνοπτικά κα λζγαμε ότι μζςα από τα Ρρογράμματα ΡΕ οι μακθτζσ κα μποροφςαν να
ςτραφοφν με πάκοσ, όπωσ ο Σωκράτθσ ςτα νιάτα του, ςτθν ζρευνα τθσ ςοφίασ περί φφςεωσ
ιςτορία (Κάλφασ, 1999:48), ϊςτε να γνωρίςουν τισ αιτίεσ του κάκε πράγματοσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω οι μακθτζσ του 6ου Γυμναςίου Θρακλείου, μζςω ενόσ
ΡΡΕ, χρθςιμοποίθςαν ανακυκλωμζνα υλικά και ζφτιαξαν το πορτρζτο του Νίκου
Καηαντηάκθ, παλιομοδίτικεσ τςάντεσ, ζνα ςκουλικι με το όνομα Rosalinda και ζναν ξφλινο
κομποςτοποιθτι για το ςχολείο. Οι μακθτζσ ζφτιαξαν επίςθσ μια λάμπα από πλαςτικά
ποτιρια και παρουςίαςαν μια μικρι κεατρικι εκδιλωςθ ςχετικά με τθν πλαςτικι ςακοφλα.
Το ΡΡΕ υλοποιικθκε τθν περίοδο 2017-2018 από 25 κορίτςια και 20 αγόρια, θλικίασ 14 και
15 ετϊν. Το ζργο διιρκεςε επτά μινεσ. Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να παρζχει ςτον
μακθτι/τρια περιβαλλοντικι ςυνειδθτοποίθςθ και ποιότθτα ηωισ ςτθν κακθμερινι του ηωι
με ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ χρθςιμοποιϊντασ
ανϊνυμα ερωτθματολόγια και κόμικσ οδιγθςε ςε κετικά αποτελζςματα. Τα αποτελζςματα
τθσ ζρευνασ επιβεβαίωςαν ότι οι μακθτζσ κατάλαβαν καλά το ςθμαντικό ρόλο τθσ
κομποςτοποίθςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ ςτθ ηωι μασ.
3.2. Σκοπόσ - ςτόχοι - πρωτοτυπία
Οι ςτόχοι είναι α) να αναπτφξουν οι μακθτζσ κριτικι ςκζψθ που αφορά ςτθ
διαχείριςθ των απορριμμάτων, β) να προβλθματιςτοφν ςτο ποια υλικά είναι
ανακυκλϊςιμα, γ) να κατανοιςουν το ρόλο των μικροβίων ςτθν ανακφκλωςθ, δ) να
αναπτφξουν καλλιτεχνικζσ δεξιότθτεσ, ε) να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ
όλων των πολιτϊν ςτθν προςπάκεια διατιρθςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Θ
πρωτοτυπία του προγράμματοσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι μακθτζσ καταςκεφαςαν τον δικό
τουσ ςχολικό κομποςτοποιθτι όπου ιταν και ο μοναδικόσ ςε ςχολικό κιπο από όλα τα
ςχολεία τθσ πόλθσ μασ. Επίςθσ ρίξαμε ςκουπίδια ςτθν Τζχνθ εννοϊντασ ότι κόψαμε ςε
ψθφίδεσ κουτιά από CornFlakes και οδοντόκρεμεσ, χαρτοπόλεμο, καλαμάκια, και τα
κολλιςαμε πάνω ςτο πορτραίτο του Νίκου Καηαντηάκθ, το οποίο είχε ηωγραφιςτεί με τθν
κακοδιγθςθ του κακθγθτι των Καλλιτεχνικϊν.
3.3. Μεκοδολογία
Στο πρόγραμμα εφαρμόςτθκαν οι παρακάτω μεκόδοι, υλικά και δραςτθριότθτεσ:
▪ Συνεργατικι, βιωματικι και ανακαλυπτικι μάκθςθ.
▪ Διακεματικότθτα (ςφνδεςθ Βιολογίασ, Φυςικισ, Κεολογίασ, Εικαςτικϊν).
▪ Συμμετοχι ςτθν Ευρωπαϊκι εβδομάδα μείωςθσ των απορριμμάτων ςτθν πλατεία
Δαςκαλογιάννθ με καταςκευζσ τςαντϊν από επαναχρθςιμοποιθμζνα ροφχα (Εικόνα
1):
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Εικόνα 1: καταςκευζσ τςαντϊν

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Ζκκεςθ των καταςκευϊν μασ ςτο Χριςτουγεννιάτικο παηάρι του ςχολείου μασ ςτθ
Βαςιλικι του Αγ. Μάρκου.
Συηιτθςθ με ειδικοφσ από τον Ενιαίο Σφνδεςμο Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ
(ΕΣΔΑΚ) και από ερευνθτι βιολόγο από το Μδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΛΤΕ) Foundation for Research & Technology - Hellas (FORTH)
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Εργοςτάςιο Ανακφκλωςθσ ςτο Ακρωτιρι Χανίων, ςτο
Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Βάμου.
Συμμετοχι ςτο Ρανελλινιο μακθτικό ςυνζδριο Κεολογίασ ςτο Ρολιτιςτικό Κζντρο
Θρακλείου με το μικρό κεατρικό μασ δρϊμενο και παρουςίαςθ με τίτλο: «Μία
πλαςτικι ςακοφλα διθγείται», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου:
https://www.youtube.com/watch?v=FSaKrTDbdNg&feature=emb_title
Καταςκευζσ από ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί από αυγοκικεσ, ρολά κουηίνασ,
ςυςκευαςίεσ γιαουρτιϊν, χαλαςμζνεσ λάμπεσ, κουμπιά, πλαςτικά ποτιρια.
Λάμπα από πλαςτικά ποτθράκια μίασ χριςθσ (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: λάμπα από ποτιρια

▪

Καταςκευι ξφλινου κομποςτοποιθτι ςτον κιπο του ςχολείου μασ με τθ βοικεια του
κακθγθτι τθσ Φυςικισ Αγωγισ (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: καταςκευι κομποςτοποιθτι
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▪

Κομμζνεσ ψθφίδεσ από ανακυκλϊςιμα υλικά κολλθμζνα πάνω ςτο πορτραίτο του
Νίκου Καηαντηάκθ (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: καταςκευι πορτρζτου Νίκου Καηαντηάκθ
▪

Καταςκευι τθσ Rosalinda (αποικοδομθτι) από ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί και
μζταλλο):
https://drive.google.com/file/d/1qLMFsQr91TmcjFxEsA3Jk7EafcUMIQj/view (Εικόνα 5)

Εικόνα 5: καταςκευι αποικοδομθτι

▪

Στο εργαςτιριο του ςχολείου μασ παρατθριςαμε ζναν αποικοδομθτι που τον
βρικαμε ςτον κομποςτοφλθ μασ και δθμιουργία κόμικσ (Εικόνα 6).

Εικόνα 7: καταςκευι αποικοδομθτι και comics

▪

Επιςκεφτικαμε εργοςτάςιο ανακφκλωςθσ ςτθν Καλαμάτα και παίξαμε δθμιουργικά
παιχνίδια με χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ανακφκλωςθ.
▪ Ζρευνα με ερωτθματολόγιο των 18 κλειςτϊν ερωτιςεων ςε 280 μακθτζσ του
ςχολείου ςε τυχαία τμιματα. Τα ευριματα ζδειξαν αιςιόδοξα μθνφματα.
Εν κατακλείδι κεωροφμε ότι οι μακθτζσ ανοίξανε παρακυράκια αιςιοδοξίασ κι
δθμιουργίασ κάνοντασ μια φιλότιμθ ποιοτικι προςπάκεια για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
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4. Αποτελζςματα
Από τθ ςτιγμι που ζγινε ο κομποςτοποιθτισ οι μακθτζσ άρχιςαν να τρζφονται υγιεινά
και ηθτοφςαν από το κυλικείο πολλά φροφτα προκειμζνου να πετοφν εκεί τα φλοφδια. Το
λίπαςμα που προζκυψε το χρθςιμοποιιςαμε ςτισ τριανταφυλλιζσ του ςχολείου και
παρατιρθςαν τθ διαφορά ςτο άρωμα. Ευαιςκθτοποιιςαμε το ςφλλογο γονζων και μασ
αγόραςε τρεισ κάδουσ ανακφκλωςθσ αρκετά ελκυςτικοφσ για τουσ μακθτζσ και ζτςι
διαχωρίηουν τα υλικά χαρτί, αλουμίνιο, πλαςτικά. Πλο το ςχολείο ςιγά ςιγά με τθν
ενθμζρωςθ που γίνεται από τουσ μακθτζσ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ πετοφν τα
απορρίματά τουσ ςτουσ αντίςτοιχουσ κάδουσ. Τζλοσ μεταφζρουν αυτι τθ νοοτροπία και
ςτο ςπίτι τουσ και ζχουν ξεκινιςει κι εκεί πολλοί μακθτζσ να διαχωρίηουν τα απορρίμματα
και να ανακυκλϊνουν.

5. Συηιτθςθ
Ο πλανιτθσ μπορεί να διακζτει απεριόριςτα πόρουσ ςτον άνκρωπο για τθν
ικανοποίθςθ των αναγκϊν του ι ζχει φτάςει ςτα όρια τθσ αντοχισ του; πϊσ πρζπει ο
άνκρωποσ από εδϊ και πζρα να διαχειριςτεί τα ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ, όταν μάλιςτα
αυτά είναι θ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιβίωςι του; Σφμφωνα µε τισ νζεσ
αντιλιψεισ: α) ο άνκρωποσ δεν αδιαφορεί για το εάν τα φυςικά ςτοιχεία επαρκοφν ναι ι
όχι, αλλά απεναντίασ είναι υπεφκυνοσ για τθν κατάςταςι τουσ, αφοφ αυτά δεν είναι
ανεξάντλθτα, β) ο άνκρωποσ διαχειρίηεται τα ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ µε τρόπο τζτοιο,
που θ άςκθςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ αφινει τθν ουςία των ςτοιχείων ακζραια
και γ) οι µελλοντικζσ γενεζσ ζχουν το δικαίωµα να αναµζνουν από τισ τωρινζσ γενεζσ ζνα
περιβάλλον που κα τουσ επιτρζπει να ηουν ςε ζνα επίπεδο ευθµερίασ, όχι κατϊτερο από
εκείνο που απολαµβάνουν οι ςθµερινζσ γενεζσ (Λαηαρζτου, 2002). Οι επόμενεσ γενεζσ
πρζπει να ςυνεχίςουν να απολαμβάνουν τισ ευεργεςίεσ τθσ φφςθσ. Για να ηιςουν τα παιδιά
μασ ςε μία βιϊςιμθ γθ ασ ςταματιςουμε να τθ καταςτρζφουμε και να τθ λεθλατοφμε. Ασ
ελπίςουμε ότι δε κα ανακαλφψουμε τα όρια τθσ γθσ όταν αυτά κα ζχουν ξεπεραςκεί. Και
όπωσ τονίηουν οι Brownetal (2000), το 2030 να είναι μία θμζρα που κα γιορτάηει θ
κοινωνία, τθν ιςορροπία με τουσ φυςικοφσ πόρουσ τθσ και όχι τθν καταςτροφι τουσ.

6. Συμπεράςματα
Διαπιςτϊκθκε θ αποτελεςματικότθτα του project και ςυνζβαλλε ςτθν ανάπτυξθ
πολυκριτθριακισ ςκζψθσ και ςτθν απόκτθςθ βιωματικϊν εμπειριϊν ςε ηθτιματα που
αφοροφν όλο το φάςμα τθσ ςχζςθσ ανκρϊπου - περιβάλλοντοσ. Tα ΡΡΕ μποροφν να
αναδείξουν τα ςφγχρονα περιβαλλοντικά ηθτιματα ςε προβλθματιςμοφσ προτεραιότθτασ
μζςα ςτο οικογενειακό περιβάλλον να βελτιϊςουν τθν κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν ϊςτε να
διαδϊςουν τθν περιβαλλοντικι πλθροφορία. Μζςα από τα εκελοντικά ΡΡΕ φιλοδοξοφμε
ςε ζνα καλφτερο και ποιοτικότερο αφριο. Με τθ ςυμβολι των γονζων, των μακθτϊν, τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ, ςυνεδρίων με ςυμμετοχι μακθτϊν, ευελπιςτοφμε ςτθν διάχυςθ τθσ
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ για ζναν κόςμο με αειφόρο ανάπτυξθ και ποιοτικι
εκπαίδευςθ. Από το παραπάνω πρόγραμμα φάνθκε ότι τίποτε δεν πάει χαμζνο ςτον
πλανιτθ μασ. Πτι προζρχεται από τθ γθ, επιςτρζφει πίςω ςτθ γθ.

302

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

7. Ρροτάςεισ
Κα μποροφςαμε να προτείνουμε να ενταχκεί θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτο
αναλυτικό πρόγραμμα τθσ Δ/κμιασ και Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, όπωσ αναφζρει ο
Wenger (1998) κα μποροφςε να εφαρμοςτεί μία Κοινότθτα Ρρακτικισ. Δθλαδι μια ομάδα
ανκρϊπων που μοιράηονται μια ανθςυχία ι ζχουν κοινό ενδιαφζρον/πάκοσ για κάτι που
κάνουν και μακαίνουν πϊσ να το κάνουν καλφτερα, κακϊσ αλλθλεπιδροφν τακτικά, με
ςτόχο τθ διάχυςθ των ευρθμάτων τουσ για αναηιτθςθ λφςεων, όςον αφορά ςε κζματα
διαχείριςθσ περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων.

Βιβλιογραφία
Ελλθνικι
Ακαναςάκθσ, Α., (1996). «Μεκοδολογικζσ αρχζσ, προχποκζςεισ και δυςκολίεσ για τθν
εφαρμογι προγραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ», Ακινα: Νζα Ραιδεία
Γεωργόπουλοσ, Α., (2002). Ρεριβαλλοντικι Θκικι, Ακινα: Gutenberg
Κάλφασ, Β., (1999). Αριςτοτζλθσ - Ρερί Φφςεωσ, Ακινα: ΡΟΛΛΣ
Kόκκορθσ, Δ.Γ., Δθμθτρακόπουλοσ, Γ.Ρ., Ντάλιασ Ρ., (2005). Βιολογικι Ροικιλότθτα. Ακινα:
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων
Λαηαρζτου, Κ., (2002). Ρεριβαλλοντικά προβλιματα και Δίκαιο, Ακινα: Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςιϊν Ζργων, ΕΚΚΕ, Γενικι Γραμματεία Νζασ
Γενιάσ
Miller, G., (1999). Βιϊνοντασ ςτο περιβάλλον ΛΛ - Ρροβλιματα περιβαλλοντικϊν
ςυςτθμάτων, (επιμ. Ραυλόπουλοσ, Κ.), 9θ ζκδοςθ, Ακινα: ΛΩΝ
UNESCO, (2003). Environmental Education Series No 3, Effective educational practices,
Αποτελεςματικζσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι, Herbert, J., Walberg - Susan, J., Paik,
(μετάφραςθ: Δθμιτρθσ Κ. Μαυροςκοφφθσ), Κεςςαλονίκθ
Τςαμποφκου - Σκαναβι, Κ., (2004α). Ρεριβάλλον και Κοινωνία-Μια ςχζςθ ςε αδιάκοπθ
εξζλιξθ, Ακινα: Καλειδοςκόπιο
Τςαμποφκου - Σκαναβι, Κ., (2004β). Ρεριβάλλον και Επικοινωνία-Δικαίωμα ςτθν επιλογι,
Ακινα: Καλειδοςκόπιο
Φλογαΐτθ, Ε., (1998). Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα
Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning and identity in: Φεςάκθσ, Γ.,
Κεοδωρίδου, Σ., & οφςςου, Μ., (2013). Ρροκλιςεισ του ςχεδιαςμοφ και τθσ
λειτουργίασ εκπαιδευτικϊν διαδικτυακϊν κοινοτιτων πρακτικισ, ΚΡΕ Γιαννιτςϊν
Ξενόγλωςςθ
Brown, L., Flavin, C., Postel, S., (2000). Vision of a sustainable world, in: Environmental
Ethics, POJMAN, P.L., Readings on Theory and Application, third edition, Wadsworth
Chapman, D., (2007). Education for Sustainability: Looking for Directions, in: Björneloo, I.,
Nyberg E., Drivers and Barriers for Implementing Learning for Sustainable
Development in Pre-School through Upper Secondary and Teacher Education.
UNESCO, Technical Paper N°4, February 2007
Cooper, Ε.D., Palmer, A.J., (1992). The environment in question, London and New York
Fan, Y. V., and Klemes, J. J., (2019). Sustainability of Waste Recycling and Recovery Process:
EU 28 (27). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3400640

303

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Hungerford, H., Peyton, Β., (1980). A paradigm for citizen responsibility: Enviromental action.
ERIC, Current Issues,VI, Nov. 1098, 146-154
Leidner, J. (1998). Introduction to Recycling. In: Akovali G., Bernardo C.A., Leidner J., Utracki
L.A., Xanthos M. (eds) Frontiers in the Science and Technology of Polymer Recycling.
NATO ASI Series (Series E: Applied Sciences), vol 351. Springer, Dordrecht
Madison, Ο., (2007). The Role of Integration of Non-formal and Formal Education for
Sustainable Development in All Levels, in: Björneloo, I., Nyberg E., Drivers and
Barriers for Implementing Learning for Sustainable Development in Pre-School
through Upper Secondary and Teacher Education. UNESCO, Technical Paper N°4,
February 2007, pp.101
Nikoloudakis, Y., et al, (2018). Composting as a Service: A Real-World Implementation.
Future Internet, 10(11)
Rickinson, M., (2001). Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of
evidence. Environmental Education Research, 1,3, pp. 207-301
Rudnik, E., (2019). Composting methods and legislation in Compostable Polymer Materials
(Second Edition), Elsevier B.V
UNEP, (2019), United Nations Environment Programme

304

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)
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Ρερίλθψθ
Στα πλαίςια προγράμματοσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων δθμιουργιςαμε τθν πρϊτθ
κινθματογραφικι μακθτικι ταινία μικροφ μικουσ, ςτο Νθπιαγωγείο μασ, με τίτλο
«Φελίτςια, ζνα δρακάκι κάπωσ διαφορετικό». Μια ιςτορία για τθ ξενοφοβία, τθν
διαφορετικότθτα και τον ςχολικό εκφοβιςμό. Θ ταινία πιρε τζςςερα Βραβεία - Διακρίςεισ
ςε μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ. Θ ταινία αποτελεί καινοτόμο ςχολικι δράςθ.
Ρραγματοποιικθκε ποςοτικι ζρευνα με τθ μζκοδο του ερωτθματολόγιου ςε 85 φοιτιτριεσ
προςχολικισ εκπαίδευςθσ. Οι απαντιςεισ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των φοιτθτριϊν,
κατζδειξαν ότι θ ταινία κατάφερε να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ, δίνει ξεκάκαρα και ςαφι
μθνφματα ςτουσ κεατζσ και ςτα παιδιά, απευκφνεται τόςο ςε μακθτζσ όςο και ςε γονείσ και
εκπαιδευτικοφσ, ςυγκινεί μικροφσ και μεγάλουσ, ενκαρρφνει τθν αξιοποίθςθ των τεχνϊν
ςτθν εκπαίδευςθ και ζχει πολλαπλά οφζλθ για τουσ μακθτζσ -τριεσ.
Λζξεισ κλειδιά : δθμιουργία μακθτικισ ταινίασ, ποςοτικι ζρευνα, αποτελζςματα ζρευνασ.

1. Ειςαγωγι
1.1. Ο Κινθματογράφοσ και τα οπτικοακουςτικά μζςα ςτθν Εκπαίδευςθ
Ραρόλο που θ κυριαρχία των οπτικοακουςτικϊν μζςων ςτθν εκπαίδευςθ είναι
ςυνεχϊσ αυξανόμενθ και κεωρείται ςχεδόν επιβεβλθμζνθ τα τελευταία χρόνια ακόμα και
ςτθν Ελλάδα, ο ρόλοσ του Κινθματογράφου ςτα ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εξακολουκεί να είναι μικρόσ ζωσ και ανφπαρκτοσ όχι μόνο
ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτα περιςςότερα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςφμφωνα με
τον Lardoux (2014).
Με τον όρο «Κινθματογράφο» δεν εννοοφμε πια μόνο τθν προβολι ταινίασ ςε μια
ςκοτεινι αίκουςα ςε μεγάλθ οκόνθ. Αναφερόμαςτε ςε όλεσ τισ μορφζσ κινοφμενθσ εικόνασ
ανεξάρτθτα από το μζςο από το οποίο προβάλλεται (προτηζκτορα, Θ/Υ, κάμερα , κ.λ.π.)
(Γρόςδοσ, 2009).
Ο Κινθματογράφοσ όπωσ και άλλεσ μορφζσ τζχνθσ αξιοποιείται ςτθν εκπαίδευςθ
όλων των βακμίδων με πολλαπλοφσ τρόπουσ και μεκόδουσ :
α) Ωσ αντικείμενο παρακολοφκθςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν μικροφ ι μεγάλου
μικουσ. β) Ωσ αντικείμενο δθμιουργίασ – καταςκευισ μακθτικϊν ταινιϊν ςυνικωσ μικροφ
μικουσ.
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Συνικωσ ο Κινθματογράφοσ διδάςκεται: α) ςτα πλαίςια του αναλυτικοφ
προγράμματοσ ςτα λεγόμενα «καλλιτεχνικά» μακιματα οπότε τότε ςυχνά αποτελεί
αντικείμενο εκπαίδευςθσ και προχποκζτει «ειδικοφσ» δαςκάλουσ, β) ωσ εποπτικό υλικό και
μζςο για τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων μακθμάτων όπου τότε χρθςιμοποιείται από
εκπαιδευτικοφσ διαφόρων ειδικοτιτων και γ) ςτα πλαίςια του «Κρυφοφ» - ευζλικτου
αναλυτικοφ προγράμματοσ ωσ πρόγραμμα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και δ) ςτα πλαίςια
του εκελοντιςμοφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και αξιοποιείται εκτόσ του επίςθμα
κακοριςμζνου εκπαιδευτικοφ χρόνου, κυρίωσ ςτθ Δευτ/μια Εκπ/ςθ, (Αγγζλθ, 2011).
Αν και κάποιοι μπορεί να υποςτθρίξουν ότι θ προςχολικι θλικία είναι ακατάλλθλθ για
τθν ειςαγωγι κινθματογραφικισ παιδείασ ςτα νθπιαγωγεία θ διεκνισ βιβλιογραφία ζχει
αποδείξει το αντίκετο.
Συμφϊνα με το Βρετανικό Λνςτιτοφτο Κινθματογράφου (BFI, 2003) θ κινθματογραφικι
παιδεία είναι εφικτό να ξεκινιςει από τθν θλικία των 3 ετϊν. Ζτςι θ ςυμπερίλθψθ τθσ
εκπαίδευςθσ ςτθν κινοφμενθ εικόνα είναι απαραίτθτθ ςτισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ των
παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ.
Τα τελευταία χρόνια ζχουν κάνει τθν εμφάνιςθ τουσ ςτθν Ελλάδα οι μακθτικοί ι
νεανικοί διαγωνιςμοί ταινιϊν μικροφ μικουσ. Σκοπόσ αυτϊν των διαγωνιςμϊν είναι να
δοκεί ςτουσ μακθτζσ θ ευκαιρία να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά, να γίνουν δθμιουργοί, να
εξοικειωκοφν με τθ «γλϊςςα» τθσ κινθματογραφικισ αφιγθςθσ και να αποκτιςουν
δεξιότθτεσ οπτικοακουςτικισ αγωγισ. Ακόμθ να αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ, να γίνουν
μελετθτζσ και ερευνθτζσ του κοινωνικοφ περιβάλλοντόσ τουσ και να ευαιςκθτοποιθκοφν ωσ
προσ τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ ίςων ευκαιριϊν και όρων αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ για όλουσ
τουσ ανκρϊπουσ ανεξαρτιτωσ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ.
1.2. Εκπαιδευτικι - μακθτικι ταινία μικροφ μικουσ
Θ ταινία μικροφ μικουσ, τόςο ςτθν Ρρωτοβάκμια όςο και ςτθν Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ, αποτελεί ζνα εξαιρετικό μζςο και εργαλείο εκπαίδευςθσ.
Θ ταινία μικροφ μικουσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία πολλϊν και
διαφορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων (Χαριτάκθσ, 2014), όπωσ ςε προαιρετικά
προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων που υλοποιοφνται ςτα ςχολεία, Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, προγράμματα αγωγισ υγείασ, περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ και πολιτιςτικά προγράμματα.
Θ ταινία μικροφ μικουσ βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ και
τθσ μακθτοκεντρικισ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Θ δθμιουργία μιασ μακθτικισ ταινίασ μικροφ μικουσ απαιτεί πολφ καλι προετοιμαςία
και πολλαπλάςιο χρόνο προετοιμαςίασ (πριν και μετά) ςε ςχζςθ με τον χρόνο των
γυριςμάτων (Ροφλιοσ, 2019).

2. Στοιχεία εφαρμογισ του προγράμματοσ
2.1. Θ ταινία μασ
Στα πλαίςια προγράμματοσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςτο 3ο Νθπιαγωγείο Βουτϊν
Θρακλείου, καταφζραμε ζχοντασ χρονικοφσ περιοριςμοφσ και αντίξοεσ ςυνκικεσ να
δθμιουργιςουμε τθν πρϊτθ κινθματογραφικι μακθτικι ταινία μικροφ μικουσ, με τίτλο «
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Φελίτςια, ζνα δρακάκι κάπωσ διαφορετικό», μια ιςτορία για τθν διαφορετικότθτα, τον
ςχολικό εκφοβιςμό και τθν ξενοφοβία.
Στθν ταινία ςυμμετείχαν ενεργά, ςε όλα τα ςτάδια προετοιμαςίασ τθσ και πιραν
μζροσ νιπια και προνιπια του ολοιμερου, κυρίωσ, τμιματοσ του Νθπιαγωγείου με
υπεφκυνθ
Νθπιαγωγό
τθν
γράφουςα.
Διεφκυνςθ
ταινίασ/URL:
https://www.youtube.com/watch?v=pYVuWS-2KPI

3. Σκοποί -Στόχοι
 Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν του Νθπιαγωγείου μασ ςχετικά με το
κζμα τθσ ςχολικισ βίασ, εκφοβιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ.
 Βελτίωςθ των ςχζςεων, κατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ ςεβαςμοφ τθσ
διαφορετικότθτασ.
 Ρρόλθψθ του φαινομζνου ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.
 Να αναγνωρίηουν τα νιπια, να εκφράηουν με κατάλλθλο τρόπο και να αποδζχονται
τα ςυναιςκιματα τουσ.
 Να αντιλαμβάνονται τα ςυναιςκιματα των άλλων (ενςυναίςκθςθ).
 Να μάκουν να ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ κοινοφ ςτόχου.
 Να ςζβονται τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθ διαφορετικότθτα των άλλων.

4. Ρροςζγγιςθ
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια του προγράμματοσ αγωγισ υγείασ και κατά τθν διάρκεια τθσ
προετοιμαςίασ και των γυριςμάτων τθσ ταινίασ χρθςιμοποιιςαμε τισ παρακάτω μεκόδουσ προςεγγίςεισ για να ζχουμε τα καλφτερα επικυμθτά αποτελζςματα.:
Α. Βιωματικι μάκθςθ. Β. Ραιδοκεντρικι μάκθςθ. Γ. Διακεματικι προςζγγιςθ. Δ.
Ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ. Ε. Ραιχνίδια ρόλων, δραματοποίθςθ, κεατρικό παιχνίδι.
Αναλυτικότερα ςε επίπεδο μεκοδολογίασ ςτθ παροφςα διδακτικι πρόταςθ και δράςθ
επιδιϊχκθκε θ εφαρμογι 3 βαςικϊν αρχϊν τθσ εκπαιδευτικισ καινοτομίασ (Ματςαγγοφρασ,
2011).
α) τθσ διερευνθτικισ-βιωματικισ μάκθςθσ. Στόχοσ είναι μζςω τθσ όλθσ
εκπαιδευτικισ και βιωματικισ εμπειρίασ τθσ κινθματογραφικισ δθμιουργίασ μακθτικισ
ταινίασ, οι εμπλεκόμενοι μακθτζσ να κινθτοποιθκοφν ςτθν κατανόθςθ του πραγματικοφ
κοινωνικοφ κόςμου και τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ ςε τοπικό και ςε
παγκόςμιο επίπεδο (Λυδάκθ, 2009).
β) τθσ διεπιςτθμονικότθτασ- διακεματικότθτασ ςυνεξετάηοντασ με διαφορετικά
μζςα, μεκόδουσ και τρόπουσ (παιχνίδια ρόλων, μουςικι, τραγοφδι, αφιγθςθ ιςτοριϊν,
προφορικι ζκφραςθ, δραματοποίθςθ, ηωγραφικι, κ.α.) ευαίςκθτα κοινωνικά κζματα όπωσ
θ ςχολικι βία και ο εκφοβιςμόσ, θ περικωριοποίθςθ, ο ρατςιςμόσ, θ ξενοφοβία και θ
διαφορετικότθτα.
Επίςθσ επιχειρείται θ αξιοποίθςθ των τεχνϊν και κυρίωσ του Κινθματογράφου ςτθν
προςχολικι εκπαίδευςθ με απϊτερο ςτόχο τθν βιωματικι και τθν ολιςτικι προςζγγιςθ των
ευαίςκθτων κοινωνικϊν κεμάτων, μζςα από τισ ποικίλεσ εκφάνςεισ, τθσ κινθματογραφικισ
μακθτικισ ταινίασ, ωσ καλλιτεχνικοφ «γεγονότοσ» (Τςαφταρίδθσ, 2011).
Ζνα πρόγραμμα οπτικοακουςτικισ ζκφραςθσ, όπωσ θ δθμιουργία μακθτικισ ταινίασ,
μπορεί να ςυνδυάςει ποικιλία γνωςτικϊν αντικειμζνων. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά
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ςυνδζουν τθ γνϊςθ με τθν κακθμερινι ηωι μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και
πολιτιςμικό πλαίςιο, μζςω τθσ διακεματικότθτασ (Κεοδωρίδθσ, 2008: 167).
γ) τθσ ομαδοςυνεργατικισ προςζγγιςθσ. Σφμφωνα με τα πορίςματα τθσ κοινωνικισ
ψυχολογίασ και τθσ παιδαγωγικισ ζχει επιβεβαιωκεί ερευνθτικά πωσ ότι προςλαμβάνουν
οι μακθτζσ ωσ «ςχετικό» (οικείο) με τουσ ίδιουσ, ενεργοποιεί και κινθτοποιεί το ενδιαφζρον
τουσ. Επίςθσ, όταν φαινόμενα και κοινωνικά κζματα προςεγγίηονται ςτθν εκπαίδευςθ
διερευνθτικά, ςυνεργατικά και βιωματικά, αυξάνεται θ βακφτερθ και ουςιαςτικότερθ
κατανόθςθ τουσ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ εναλλακτικϊν τρόπων αναπαράςταςισ τουσ (πχ,
μζςω τθσ τζχνθσ του κινθματογράφου).
Θ κατανομι των μακθτϊν ςε ομάδεσ και θ εμπλοκι τουσ ςε ςυνεργατικζσςυλλογικζσ, βιωματικζσ διαδικαςίεσ αποτελεί τθν βάςθ των αρχϊν τθσ ομαδοςυνεργατικισ
προςζγγιςθσ (Ρολζμθ-Τοδοφλου, 2011).
4.1. Ραρουςίαςθ δραςτθριοτιτων και ςτάδια δθμιουργίασ τθσ ταινίασ
Κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ αγωγισ υγείασ και μετά τθν ευαιςκθτοποίθςθ
των νθπίων, για τα κζματα που κα μασ «απαςχολοφςαν» ςτθν ταινία, (διαφορετικότθτα,
ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, ξενοφοβία), ακολουκιςαμε ςυγκεκριμζνα βιματα από τθν αρχι ζωσ
το τζλοσ του προγράμματοσ, με ςτόχο τθν δθμιουργία τθσ ταινίασ: «Φελίτςια ζνα δρακάκι
κάπωσ διαφορετικό».
Α) Κακοριςμόσ θμζρασ ςινεμά. Κανόνεσ παρακολοφκθςθσ ταινιϊν. Εξοικείωςθ ςτισ
ταινίεσ μικροφ μικουσ .
Β) Αφιγθςθ ιςτορίασ ςτα νιπια. Αυκόρμθτθ δραματοποίθςθ ιςτορίασ. Λχνογράφθςθ
τθσ ιςτορίασ. Απόφαςθ για δθμιουργία ταινίασ και διαςκευι ςεναρίου.
Γ) Ενθμζρωςθ γονζων και γραπτι ςυγκατάκεςθ τουσ για ςυμμετοχι των νθπίων ςτθν
ταινία και για δθμόςια προβολι τθσ ςτο You Tube.
Δ) Καταςκευι–εφρεςθ κουςτουμιϊν, καταςκευι αφίςασ. Ενθμζρωςθ για ειδικά εφζ.
Βάψιμο πράςινου τοίχου με ςυμμετοχι των γονζων των νθπίων.
Ε) Κατανόθςθ τθσ ιςτορίασ και των μθνυμάτων τθσ. Ραιχνίδια ρόλων, κεατρικό
παιχνίδι. Διανομι – επιλογι ρόλων. Ρρόβεσ ςκθνϊν με κακοδιγθςθ από τθν υπεφκυνθ
Νθπιαγωγό. Κινθματογραφικζσ λιψεισ, ςε ςυνεργαςία με γονείσ εκελοντζσ.
Στ) Εφρεςθ κατάλλθλθσ μουςικισ-εφρεςθ εικόνων εφζ.
Η) Γράψαμε το ποίθμα ςφνκθμα τθσ τάξθσ και τθσ ταινίασ: «Μίλα τϊρα, μθ φοβάςαι».
Θχογράφθςθ του ποιιματοσ με τισ φωνζσ των νθπίων. Το ποίθμα το ςτείλαμε ςτθν
οργάνωςθ «Το Χαμόγελου του παιδιοφ» ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ με τίτλο «Μίλα τϊρα»
https://www.youtube.com/watch?v=Gwa3ZDEoA&feature=youtu.be .
Θ) Μοντάη ταινίασ, ειςαγωγι αφιγθςθσ, μουςικισ και εξειδικευμζνου μοντάη.
Ανζβαςμα ταινίασ ςτο You Tube και ςτο κανάλι μασ.
Κ) Ενθμζρωςθ των γονζων για το πρόγραμμα αγωγισ υγείασ και τουσ ςτόχουσ τουσ
και για τα φαινόμενα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ ξενοφοβίασ.
Λ) Ραρακολοφκθςθ τθσ ταινίασ, από τουσ γονείσ και τα νιπια του Νθπιαγωγείου,
βράβευςθ των νθπίων και απονομι βραβείων που δόκθκαν από το Υπουργείο Ραιδείασ και
άλλων διακρίςεων.
Λα) Ρροϊκθςθ τθσ ταινίασ ςε ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Νομοφ
Θρακλείου και ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςε ςελίδεσ εκπαιδευτικϊν και ςυλλόγων
Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κ.α..
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5. Αξιολόγθςθ τθσ ταινίασ
5.1. Μακθτικοί Διαγωνιςμοί - Βραβεία
Θ ταινία μασ πιρε μζροσ ςε 4 μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ. Θ ταινία «Φελίτςια ζνα
δρακάκι κάπωσ διαφορετικό» απζςπαςε τζςςερα Βραβεία - Διακρίςεισ ςε Διεκνείσ και
Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ Διαγωνιςμοφ:
Α) Το 3ο ΒΑΒΕΛΟ ΜΥΚΟΡΛΑΣΛΑΣ ςτον 9ο Διεκνι Μακθτικό Διαγωνιςμό Ταινιϊν
Μικροφ Μικουσ « Cinema …διάβαςεσ ;», που μασ απζνειμε ςε ειδικι εκδιλωςθ ςτθν Ακινα
ςτισ
10/5/19
ο
τότε
Υπουργόσ
Ραιδείασ
κοσ
Γαβρόγλου
https://www.facebook.com/fyrgadis.michalis/videos/1021.
Β) Διάκριςθ από το Bravo Schools 2019, τον Ρανελλινιο Σχολικό Διαγωνιςμό για τουσ
17 Ραγκόςμιουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ ωσ «θ καλφτερθ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ
ςτο ςτόχο 10 - κατά των ανιςοτιτων - ςτθν κατθγορία: μακθτικζσ δθμιουργίεσ» για τθν
ταινία που δθμιουργιςαμε.
Γ) Βραβείο από “ Το Χαμόγελο του Ραιδιοφ” ςτο διαγωνιςμό 3rd You smile Awards για
“τθν πολφτιμθ προςφορά, του Νθπιαγωγείου και των δθμιουργϊν – πρωταγωνιςτϊν
νθπίων, ςτθν Κοινωνία”.
Δ) Τον Λοφνιο του 2020 θ ταινία πιρε το 4ο Βραβείο τθσ. Διακρίκθκε ςτον Ρανελλινιο
Διαγωνιςμό Education Leaders Awards 2020, αποςπϊντασ το Χάλκινο Βραβείο ςτθν
κατθγορία Εκπαίδευςθ: «Καινοτομία ςτθ Διδαςκαλία» για τθ δθμιουργία τθσ μακθτικισ
ταινίασ «Φελίτςια ζνα δρακάκι κάπωσ διαφορετικό».

6. Ζρευνα προσ φοιτιτριεσ/-τεσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ
Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
6.1. Μεκοδολογία
Ακολουκικθκε θ παρακάτω διαδικαςία: Ρρϊτα οι φοιτιτριεσ παρακολοφκθςαν τθν
ταινία από το You Tube, ςε βιντεοπροβολζα ςε αμφικζατρο του Ρανεπιςτιμιου Κριτθσ.
Στθ ςυνζχεια δόκθκε το ζντυπο ερωτθματολόγιο. Ριραμε τα ςυμπλθρωμζνα
ερωτθματολόγια. Μετά ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και προφορικι αξιολόγθςθ τθσ ταινίασ από
τισ φοιτιτριεσ/-τεσ.
6.2. Είδοσ Ζρευνασ
Ροςοτικι ζρευνα μικρισ εμβζλειασ, λόγω χρονικϊν περιοριςμϊν. Διερευνθτικι.
6.3. Εργαλείο
Δόκθκε ερωτθματολόγιο δεκατριϊν (13) ερωτιςεων ςε φοιτιτριεσ-εσ Αϋ ζτουσ του
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ.
Το ερωτθματολόγιο αποτζλεςε το εργαλείο ςυλλογισ πλθροφοριϊν αφοφ αποτελεί το
πλζον διαδεδομζνο μζςο, προκειμζνου να ςυλλζξει κανείσ δεδομζνα από ζνα μεγάλο
κομμάτι πλθκυςμοφ, ςε ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα (Ραραςκευόπουλοσ, 1993).
Το πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου αποτελείται από μόνο 2 ερωτιςεισ που
αφοροφν δθμογραφικά ςτοιχεία των ερωτϊμενων εκπαιδευτικϊν όπωσ φφλο και είδοσ
εκπαίδευςθσ (προπτυχιακοφ – μεταπτυχιακοφ). Το κυρίωσ μζροσ χωρίηεται ςε δφο μζρθ και
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αποτελείται από 10 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου οι οποίεσ επιτρζπουν τθν ποςοτικι ανάλυςθ
και 3 ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου για να εκφράςουν απόψεισ, ςυναιςκιματα και προτάςεισ.
Οι ερωτιςεισ είναι ςφντομεσ, αμερόλθπτεσ, ςαφϊσ διατυπωμζνεσ και χωρίσ χριςθ
τεχνικϊν ι εξειδικευμζνων όρων ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι πικανότθτεσ τυχαίασ
απάντθςθσ λόγω μθ κατανόθςθσ του περιεχομζνου.
Θ πλειοψθφία των ερωτιςεων είναι διατυπωμζνεσ χρθςιμοποιϊντασ τθν κλίμακα
Likert, αφοφ ηθτείται από τουσ ερωτϊμενουσ να δθλϊςουν τον βακμό ςυμφωνίασ ςτθν
πρόταςθ που ζχει διατυπωκεί. Θ κλίμακα Likert που χρθςιμοποιικθκε ςτο ερωτθματολόγιο
ζχει πζντε τιμζσ απαντιςεων: «Κακόλου» , «Λίγο», «Μζτρια», «Αρκετά», «Ρολφ».
Ρροκειμζνου να τθρθκεί ο κϊδικασ δεοντολογίασ που πρζπει να διζπει μια ζρευνα, το
ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο, χωρίσ να ηθτάει πρόςβαςθ ςε ευαίςκθτα προςωπικά
δεδομζνα και διαςφαλίηοντασ τθν εμπιςτευτικότθτα των απαντιςεων.
Πλα αυτά αποςαφθνίηονται ςτο ειςαγωγικό ςθμείωμα που ςυνοδεφει το
ερωτθματολόγιο. Το ερωτθματολόγιο δόκθκε δια ηϊςθσ μετά το τζλοσ προβολισ τθσ
ταινίασ.
6.4. Ερευνθτικά Ερωτιματα
1. Θ ταινία «Φελίτςια, ζνα δρακάκι κάπωσ διαφορετικό» μπορεί να μεταφζρει
ςθμαντικά μθνφματα ςε όςουσ τθν παρακολουκοφν (παιδιά, γονείσ, φοιτιτριεσ,
εκπαιδευτικοφσ);
2. Θ ταινία Φελίτςια μπορεί να αγγίξει τα βακφτερα ςυναιςκιματα των κεατϊν τθσ και
να τουσ ςυγκινιςει;
3. Θ ταινία μπορεί να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του Ευρωπαϊκοφ ςχολείου και του ςχολείου
γενικότερα (γνωςτικοφσ, ςυμπεριφοράσ, ςυναιςκθματικοφσ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν
δεξιοτιτων, εμβάκυνςθ ςε αξίεσ κ.λ.π.);
4. Υπιρξαν ςθμαντικά οφζλθ από τθν δθμιουργία μακθτικισ ταινίασ για τα νιπια που
ςυμμετείχαν ςε αυτι αλλά και για όςουσ τθν παρακολουκιςουν; Αποτελεί
ςθμαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο διάχυςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ;
5. Θ βιωματικι μάκθςθ, το κζατρο, θ δθμιουργία και παρακολοφκθςθ μακθτικϊν
ταινιϊν και οι τζχνεσ είναι αποτελεςματικζσ μζκοδοι για τθν μετάδοςθ ςαφϊν και
ξεκάκαρων κοινωνικϊν μθνυμάτων προσ τουσ μακθτζσ;
6. Υπάρχει κετικι ανταπόκριςθ και ανάλογθ κετικι αξιολόγθςθ τθσ ταινίασ από τισ
φοιτιτριεσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ;
6.5. Στατιςτικι Επεξεργαςία
Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων του ερωτθματολογίου ζγινε χριςθ του
ςτατιςτικοφ πακζτου «SPSS 23».
Οι ςτατιςτικζσ αναλφςεισ ςτθρίχτθκαν ςτθν περιγραφικι ςτατιςτικι (descriptive
statistics) με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ, ταξινόμθςθ και παρουςίαςθ των πρωτογενϊν
δεδομζνων ςε κατανοθτι μορφι, (ποςοςτά επί τοισ 100), εφρεςθ μζςων όρων (means),
τυπικϊν αποκλίςεων (standard deviations) και ςυχνοτιτων (frequencies).
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7. Αποτελζςματα Ζρευνασ ςε φοιτιτριεσ/-τεσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ
Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ και αξιολόγθςθ τθσ
ταινίασ
7.1. Αποτελζςματα ζρευνασ
Λόγω ςυγκεκριμζνων περιοριςμϊν ςτθν ζκταςθ του κειμζνου τθσ ειςιγθςθσ κα
δοκοφν περιλθπτικά μερικά από τα ςθμαντικότερα ευριματα τθσ ζρευνασ μασ ςε φοιτθτζστριεσ του Ρ.Τ.Ρ.Ε. του εκφμνου.
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8. Αποτελζςματα Ζρευνασ
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι άκρωσ ενκαρρυντικά και επιβραβευτικά του όλου
εγχειριματοσ (δθμιουργίασ μακθτικισ ταινίασ μικροφ μικουσ ςτο Νθπιαγωγείο). Τα
αποτελζςματα δίνουν επαρκείσ και ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ ςε όλα τα ερευνθτικά μασ
ερωτιματα. Συγκεκριμζνα :
1. Θ ταινία « Φελίτςια, ζνα δρακάκι κάπωσ διαφορετικό» μπορεί να μεταφζρει
ςθμαντικά μθνφματα ςε όςουσ τθν παρακολουκοφν (παιδιά, γονείσ, φοιτιτριεσ,
εκπαιδευτικοφσ ) και μάλιςτα ςφμφωνα με τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των
ςυμμετεχόντων φοιτθτϊν (από 98,8- 95,3 %).
Συγκεκριμζνα, μθνφματα όπωσ θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, μθνφματα υπζρ τθσ
φιλίασ και αγάπθσ και κατά τθσ ςχολικισ βίασ, τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ,
(Γεωργογιάννθσ, 2008) αλλά και μθνφματα υπζρ των δικαιωμάτων των παιδιϊν να μιλάνε
ςε ενιλικεσ για ό,τι κακό τουσ ςυμβεί. Επίςθσ ςφμφωνα με το 94,1 % (Ρολφ ι αρκετά) θ
ταινία απευκφνεται ςε μακθτζσ όςο και ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ και αποτελεί αρίςτθ
μζκοδο ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ των μακθτϊν ανεξαρτιτου εκπαιδευτικισ
βακμίδασ (Σπφρου, 2001).
2. Θ ταινία Φελίτςια μπορεί να αγγίξει τα βακφτερα ςυναιςκιματα των κεατϊν τθσ
και να τουσ ςυγκινιςει.
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Συγκεκριμζνα ςυγκίνθςθ πολφ ι αρκετά ζνιωςαν το 89,3% των ερωτϊμενων,
αιςιοδοξία το 85,9%, χαρά το 76,5% και Ελπίδα τα ¾ των ερωτϊμενων. Αυτό μασ χαροποιεί
ιδιαίτερα αφοφ όπωσ αναφζρει ο Goleman «τα ςυναιςκιματα είναι μεταδοτικά» και «όταν
ςυγχρονίηεςαι – ςυναιςκθματικά – με τον άλλο αποκομίηεισ διαπροςωπικό όφελοσ» ( 2012,
ςελ. 26 και 49).
3. Θ ταινία κατάφερε να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του Ευρωπαϊκοφ ςχολείου (Delors,
2002) να μακαίνει τουσ κεατζσ και μακθτζσ πϊσ να ςυμβιϊνουν με τουσ άλλουσ ςε μια
πολυπολιτιςμικι κοινωνία, πϊσ να πράττουν μζςα ςε ομάδεσ (95,3 %) και 88,2%) και πϊσ
να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ, αρκετά ι πολφ (84,7%) ςφμφωνα με Κακοφρου & Χρόνθ,
(2006). Τα παραπάνω ποςοςτά είναι εξαιρετικά μεγάλα και αποτελεί μεγάλθ ικανοποίθςθ
το ότι θ ταινία επιτυγχάνει τουσ βαςικοφσ άξονεσ – ςτόχουσ για τθν εκπαίδευςθ του 21ου
αιϊνα ςτο Ευρωπαϊκό ςχολείο.
Επίςθσ θ ταινία κατάφερε να επιτφχει πολλοφσ ςτόχουσ του ςχολείου γενικότερα
(γνωςτικοφσ, ςυμπεριφοράσ, ςυναιςκθματικοφσ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεξιοτιτων,
εμβάκυνςθ ςε αξίεσ κ.λ.π.).
Συγκεκριμζνα, πολφ ι αρκετά θ μακθτικι μασ ταινία επιτυγχάνει: τθν ανάπτυξθ
ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων (91,7%), (Ελευκεράκθσ, 2018), τθν ενδυνάμωςθ του εαυτοφ
(94,1%), τθν ανάπτυξθ αυτοπεποίκθςθσ (89,4%) τθν ανάπτυξθ αυτενζργειασ (82,4%), τθν
ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων (92%) όπωσ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ, (94,1%), ανάπτυξθ
ενςυναίςκθςθσ (88,3%), αντίςταςθσ ςε ςυμπεριφορζσ που προςβάλουν (89,4%) και ςτθν
εμβάκυνςθ ςε αξίεσ (96,2%) όπωσ Αλλθλεγγφθ – αλλθλοχποςτιριξθ 100%, ςεβαςμό ςτθ
διαφορετικότθτα (97,6%), ςεβαςμό και αποδοχι των άλλων (94,2%), ανάπτυξθ δεςμϊν
φιλίασ (95,3%) και αποδοχι διαπολιτιςμικότθτασ (88,2%) (Νικολαόυ, 2006, Κακοφρου &
Χρόνθ, 2006).
Επιτυγχάνει παράλλθλα, πολφ ι αρκετά, τθν χριςθ του κινθμ/φου ωσ μζςου
διαμεςολάβθςθσ (87,1%) και τθν εφαρμογι καινοτόμων πρακτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ
(90.6%) ςφμφωνα και με τθν Αγγζλθ, 2013.
4. Υπιρξαν ςθμαντικά οφζλθ από τθν δθμιουργία μακθτικισ ταινίασ για τα νιπια που
ςυμμετείχαν ςε αυτι αλλά και για όςουσ τθν παρακολοφκθςαν. Συγκεκριμζνα αποτελεί ζνα
χριςιμο εργαλείο για τουσ εκπαιδευτικοφσ και μζςο ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα που
αφοροφν τθ ςφγχρονθ κοινωνικι πραγματικότθτα, επθρεάηοντασ, τον τρόπο που τθν
αντιλαμβανόμαςτε, (Καρακανάςθσ, 2001). Θ ταινία Φελίτςια προωκεί τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε κζματα διαφορετικότθτασ, ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, και
ξενοφοβίασ, πολφ ι αρκετά (100%!), τθν λιψθ κετικϊν μθνυμάτων (96,5%) και τθν ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων με κατάλλθλο τρόπο (97,7%).
Θ μακθτικι ταινία «Φελίτςια ζνα δρακάκι κάπωσ διαφορετικό» αποτελεί καινοτόμο
εκπαιδευτικι δράςθ και επιλογι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ και κάκε μακθτικι
ταινία, ενϊ ςυμβάλει ςτθν υπζρβαςθ των τυποποιθμζνων προγραμμάτων τθσ
Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Αγγζλθ, 2013) μια και ο κινθματογράφοσ ζχει τθν δφναμθ και
δυνατότθτα να «ςυνδιαλζγεται» με το κοινό του (Καρακανάςθσ, 2001· Σπφρου, 2001).
Ππωσ αναφζρουν οι Σπφρου και Σοφόσ, 2017) οι μακθτζσ δθμιουργοί κακίςτανται
«τεχνολογικά εγγράμματοι» με τθν εμπειρία δθμιουργίασ και ςυμμετοχισ ςε ταινία μικροφ
μικουσ.
Θ δθμιουργία μακθτικισ ταινίασ βοθκάει τουσ μακθτζσ-νιπια, μζςα από τθν
ςυμμετοχι τουσ ςτθ ταινία αυτι, να αποκτιςουν ενςυναίςκθςθ (empathy), αλλθλεγγφθ,
αλλθλοχποςτιριξθ, ςεβαςμό ςτθν πολιτιςμικι ετερότθτα – διαφορετικότθτα (ανεξάρτθτα
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από καταγωγι, φφλλο, θλικία, κρθςκεία κ.λ.π.) και να ταχκοφν εναντίον ςε ρατςιςτικζσ
αντιλιψεισ και εκνικιςτικοφ χαρακτιρα τρόπου ςκζψθσ (Γεωργογιάννθσ, 2008).
Θ χριςθ κινθματογραφικοφ ζργου μυκοπλαςίασ ςτθ παιδαγωγικι διεργαςία ζχει
ςαφι τελικι πρόκεςθ τθν διαπολιτιςμικι αγωγι και ευαιςκθτοποίθςθ, (Γεωργογιάννθσ,
2008) και αποτελεί ςθμαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο διάχυςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ,
όπωσ φάνθκε κακαρά και από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ.
5. Θ βιωματικι μάκθςθ, το κζατρο, θ δθμιουργία και παρακολοφκθςθ μακθτικϊν
ταινιϊν και οι τζχνεσ είναι αποτελεςματικζσ μζκοδοι για τθν μετάδοςθ ςαφϊν και
ξεκάκαρων κοινωνικϊν μθνυμάτων προσ τουσ μακθτζσ (ερ.8) όπωσ αναδεικνφεται
ξεκάκαρα και ςτθν βιβλιογραφία μασ (Αγγζλθ, 2013, Ακαναςατου και ςυν, 2011).
6. Τζλοσ υπάρχει πολφ κετικι ανταπόκριςθ και εξαιρετικά κετικι αξιολόγθςθ (ερ.12)
τθσ ταινίασ από τισ φοιτιτριεσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ. Ο Μζςοσ Προσ βακμολόγθςθσ
τθσ ταινίασ ιταν 9,19/10, 48,7% τθν αξιολόγθςαν με ΑΙΣΤΑ 10 και από 8 ζωσ 10 το 92,4% .
Οι απαντιςεισ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των φοιτθτριϊν κατζδειξαν ότι θ ταινία
κατάφερε να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ, δίνει ξεκάκαρα και ςαφι μθνφματα ςτουσ κεατζσ
και ςτα παιδιά, απευκφνεται τόςο ςε μακθτζσ όςο και ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ,
ςυγκινεί μικροφσ και μεγάλουσ και ενκαρρφνει τθν αξιοποίθςθ των τεχνϊν ςτθν
εκπαίδευςθ.
Επιπρόςκετα θ ποικιλία, θ ζμπνευςθ και θ ςυνάφεια των προτάςεων τουσ δείχνει το
ειλικρινζσ ενδιαφζρον τουσ για το κζμα και για τθν ταινία που παρακολοφκθςαν και τθν
καλι ζωσ τϊρα κατάρτιςθ τουσ ςτθ ςχολι που φοιτοφν.
8.1. Ρεριοριςμοί ζρευνασ
Δεν ζχουν γίνει παρόμοιεσ ζρευνεσ ςε μακθτικζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ, από όςο
γνωρίηουμε, ςε παρόμοιο πλθκυςμό – δείγμα, οπότε δεν μπορεί να γίνει ςφγκριςθ ςτα
ευριματα μασ.
Ρρζπει να επαναλθφκεί ξανά θ ζρευνα ςε κάποιο μεγαλφτερο δείγμα φοιτθτριϊν ςτο
μζλλον και ςε άλλα πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ μασ. Γενίκευςθ των ευρθμάτων κα μποροφςε
να γίνει ςτισ φοιτιτριεσ/-εσ Ρ.Τ.Ρ.Ε. του αντίςτοιχου ζτουσ, ςτα Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια,
αφοφ οι 85 ερωτϊμενοι αντιςτοιχοφν περίπου ςτο 10% των φοιτθτϊν Α ζτουσ ,του ςυνόλου
των Ρανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ χϊρασ μασ.
Καλό κα ιταν μελλοντικά, να γίνει αξιολόγθςθ τθσ ταινίασ από τα ίδια τα παιδιά που
πιραν μζροσ ςε αυτι και από τουσ γονείσ τουσ, αλλά και από άλλουσ μακθτζσ
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο μζλλον.
Επίςθσ κα ιταν ενδιαφζρον να γίνει ζρευνα και αξιολόγθςθ τθσ ταινίασ ωσ
εκπαιδευτικοφ εργαλείου και ωσ μζςου ευαιςκθτοποίθςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δάςκαλουσ και νθπιαγωγοφσ) και από γονείσ μακθτϊν
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
8.2. Συμπεράςματα
Θ ζνταξθ του Κινθματογράφου ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κινθτοποιεί τουσ
μακθτζσ όλων των βακμίδων να γίνουν ςκεπτόμενοι παρατθρθτζσ ι ςυμμετζχοντεσ. Επίςθσ
μπορεί να ενιςχφςει ςτθν πράξθ τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα και να ςυμβάλει ςτθν
πορεία τθσ μάκθςθσ μζςω βιωματικϊν εμπειριϊν και εποικοδομθτικοφ, ανατροφοδοτικοφ
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διαλόγου μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν (Ακαναςάτου, Καλαμπάκασ και Ραραδείςθ,
2011).
Θ απόκτθςθ ευκαιριϊν και εμπειριϊν με τθ ςυμμετοχι ςε κινθματογραφικζσ
δθμιουργίεσ από τουσ μακθτζσ (μακθτικζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ) μπορεί να αποτελζςει
και να αποδειχκεί άριςτθ διδακτικι μζκοδοσ ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν, ανεξαρτιτωσ
εκπαιδευτικισ βακμίδασ (Σπφρου, 2001).
Αποτελεί αδιαμφιςβιτθτθ κοινωνικι και εκπαιδευτικι αναγκαιότθτα το ςχολείο να
εκπαιδεφει τουσ αυριανοφσ ενεργοφσ πολίτεσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ ςτα
οπτικοακουςτικά μζςα επικοινωνίασ και ςτθν Κινθματογραφικι παιδεία ϊςτε να
μπορζςουν να αναπτυχκοφν κοινωνικά και πολιτιςμικά (Κορωναίου, 2001).
Στθν περίπτωςι μασ, το ςθμαντικό ςτθν όλθ αυτι διαδικαςία, είναι ότι το ςχολείο
μετατράπθκε ςε «κοινότθτα μάκθςθσ» (Epstein & Salinas, 2004: 16).
Θ εμπλοκι των γονζων ςτο όλο εγχείρθμα, θ εκελοντικι τουσ δράςθ ,θ ςυμμετοχι
του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων εκελοντικά και ζμπρακτα, θ χριςθ χϊρων του όμορου
δθμοτικοφ Σχολείου και θ επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του, βοικθςαν ςτο δζςιμο
των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ κοινότθτασ και ςτθν μεγαλφτερθ αποδοχι και διάχυςθ τθσ
προςπάκειασ αυτισ, αλλά και του καλλιτεχνικοφ τθσ αποτελζςματοσ (ταινία).
Συμπεραςματικά θ αξιοποίθςθ των τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ, κυρίωσ μζςω του
κεάτρου, του κινθματογράφου και των εκπαιδευτικϊν – μακθτικϊν ταινιϊν, αποτελοφν
ςθμαντικζσ βιωματικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ που βελτιϊνουν και αναβακμίηουν το ζργο
των εκπαιδευτικϊν και ςυμβάλλουν ενεργά ςτθν αφομοίωςθ αρχϊν, ιδεϊν, κοινωνικϊν
αντιλιψεων και προτφπων, ςτάςεων και ςυμπεριφοράσ.
Άλλωςτε ζχει αποςαφθνιςτεί και τεκμθριωκεί επαρκϊσ πωσ θ ζνταξθ τθσ
κινθματογραφικισ παιδείασ ςτο πρόγραμμα του ςχολείου κρίνεται απαραίτθτθ για τθν
διαμόρφωςθ αυριανϊν ενεργϊν πολιτϊν (Buckingham, 2008).
8.3. Επίλογοσ
Θ απιχθςθ που είχε θ ταινία μασ ςτο ευρφ κοινό, ςτουσ γονείσ και φίλουσ του
Νθπιαγωγείου, ςε μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, και φοιτθτζσ και τα γεμάτα ςυγκίνθςθ και
αγάπθ ςχόλια των ίδιων των νθπίων, των γονζων τουσ αλλά και όλων όςων είδαν τθν
ταινία, μασ δίνει κάρροσ να ςυνεχίςουμε.
Το 2020 δουλεφοντασ ομαδικά, δθμιουργιςαμε τθν δεφτερθ μακθτικι ταινία ςτο
Νθπιαγωγείο, με κζμα τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και τον ςεβαςμό ςτισ
ιδιαιτερότθτεσ όλων μασ. Θ ταινία «Μια αγάπθ τόςο ταιριαςτι» βραβεφτθκε ςτον 10ο
Διεκνι Μακθτικό Διαγωνιςμό ταινιϊν με το 2ο Βραβείο Μυκοπλαςίασ. Διεφκυνςθ URL :
https://www.youtube.com/watch?v=dS_oBKKhFZM
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Ο εκελοντιςμόσ ςτο δθμοτικό ςχολείο:
Το πρόγραμμα «Νοιάηομαι και Δρω»
Ρρατςίνθ Μαρία
Εκπαιδευτικόσ ΡΕ70, ΣΕΕ 11θσ Ενότθτασ ΡΕ.Κ.Ε.Σ Κριτθσ
mpratsini@gmail.com

Ρερίλθψθ
Ο εκελοντιςμόσ, ωσ αξία και ςτάςθ ηωισ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχολικισ
κουλτοφρασ, αναδεικνφοντασ κακθμερινά τον ανκρωπιςτικό προςανατολιςμό που οφείλει
να ζχει το ςχολείο. Θ ςφνδεςθ του εκελοντιςμοφ με τθν ιδιότθτα του ενεργοφ πολίτθ και θ
διακριτι τουσ παρουςία ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του δθμοτικοφ, καταδεικνφουν ζνα
αμυδρό ενδιαφζρον ζνταξισ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Με αφορμι τθν ειςαγωγι
νζων κεματικϊν ενοτιτων ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου, μεταξφ των
οποίων αναφζρεται και ο εκελοντιςμόσ, παρουςιάηουμε το καινοτόμο πρόγραμμα
«Νοιάηομαι και Δρω», που υλοποιικθκε πιλοτικά, με τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Ραιδείασ,
ςε ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε όλθ τθν
επικράτεια, με ςτόχο τθν καλλιζργεια κουλτοφρασ ενεργοφ πολιτειότθτασ, εκελοντιςμοφ
και αλλθλεγγφθσ ςτα παιδιά και ςτουσ νζουσ. Θ εμπειρία που αποκτικθκε μζςα από τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ μπορεί να αποτελζςει παρακατακικθ για τισ υπό ςχεδίαςθ
εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ και τθν ειςαγωγι νζων κεματικϊν ενοτιτων ςτο δθμοτικό ςχολείο.
Λζξεισ-κλειδιά: εκελοντιςμόσ, πολιτειότθτα, δεξιότθτεσ ηωισ

1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι
Ο ρόλοσ και ο χαρακτιρασ το ςφγχρονου ςχολείου ςυηθτιζται τισ τελευταίεσ δεκαετίασ
ςτθ χϊρα μασ, αλλά και ςτθν Ευρϊπθ, με
επικρατζςτερο μοντζλο αυτό του
µακθτοκεντρικοφ, κοινωνιοκεντρικοφ και βιωµατικοφ ςχολείου, µε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ
του ςυµµζτοχουσ. Ζνα ςχολείο ελκυςτικό, ωσ χϊροσ καλλιζργειασ τθσ δθµιουργικότθτασ του
µακθτι και όχι µόνο χϊροσ ςτερεότυπθσ µετωπικισ διδαςκαλίασ (Κεοφιλίδθσ, 1997,
Χρυςαφίδθσ, 1994). Τοφτο απαιτεί µια ςυνεχι προςαρµογι ςτθ δυναµικι των καιρϊν και
ςτθν αναπτυξιακι πορεία τθσ κάκε χϊρασ, όπωσ επιτάςςει μια πάγια παιδαγωγικι αρχι
(Αλαχιϊτθσ, 2002)
Ανάμεςα ςτισ δεξιότθτεσ που το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να εντάξει ςτθν
παιδαγωγικι διαδικαςία, είναι και θ καλλιζργεια του εκελοντιςμοφ ωσ ςτάςθ και αξία που
αναδεικνφει τον κοινωνιοκεντρικό προςανατολιςμό τθσ μάκθςθσ.
Τι είναι όμωσ ο εκελοντιςμόσ και ποια θ ςθμαςία του για μακθτζσ/μακιτριεσ και
εκπαιδευτικοφσ; Αφορά το ςχολείο και τθν ευρφτερθ κοινότθτα; Ροιεσ από τισ ςχολικζσ
δράςεισ μποροφν να χαρακτθριςτοφν εκελοντικζσ και ποια τα οφζλθ από τθν εμπλοκι των
μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε αυτζσ; Ρϊσ επιτυγχάνεται θ καλλιζργεια του
εκελοντιςμοφ ωσ αξία και ςτάςθ ηωισ και πϊσ εντυπϊνεται ωσ μια μόνιμθ και ενςυνείδθτθ
επιλογι του ατόμου;
Είναι αλικεια, πωσ ςτο ςθμερινό ςχολείο, ςτο πλαίςιο του ετιςιου ι τριμθνιαίου
προγραμματιςμοφ του, υλοποιοφνται πλικοσ εκπαιδευτικϊν δράςεων και διδακτικϊν
επιςκζψεων. Είτε ωσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ευζλικτθ Ηϊνθ, είτε ωσ μζροσ προγραμμάτων
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ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν
κεμάτων), είτε ωσ μια άτυπθ εκιμοτυπία με αφορμι εορταςμοφσ και επετείουσ.
Θ ςφνδεςθ μεταξφ αυτϊν των δραςτθριοτιτων δεν είναι πάντα εμφανισ, ενϊ ςυχνά
απουςιάηει ο μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ για ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα με
ςτοχοκεςία και μεκοδολογία που κα οδθγιςει, μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, δράςεισ
και διαδικαςίεσ, ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων εκελοντιςμοφ, αλλθλεγγφθσ και ενεργοφ
πολιτειότθτασ, κακϊσ και ςτθν εμπζδωςθ επικυμθτϊν ςτάςεων, αντιλιψεων και
ςυμπεριφορϊν.

2. Θ ζννοια του εκελοντιςμοφ
Τι είναι όμωσ ο εκελοντιςμόσ και ποια θ ςθμαςία του για μακθτζσ/μακιτριεσ και
εκπαιδευτικοφσ;
Εκελοντιςμόσ ςφμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιϊτθ είναι «θ οργανωμζνθ προςφορά
υπθρεςιϊν ςτο κοινωνικό ςφνολο χωρίσ τθν απαίτθςθ ανταλλάγματοσ» και ωσ εκελοντισ
περιγράφεται το άτομο «που προςφζρεται με τθ κζλθςι του για ςυγκεκριμζνο ςκοπό»
(Μπαμπινιϊτθσ, 1998). Στθν ιςτοςελίδα του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων κα ςυναντιςουμε μια ευρφτερθ προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ, όχι ωσ ζνασ ακόμθ
όροσ, αλλά ωσ ςτάςθ ηωισ που δρα εποικοδομθτικά ςτο κοινωνικό ςτερζωμα, κακϊσ
αφορά όλουσ, ανεξάρτθτα από κοινωνικζσ και οικονομικζσ διακρίςεισ, προάγει τθν ενεργι
ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν προάςπιςθ των κεμελιωδϊν τουσ δικαιωμάτων και
ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και ςυνοχι. Κα μποροφςαμε ακόμθ να ποφμε πωσ
ο εκελοντιςμόσ είναι ζνα κοινωνικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τισ
επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, αλλά παραμζνει πάντα ιςχυρό, γιατί ςυνδζει τουσ ανκρϊπουσ, όχι
με κριτιρια ανωτερότθτασ-κατωτερότθτασ, αλλά με ιςοτιμία και αλλθλεγγφθ (Γκόβασ &
Κφρδθ, 2015). Ο εκελοντιςμόσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τισ ανάγκεσ, τα όνειρα, το
ικοσ του κάκε ανκρϊπου που αγωνίηεται για μια καλφτερθ ηωι, ζνα καλφτερο μζλλον και
μια καλφτερθ κοινωνία μζςα ςτθν οποία ηει και αναπτφςςεται (Μάγκου, 2012).
Ο επίςθμοσ εκελοντιςμόσ είναι μια δραςτθριότθτα που πραγματοποιείται μζςω μθ
κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων ι προγραμμάτων:
 προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ και του εκελοντι
 με τθν ελεφκερθ βοφλθςθ του ίδιου του εκελοντι και χωρίσ καταναγκαςμό
 χωρίσ οικονομικι αμοιβι
 μόνο ςε κζςεισ που προορίηονται για εκελοντζσ (Volunteering Australia Inc. ςτο
Γκόβασ & Κφρδθ, 2015)
Οριςμοί για τθν ζννοια του εκελοντιςμοφ μποροφν να καταγραφοφν ακόμθ πολλοί,
όλοι όμωσ ςυγκλίνουν ωσ προσ τισ προχποκζςεισ τθσ προςφοράσ και τθσ ελεφκερθσ
βοφλθςθσ.
2.1. Το Μοντζλο του Εκελοντιςμοφ
Σφμφωνα με το μοντζλο του εκελοντιςμοφ που περιζγραψαν ςτο «Volunteering and
Society in the 21st Century» οι Rochester, Paine, Howlett και Zimmeck και αποτυπϊνεται
ςτο παρακάτω ςχιμα (Εικόνα 1):
- Ο εκελοντιςμόσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςυνδυαςμόσ ακτιβιςμοφ και άμιςκθσ εργαςίασ
- Ο εκελοντιςμόσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ ακτιβιςμόσ και αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου
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- Ο εκελοντιςμόσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου και τθσ
ανιδιοτελοφσ προςφοράσ και τζλοσ
- Ο εκελοντιςμόσ είναι ο ςυνδυαςμόσ και των τριϊν διακριτϊν ςτοιχείων.

Εικόνα 1: Το Μοντζλο του εκελοντιςμοφ κατά τουσ Rochester, Paine, Howlett & Zimmeck

2.2. Αναγκαιότθτα
Αν ο ατομιςμόσ ζχει γίνει ίδιον τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και θ αποξζνωςθ
χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των κοινωνιϊν, τότε θ δθμιουργία κοινοτιτων αλλθλεγγφθσ και
ανκρωπιςμοφ, είναι, περιςςότερο από ποτζ, αναγκαία.
Κι αν θ παροχι και υπόςχεςθ ανταλλαγμάτων κυριαρχεί ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ,
ξεκινϊντασ από τα μζλθ μιασ οικογζνειασ και από πολφ μικρζσ θλικίεσ, με προεκτάςεισ και
επεκτάςεισ ςε κάκε επόμενο πεδίο ανκρϊπινθσ ςυνφπαρξθσ και δράςθσ (βλ. και ςχολείο),
τότε θ προςφορά ωσ ζννοια και ςτάςθ κα πρζπει να αποκτιςει πρωταγωνιςτικι κζςθ
ανάμεςα ςε όλεσ τισ άλλεσ. Ρριν θ αποξζνωςθ και ο ατομιςμόσ καταπνίξουν και τα ελάχιςτα
εναπομείναντα γόνιμα ςυναιςκιματα, πριν μετατρζψουν τισ κοινωνίεσ των ανκρϊπων ςε
επικίνδυνεσ και ιςοπεδωτικζσ πίςτεσ ανταγωνιςμοφ και αλλθλο-εκτόπιςθσ.

3. Ο εκελοντιςμόσ ςτα Εργαςτιρια δεξιοτιτων του Υ.ΡΑΙ.Θ
Ο εκελοντιςμόσ ςυναντάται πλζον ωσ υπο-ενότθτα ςτουσ νζουσ κεματικοφσ κφκλουσ
που εγκαινιάηει με πιλοτικι μορφι το ΥΡΑΛΚ. Συγκεκριμζνα, ςτο πρόςφατα δθμοςιευμζνο
ΦΕΚ 2539/24 Λουνίου 2020/τ.βϋ με κζμα «Εφαρμογι τθσ πιλοτικισ δράςθσ «Εργαςτιρια
Δεξιοτιτων» ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ», αποφαςίηεται «θ
υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ δράςθσ με τίτλο «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων» ςε ςυγκεκριμζνεσ
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2020- 2021, με ςτόχο
«τθν ενίςχυςθ τθσ καλλιζργειασ ιπιων δεξιοτιτων, δεξιοτιτων ηωισ και δεξιοτιτων
τεχνολογίασ και επιςτιμθσ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ
διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου πλαιςίου προγράμματοσ με δομι Ανοικτϊν, Ηωντανϊν
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Διαδικαςιϊν». Θ πιλοτικι δράςθ «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων»,
προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά ςχολεία και Γυμνάςια και
περιλαμβάνει Κεματικοφσ Κφκλουσ οι οποίοι προκφπτουν από τουσ Ραγκόςμιουσ Δείκτεσ
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Αειφόρου Ανάπτυξθσ με τθν εξισ κεματολογία: 1. «Ηω καλφτερα», 2. «Φροντίηω το
περιβάλλον», 3. «Ενδιαφζρομαι και Ενεργϊ», 4. «Δθμιουργϊ και Καινοτομϊ».
Ο εκελοντιςμόσ διακρίνεται ωσ ζννοια ςτθν ενότθτα «Ενδιαφζρομαι και Ενεργϊ»,
όπου περιλαμβάνονται δφο επιμζρουσ κεματικοί κφκλοι: α. Κοινωνικι ςυναίςκθςθ και
ευκφνθ β. Κάνε πράξθ τθ ςυνεργαςία και τθν προςφορά. Κοντά ςτον Εκελοντιςμό
ςυναντοφμε και τισ ζννοιεσ Ανκρϊπινα δικαιϊματα, Αλλθλοςεβαςμόσ και ΔιαφορετικότθταΣυμπερίλθψθ.
Στθν, από 24 Λουνίου 2020/Φ.7/79511/ΓΔ4, εγκφκλιο του Υ.ΡΑΛ.Κ με κζμα «Εφαρμογι
τθσ πιλοτικισ δράςθσ «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων» ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ», ορίηονται, μεταξφ άλλων, θ φιλοςοφία και υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ,
το εκπαιδευτικό υλικό των Κεματικϊν Κφκλων, θ δθμιουργία Σχεδίου δράςθσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ και οι Επιμορφωτικζσ δράςεισ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ οποίουσ κα
ανατεκεί θ εφαρμογι τθσ πιλοτικισ δράςθσ.
Στθ ςελίδα του Λντιςτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ και ςε ειδικά διαμορφωμζνθ
πλατφόρμα, με τίτλο «Ρλατφόρμα 21+», αναρτάται ποικιλόμορφο εκπαιδευτικό υλικό και
προτεινόμενεσ ςχολικζσ δράςεισ για τθν εργαςτθριακι και βιωματικι προςζγγιςθ του
κζματοσ, φφλλα αξιολόγθςθσ και αυτο-αξιολόγθςθσ και, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ,
ενθμερωτικό υλικό προσ τουσ γονείσ, κατάλλθλα διαβακμιςμζνο ανά τάξθ
(http://iep.edu.gr).
Ανάλογεσ προβλζψεισ ζχουν ςχεδιαςτεί και για μακθτζσ /μακιτριεσ με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (εγκφκλιοσ ΥΡΑΛΚ /Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020).
Στθν ενότθτα «Ενδιαφζρομαι και Ενεργϊ-Κοινωνικι Συναίςκθςθ και Ευκφνθ», όπωσ
φαίνεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί, περιλαμβάνονται και οι λζξεισ κλειδιά: εκελοντιςμόσ,
ανκρϊπινα δικαιϊματα & αξιοπρζπεια, αλλθλοςεβαςμόσ και ςεβαςμόσ ςτθ
διαφορετικότθτα, αντιμετϊπιςθ διακρίςεων, ςυνεργαςία/ςυνεργατικότθτα, φιλανκρωπία,
κοινωνικι ευαιςκθςία, κοινωνικι ευκφνθ, ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ςυμπερίλθψθ ςτθν
εκπαίδευςθ, δθμοκρατία, δθμοκρατικι παιδεία και παράδοςθ, ςχολικόσ και διαδικτυακόσ
εκφοβιςμόσ (Εικόνεσ 2, 3).

Εικόνεσ 2, 3: Από τθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ

4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάηομαι και Δρω»
Το «Νοιάηομαι και Δρω» είναι ζνα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που
υλοποίθςαν για πζντε ςχολικά ζτθ το Μθ Κερδοςκοπικό Σωματείο Δεςμόσ
(www.desmos.org) και το Μδρυμα Λαμπράκθ (www.lrf.gr), με ςτόχο τθν καλλιζργεια του
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εκελοντιςμοφ, τθσ αλλθλεγγφθσ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ μιασ ςτάςθσ ηωισ του ενεργοφ
πολίτθ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ (Εικόνα 4). Το όραμα που ενζπνευςε το
πρόγραμμα, ιταν θ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ όπου το «εμείσ» είναι ςθμαντικότερο από
το «εγϊ». Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάηομαι και Δρω», υπιρξε μζροσ του
ςυνολικοφ Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του ΕΟΧ για τθν Ελλάδα, γνωςτοφ ωσ ΕΕΑ Grands1.
Διαχειριςτισ Επιχοριγθςθσ του Ρρογράμματοσ ιταν το Μδρυμα Μποδοςάκθ. Στόχοσ του
προγράμματοσ ιταν θ ενδυνάμωςθ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, θ ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ
Δικαιοςφνθσ, τθσ Δθμοκρατίασ και τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (https://noiazomaikaidrw.gr/).
Το Μδρυμα Λαμπράκθ ανζλαβε το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, το ςυντονιςμό και τθ
διαχείριςθ του ζργου, με τθν υποςτιριξθ και άλλων φορζων και ιδρυμάτων. Ξεκίνθςε να
υλοποιείται πιλοτικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ που εκδιλωςαν ςχετικό ενδιαφζρον το
Σεπτζμβρθ του 2015, αφοφ ζλαβε ζγκριςθ από το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων.
Το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, οπότε και ολοκλιρωςε τον πενταετι κφκλο του, ζφταςε να
εφαρμόηεται ςε 177 ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα, ενϊ ςυνολικά δθμιοφργθςε ζνα ςχολικό
δίκτυο ςτο οποίο ςυμμετείχαν 5.110 εκπαιδευτικοί και περίπου 63.100 μακθτζσ. Είναι,
επίςθσ, αξιοςθμείωτο το γεγονόσ, ότι ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ζλαβαν μζροσ
περίπου 1.600 διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι και φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.
https://noiazomaikaidrw.gr/

Εικόνα 4: Από τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ

4.1. Οι Κφκλοι του «Νοιάηομαι και Δρω»
Το πλαίςιο ανάπτυξθσ του προγράμματοσ περιλάμβανε τρεισ βαςικοφσ Κφκλουσ- τον
Αϋ Κφκλο, το Βϋ Κφκλο και το Γϋ Κφκλο- ςτουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν, αφοφ
ολοκλιρωναν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςε δράςεισ και παραδοτζα, λαμβάνοντασ τθ ςχετικι
1

Θ Λςλανδία, το Λιχτενςτάιν και θ Νορβθγία υπζγραψαν το 1992 Σφμφωνο Συνεργαςίασ με τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, δθμιουργϊντασ τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ). Ο Χρθματοδοτικόσ Μθχανιςμόσ ΕΟΧ,
γνωςτότεροσ ωσ EEA Grants, είναι ζνα εργαλείο χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ που δθμιουργικθκε από τισ τρεισ
αυτζσ χϊρεσ και είναι διακζςιμο ςε 15 χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ, μεταξφ των οποίων είναι και θ Ελλάδα.
Τα EEA Grants υποςτθρίηουν προγράμματα για τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, ςυνολικοφ φψουσ
158 εκατ. ευρϊ. Θ χρθματοδότθςθ αφορά ςτθν προϊκθςθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ςτθν εμπζδωςθ των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν μζςω τθσ ιςχυροποίθςθσ του
τομζα τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά, κακϊσ και ςτθ βιωςιμότθτα του
τομζα.
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πιςτοποίθςθ που άνοιγε το δρόμο, κάκε φορά, για τον επόμενο Κφκλο (Εικόνα 5). Δράςεισ,
υποχρεϊςεισ και παραδοτζα, ακολουκοφςαν μια κλιμακωτι πορεία. Εκπαιδευτικοί που
ολοκλιρωναν επιτυχϊσ και τουσ τρεισ επιμορφωτικοφσ Κφκλουσ, είχαν τθ δυνατότθτα, ςτον
Δϋ Κφκλο και Εϋ Κφκλο, να αποκτιςουν τθν τιμθτικι Ταυτότθτα του Ρρεςβευτι /τθσ
Ρρζςβειρασ Εκελοντιςμοφ, ενςωματϊνοντασ πλζον ςτθ δράςθ τουσ και ςτθν κουλτοφρα
του ςχολείου όλα τα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ. https://epimorfosi.e-paideia.org/

Εικόνα 5: Από τθν ειδικι πλατφόρμα επιμόρφωςθσ του «Νοιάηομαι και Δρω»

Πμωσ, το Νοιάηομαι και Δρω, δεν ιταν ζνα κλειςτό πρόγραμμα, αφοφ όςοι
εκπαιδευτικοί επικυμοφςαν ςτθν πορεία να λάβουν μζροσ, είχαν τθ δυνατότθτα να
εγγραφοφν ςτουσ Ανοιχτοφσ Κφκλουσ του προγράμματοσ, χωρίσ τισ υποχρεϊςεισ και τθν
οργανωμζνθ δομι των Α, Β και Γ Κφκλων, αλλά με τθν ελευκερία να υιοκετιςουν δράςεισ
και να προβοφν ςε ενζργειεσ, ζχοντασ πρόςβαςθ ςτθν ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ που
παρείχε θ Ομάδα υποςτιριξθσ και οι τοπικοί Συντονιςτζσ. Ιταν μια ενδιαφζρουςα επιλογι
για εκείνουσ που, μζςα ςε πολλζσ άλλεσ υποχρεϊςεισ, επικυμοφςαν να ζχουν τθν εμπειρία
του Νοιάηομαι και Δρω. Ζτςι, το πρόγραμμα λειτοφργθςε χωρίσ αποκλειςμοφσ, ςτο ςθμείο
εκείνο που θ ζνταξθ νζων ςχολείων δεν ιταν πλζον δυνατι.
4.2. Το εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάηομαι και Δρω»

Το πρόγραμμα περιλάμβανε το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ βιωματικϊν δράςεων
ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ από εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ/μακιτριεσ και γονείσ και ςτιριηε τισ
δράςεισ αυτζσ, μζςα από επιμορφωτικά ςεμινάρια, πλιρεσ παιδαγωγικό πλαίςιο με
εμπεριςτατωμζνο εκπαιδευτικό υλικό, με δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ. Θ
ανατροφοδότθςθ που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί ιταν ςυνεχισ, ςε κάκε φάςθ τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα, επιτρζποντασ τον αναςτοχαςμό, τθ ςφνδεςθ, τθν
ανάπτυξθ και εξζλιξθ των δράςεων.
Το εκπαιδευτικό υλικό «Νοιάηομαι και Δρω, Εκελοντιςμόσ – Αλλθλεγγφθ – Ενεργόσ
Ρολίτθσ», το οποίο είχαν ςτθ διάκεςι τουσ οι εκπαιδευτικοί (με ζγκριςθ του Υπουργείου
Ραιδείασ/Α.Ρ.: Φ.13.1/149606/Δ2), αποτελείται από πζντε τεφχθ και ζναν δυναμικό
διαδικτυακό τόπο που αξιοποιοφνταν ςυνδυαςτικά (Εικόνεσ 6, 7). Συγκεκριμζνα, το υλικό
περιλαμβάνει τα εξισ: Τεφχοσ Α: Οδθγόσ για τον εκπαιδευτικό, Τεφχοσ Β: Δραςτθριότθτεσ –
αςκιςεισ – τεχνικζσ για τον εκπαιδευτικό, Τεφχοσ Γ: Βιβλίο για τον μακθτι, Τεφχοσ Δ:
Νοιάηομαι και δρω με τθν Οικογζνεια-Οδθγόσ για τον εκπαιδευτικό, Τεφχοσ Ε: Νοιάηομαι και
Δρω-Οδθγόσ για τθν οικογζνεια.

329

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Εικόνεσ 6, 7: Τα τεφχθ με το επιμορφωτικό υλικό αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ

Ο διαδικτυακόσ τόποσ www.noiazomaikaidrw.gr περιλάμβανε βίντεο-μαρτυρίεσ νζων
εκελοντϊν, ψθφιακζσ δραςτθριότθτεσ, το εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάηομαι και Δρω»,
κακϊσ και άλλο αξιοποιιςιμο εκπαιδευτικό υλικό, φωτοκικθ από τθ δράςθ εκελοντικϊν
οργανϊςεων και ομάδων, ςτιγμιότυπα από τισ δράςεισ των ςχολείων του προγράμματοσ,
καλζσ πρακτικζσ καλλιζργειασ του εκελοντιςμοφ και τθσ αλλθλεγγφθσ ςτο ςχολείο, ςτοιχεία
φορζων που αναπτφςςουν εκελοντικι δράςθ και πλθροφορίεσ για τον εκελοντιςμό.
4.3. Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ του «Νοιάηομαι και Δρω»
Αρχικά, θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν ςυνδιαμόρφωνε το Ετιςιο Σχζδιο δράςθσ και
επιβεβαίωνε τθ ςυμμετοχι τθσ και τθ ςυμμετοχι του ςχολείου μζςα από προκακοριςμζνεσ
διαδικαςίεσ. Στθ ςυνζχεια, κατά τθν περίοδο εφαρμογισ του Σχεδίου, αυτό
ςυμπλθρϊνονταν, εμπλουτίηονταν ι τροποποιοφνταν ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τισ
ςυνκικεσ. Οι δράςεισ καταχωροφνταν ςτθν πλατφόρμα που ςχεδιάςτθκε ειδικά για το
πρόγραμμα, εκπλθρϊνοντασ ζτςι οι εκπαιδευτικοί, ςταδιακά, τισ υποχρεϊςεισ τουσ (Εικόνα
8). Ραράλλθλα, πιςτϊνονταν τον αντίςτοιχο επιμορφωτικό χρόνο για να λάβουν ςτο τζλοσ
τθν πιςτοποίθςθ του Κφκλου ςτον οποίο ιταν εγγεγραμμζνοι. Στο τελικό ςτάδιο,
καταχωροφνταν ο Τελικόσ Απολογιςμόσ-Ετιςια Ζκκεςθ ςτθν πλατφόρμα του
προγράμματοσ, με τυχόν προςκικεσ και τροποποιιςεισ, ωσ προσ τον αρχικό ςχεδιαςμό. Σε
όλεσ τισ παραπάνω διαδικαςίεσ, μεςολαβοφςε ο Συντονιςτισ /θ Συντονίςτρια του
προγράμματοσ ανά νομό, ενϊ θ επικοινωνία με τθν Ομάδα υποςτιριξθσ του Ζργου ιταν
ςυνεχισ, για τθν επίλυςθ κάκε είδουσ κζματοσ που κα μποροφςε να προκφψει,
διαδικαςτικό ι/και τεχνικό.

Εικόνα 8: Από τθν πλατφόρμα επιμόρφωςθσ του προγράμματοσ
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Σε ειδικι ετιςια ςυνάντθςθ με μορφι ςυνεδρίου, εκπαιδευτικοί από κάκε ςχολείο
είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τισ δράςεισ τουσ, να μοιραςτοφν ιδζεσ και
προβλθματιςμοφσ με ςυναδζλφουσ τουσ από άλλα ςχολεία και να ςυνομιλιςουν για τθν
πορεία και εξζλιξθ του προγράμματοσ. Το «Νοιάηομαι και Δρω», γινόταν μια μεγάλθ γιορτι,
όπου κάκε μζλοσ μποροφςε να ςυνειςφζρει, με κετικό πρόςθμο, ςτθν κοινι προςπάκεια.
4.4. Τα χαρακτθριςτικά του «Νοιάηομαι και Δρω»
Θ αίςκθςθ τθσ ομάδασ ιταν ζνα από τα πιο δυνατά ςθμεία του προγράμματοσ,
κακϊσ, τόςο ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ όςο και ςε επίπεδο προγράμματοσ, οι
εκπαιδευτικοί δθμιοφργθςαν ςτα ςχολεία τουσ υπο-ομάδεσ «Νοιάηομαι και Δρω», με τθν
αίςκθςθ του «ανικειν» παροφςα ςε κάκε ςτάδιό του. Μικρζσ κοινότθτεσ δθμιουργίασ και
δράςθσ, όπου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ και φορείσ
τθσ τοπικισ κοινότθτασ μοιράςτθκαν δυνατζσ εμπειρίεσ εκελοντιςμοφ, αλλθλεγγφθσ και
ενεργοφ πολιτειότθτασ. Στθν πορεία, υπιρξε πολφ ζντονθ θ ενκάρρυνςθ και προτροπι για
τθ δθμιουργία ευρφτερων Ομάδων ςυνεργαςίασ, μεταξφ των ςχολείων του Νοιάηομαι και
Δρω.
Κφριο χαρακτθριςτικό και επιδίωξθ του προγράμματοσ, θ δράςθ, μζςα από ζνα
ςτοχευμζνο ςχεδιαςμό και ςυνολικό προγραμματιςμό, που δεν αποτελεί μόνο ιδζα και
ευχολόγιο, αλλά μετουςιϊνεται, με ςυγκεκριμζνεσ και καταγεγραμμζνεσ ενζργειεσ, ςε
ςτάςθ ηωισ και προςφορά.
Είναι γεγονόσ, ότι οι εκπαιδευτικοί που ζλαβαν μζροσ, επζλεξαν να ςυμμετζχουν με
δζςμευςθ, ςυνζπεια και ενεργι δράςθ, αυξάνοντασ ςθμαντικά τισ ςχολικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ. Κι αυτό, γιατί πίςτεψαν ςτο πρόγραμμα και ςτισ αξίεσ που πρζςβευε,
ακολουκϊντασ τισ προτεινόμενεσ διαδρομζσ, ανοίγοντασ τα δικά τουσ πρωτότυπα
μονοπάτια, αφινοντασ, ο κακζνασ και θ κακεμία, τα δικά του προςωπικά ίχνθ ςτθν
πενταετι πορεία του Νοιάηομαι και Δρω.
Θ πλαιςίωςθ που παρείχε το πρόγραμμα ςτο ςχολείο, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ
μακθτζσ που ζλαβαν μζροσ περιλάμβανε:
 υποςτιριξθ ςε τοπικό επίπεδο (ανά νομό) από ζνα Συντονιςτι /μια Συντονίςτρια του
Νοιάηομαι και Δρω,
 εξ
αποςτάςεωσ
επιμορφϊςεισ,
μζςω
τθσ
πλατφόρμασ
e-paideia
(https://epimorfosi.e-paideia.org/),
 πλοφςιο ψθφιακό και ζντυπο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό ςε φακζλουσ
για τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ και τθν οικογζνεια,
 πλατφόρμα δθμοςίευςθσ των ςχολικϊν δράςεων και αλλθλεπίδραςθσ των μελϊν
του προγράμματοσ (https://epimorfosi.e-paideia.org/),
 ετιςιεσ, επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ παρουςίαςθσ των δράςεων, με κάλυψθ των
εξόδων μετακίνθςθσ και φιλοξενίασ,
 επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ αναςτοχαςμοφ για τουσ τοπικοφσ Συντονιςτζσ,
 κάλυψθ εξόδων μετακίνθςθσ με λεωφορείο για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που
ελάμβαναν μζροσ ςτο πρόγραμμα ςτο πλαίςιο μιασ διδακτικισ επίςκεψθσ με
ςτόχευςθ αντίςτοιχθ του προγράμματοσ,
 δυνατότθτα επιχοριγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςω του μθ κερδοςκοπικοφ
ςωματείου Δεςμόσ (https://www.desmos.org/) για μικρισ κλίμακασ ςχολικά ζργα
(εξοπλιςμόσ/υλικοτεχνικι υποδομι),
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ταυτότθτα και κοινζσ εμπειρίεσ ςτθ μεγάλθ οικογζνεια του Νοιάηομαι και Δρω.

4.5. Τα οφζλθ και θ προςτικζμενθ αξία του «Νοιάηομαι και Δρω»
Τα οφζλθ για τισ ςχολικζσ ομάδεσ και όλα τα μζλθ που ενεπλάκθςαν ςτο πρόγραμμα,
ιταν, πζραν των ποςοτικϊν δεδομζνων, εξίςου ςθμαντικά ωσ προσ τθν επίτευξθ των
ςκοπϊν και των ςτόχων του, αν λάβει κανείσ υπόψθ το καταςτάλαγμα, όπωσ αποτυπϊκθκε,
μζςα από επαναλαμβανόμενεσ αξιολογιςεισ, ςτθν κουλτοφρα του ςχολείου και ςτθν
ατομικι ςτάςθ όλων των εμπλεκομζνων.
Είναι αλικεια, πωσ κατά καιροφσ επιχειρείται από τθν πολιτεία θ ειςαγωγι
καινοτόμων δράςεων και πιλοτικϊν προγραμμάτων ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο. Κάποιεσ από
αυτζσ τισ προςπάκειεσ ζχουν καρποφοριςει, τουλάχιςτον ςτο ξεκίνθμά τουσ και για κάποιο
διάςτθμα, και άλλεσ όχι. Είναι επίςθσ γεγονόσ, ότι δεν αρκεί ζνα καλά διατυπωμζνο
μανιφζςτο διακιρυξθσ και φιλόδοξων προςδοκιϊν. Θ κριςιμότθτα τθσ επιτυχίασ ζγκειται,
τελικά, ςτουσ υλικοφσ και άυλουσ πόρουσ, ςτουσ ανκρϊπουσ που πλαιςιϊνουν το
εγχείρθμα και τθ δζςμευςθ που διζπει τισ αναδυόμενεσ, εντόσ του προγράμματοσ, ςχζςεισ,
μαηί με όλα όςα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ αναφζρκθκαν. Θ ανατροφοδότθςθ, με
ποικίλουσ τρόπουσ, είναι δυνατόν να κρατιςει ηωθρό το ενδιαφζρον, να ςυμβάλλει ςτθ
βελτίωςθ, εξζλιξθ και μετεξζλιξθ τθσ προςπάκειασ. Το Δίκτυο των ανκρϊπων αποτελεί κάκε
φορά και τθν εγγφθςθ για το αποτζλεςμα.
Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάηομαι και Δρω», μπορεί να
λειτουργιςει ωσ καλι πρακτικι καινοτόμου/πιλοτικοφ προγράμματοσ για κάκε παρόμοια
προςπάκεια ζνταξθσ νζων κεματικϊν περιοχϊν ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου.
Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν επιτυχία κάκε τζτοιασ προςπάκειασ, αποτελεί θ ςαφισ
ςτόχευςθ, θ ξεκάκαρθ δζςμευςθ και το δομθμζνο υποςτθρικτικό πλαίςιο. Χαρακτθριςτικά
που υπιρχαν εξ αρχισ και με ςυνζπεια ςτο «Νοιάηομαι και Δρω» και, τελικά, κακόριςαν τθν
επιτυχία του.
Συμπεραςματικά, είναι εφλογο και αναμενόμενο θ εμπειρία που αποκτικθκε ςϋ αυτό
το καινοτόμο πρόγραμμα εκελοντιςμοφ και ενεργοφ πολιτειότθτασ, αλλά και ςε κάκε
ςθμαντικό πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ςτο παρελκόν εφαρμόςτθκε,
υποςτθρίχτθκε και αγαπικθκε από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα (όπωσ το Ρρόγραμμα
«ΜΕΛΛΝΑ-εκπαίδευςθ και πολιτιςμόσ»), να αξιοποιθκεί και ςτα επόμενα νζα, αναγκαία και
αναπόφευκτα ξεκινιματα ςτθν εκπαίδευςθ, εμπνζοντασ ενκουςιαςμό και ενεργοποιϊντασ
τισ αςτείρευτεσ δθμιουργικζσ δυνάμεισ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και μακθτριϊν.
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«Από τθν Ρροικόννθςο ςτθν Ερζτρια»
Φραγκομανϊλθ Σταυροφλα
Φιλόλογοσ (ΡΕ02), Γυμνάςιο Ερζτριασ
stavrulafrag@gmail.com

Ρερίλθψθ
Στο πλαίςιο πολιτιςτικοφ προγράμματοσ, μακθτζσ του Γυμναςίου Ερζτριασ,
πραγματοποιοφν κατά τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020 το πόνθμα «Από τθν Ρροικόννθςο ςτθν
Ερζτρια». Σκοπόσ αυτοφ είναι να γνωρίςουν τα ιςτορικά γεγονότα που ςχετίηονται με τθ
μικραςιατικι καταςτροφι και με τον ερχομό και τθν ζνταξθ των Γαλλιμιτϊν προςφφγων
ςτθν πόλθ τουσ. Επίςθσ, θ αναηιτθςθ και θ διάςωςθ των παραδόςεων τουσ από τισ χαμζνεσ
πατρίδεσ και θ ανάγκθ ενςυναίςκθςθσ των προςφυγικϊν βιωμάτων. Επιδιωκόμενα είναι
και θ καλλιτεχνικι ζκφραςθ, θ εξοικείωςθ με τισ Τ.Ρ.Ε, το «άνοιγμα» του ςχολείου ςτθν
τοπικι κοινωνία και τουσ φορείσ. Με τθν ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία και τθν ολιςτικι
προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ εκπαιδευτικοί και μακθτζσ μακαίνουν και επικοινωνοφν.
Επικοινωνοφν και με ςχολεία και παράγοντεσ διπλανϊν χωριϊν ςτα οποία εγκαταςτάκθκαν
πρόςφυγεσ από τα γειτονικά χωριά τθσ Γαλλιμισ ςτο νθςάκι του Μαρμαρά και τα οποία
απεικονίηονται να προςτατεφονται από τθν Ραναγία που ζφεραν μαηί τουσ, τθν
Ραραβουνιϊτιςςα, ςε εικόνα τθσ που βρίςκεται ςτον εξωτερικό χϊρο του ομϊνυμου ναοφ
ςτθν Ερζτρια.
Λζξεισ κλειδιά: Μικραςιατικι καταςτροφι, πρόςφυγεσ, Ραναγία Ραραβουνιϊτιςςα.

1. Ειςαγωγι
Στθ διάρκεια προθγοφμενων ετϊν οι μακθτζσ του Γυμναςίου τθσ Ερζτριασ, είχαν
αςχολθκεί και ςυνεργαςτεί με μακθτζσ και άλλων ςχολείων του διμου τουσ ςε πρόγραμμα
ςχετικό με τουσ πρόςφυγεσ που εγκαταςτάκθκαν ςτθν περιοχι μετά τθ μικραςιατικι
καταςτροφι το 1922 και με τα επαγγζλματά που άςκθςαν ςε αυτιν. Τθν τρζχουςα
διδακτικι χρονιά εςτίαςαν ςε αυτοφσ που αναγκάςτθκαν να εγκαταλείψουν τότε τθ
Γαλλιμι και να αναηθτιςουν ςτθν πόλθ τουσ τθ νζα τουσ πατρίδα.
Αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ ιταν θ γνϊςθ των ιςτορικϊν ςυμβάντων εκείνθσ τθσ
περιόδου (Τηεδόπουλοσ, Κατςάπθσ, Γεωργακοποφλου, Βαρλάσ & Λαλιϊτου, 2007), οι
φρικαλεότθτεσ του πολζμου, θ ακοφςια φυγι, θ άφιξθ και θ προςπάκεια ενςωμάτωςθσ των
κατατρεγμζνων ςτθν ελλθνικι επικράτεια, θ περιπλάνθςθ ειδικότερα των Γαλλιμθτϊν τθσ
νιςου Μαρμαρά και θ επιλογι τουσ για μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ερζτρια, οι
ςυμπεριφορζσ των ντόπιων κατοίκων τθσ προσ αυτοφσ, ο αγϊνασ τθσ επιβίωςθσ, τθσ
αποδοχισ και τθσ ανζλιξθσ τουσ.
Βαςικοί πυλϊνεσ τθσ μελζτθσ τουσ ςτάκθκαν τα ικθ και τα ζκιμα των Γαλλιμθτϊν, οι
παραδόςεισ και οι γλωςςικοί ιδιωματιςμοί τουσ, οι χοροί και τα τραγοφδια τουσ, τα φαγθτά
και τα γλυκά τουσ, θ πίςτθ τουσ ςτθν Ραναγία τθν Ραραβουνιϊτιςςα. Επιπλζον, ο τρόποσ
δθμιουργίασ και δομισ των δφο ςυνοικιςμϊν, θ λειτουργικότθτά τουσ και θ ηωι μζςα ςε
αυτοφσ. Ζρευνα υπιρξε και για τθν κουλτοφρα και τθ νοοτροπία, τθν εργατικότθτα και τθν
κακαριότθτα, τθν θκικι και τθ κρθςκευτικότθτα των νεοφερμζνων ςυγκριτικά με τουσ
γθγενείσ και με τθν άποψθ που είχαν ςχθματίςει οι τελευταίοι για τουσ πρϊτουσ.
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Ακολοφκωσ, ο πόνοσ τθσ προςφυγιάσ και τα ανεξίτθλα ςθμάδια του ςε αυτοφσ που
τον βίωςαν, και που κάποιοι και ςιμερα βιϊνουν, προβλθμάτιςαν τουσ εμπλεκόμενουσ
μακθτζσ. Θ ταφτιςι τουσ με τθν ψυχικι κατάςταςθ των καταπονθμζνων και εξακλιωμζνων
Ελλινων τθσ Μικραςίασ που διϊχτθκαν βάναυςα από τισ προγονικζσ εςτίεσ τουσ,
αποδόκθκε μζςα από τθ μνιμθ και τθ δθμιουργικότθτα, τθν καλλιτεχνία και τθν
ψυχαγωγία. Ρολφτιμοσ βοθκόσ όλων των διαδικαςιϊν ιταν θ χριςθ των Τ.Ρ.Ε
(Σολομωνίδου, 2006).
Συνοδοιπόροι και ςυνεργάτεσ των μακθτϊν ςε αυτό το εγχείρθμά τουσ ιταν θ τοπικι
κοινωνία και οι φορείσ τθσ, οι εκπρόςωποι τθσ εκκλθςίασ και οι πολιτιςτικοί ςφλλογοι, οι
γονείσ και οι κθδεμόνεσ, οι ντόπιοι κάτοικοι του διμου Ερζτριασ και οι πρόςφυγεσ από το
νθςάκι του Μαρμαρά. Επιδίωξθ όλων ιταν θ διατιρθςθ μνιμθσ των χαμζνων αλλά όχι
λθςμονθμζνων πατρίδων και θ ζμμεςθ καταδίκθ των καταςτροφικϊν και ολζκριων
πολζμων.

2. Ραιδαγωγικι Διαδικαςία – Κφριο Θζμα – Ραιδαγωγικοί Στόχοι
Στόχοσ των ςυνεργαηόμενων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, ιταν μζςα από τθν
πολφπλευρθ προςζγγιςθ των προςφφγων τθσ Γαλλιμισ να φανεί ο πόνοσ τθσ προςφυγιάσ
και να καταγγελκεί ο πόλεμοσ που μόνο κάνατο, φκορά και εξακλίωςθ αφινει πίςω του.
Επιπλζον, να τονιςτεί αιςιόδοξα θ αξία του αγϊνα ςτον άνκρωπο ο οποίοσ αξιοποιϊντασ το
κρυμμζνο δυναμικό που ζχει μπορεί να αναγεννθκεί από τισ ςτάχτεσ του. Τζλοσ, με τθν
καλλιτεχνικι δθμιουργία και τθν βοικεια τθσ τεχνολογίασ τα ςυγκεκριμζνα μθνφματα να
μεταλαμπαδευτοφν προσ τθν τοπικι κοινωνία, πράγμα που κεωρικθκε κετικό για όλουσ
και δεν κα μποροφςε να επιτευχτεί χωρίσ τθ ςφμπραξθ και τθν επικοινωνία των
εμπλεκόμενων.

3. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ
Οι μακθτζσ επζλεξαν με κοινι απόφαςθ και φςτερα από δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ
(Ματςαγγοφρα, 1988, ςελ.508-509),τθσ κριτικισ και του διαλόγου, τθ δθμιουργία τθσ
εργαςίασ «Από τθν Ρροικόννθςο ςτθν Ερζτρια». Κεϊρθςαν θκικι υποχρζωςι τουσ να
αςχολθκοφν με τον τόπο τουσ, τθν ιςτορία του, τθν ζλευςθ των προςφφγων και τθν
προςφορά τουσ ςε αυτόν, τθν Ραναγία τθν Ραραβουνιϊτιςςα και τθν εικόνα τθσ που
ζφεραν μαηί τουσ οι Γαλλιμιτεσ από το νθςάκι Μαρμαρά.
Κατόπιν, οι μακθτζσ, ςυνεργαηόμενοι ομαδικά (Κουτςελίνθ & Κεοφιλίδθσ, 2002),
ερεφνθςαν, διάβαςαν βιβλία, ζντυπα και ψθφιακά, μελζτθςαν ςχετικζσ πθγζσ και εικόνεσ,
επεξεργάςτθκαν τεκμιρια, ςφγκριναν, προβλθματίςτθκαν. Θ Μικραςιατικι καταςτροφι, ο
Μαρμαράσ και τα χωριά του, ο διωγμόσ και θ ηωι ςτθ νζα πατρίδα αποτζλεςαν για αυτοφσ
αντικείμενα διακεματικοφ ενδιαφζροντοσ (Ματςαγγοφρα, 2002, ςελ.48-49) και ολιςτικισςφαιρικισ προςζγγιςθσ. Ραράλλθλα, ο κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ (Βυγκότςκι, 2008) και θ
βιωματικι γνϊςθ μζςα από τισ επιςκζψεισ και τισ ςυνεντεφξεισ ςε πρόςφυγεσ πρϊτθσ και
δεφτερθσ γενιάσ οδιγθςε ςτθν καλλιτεχνικι αποτφπωςθ αυτισ, ςε παρουςιάςεισ και
ενθμερϊςεισ.
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4. Ρροβλεπόμενθ διάρκεια- Ρροβλεπόμενεσ ςυνεργαςίεσ
Θ κανονικι διάρκεια του πολιτιςτικοφ προγράμματοσ «Από τθν Ρροικόννθςο ςτθν
Ερζτρια» είναι αυτι που προβλζπεται από το υπουργείο παιδείασ. Θ εξάμθνθ, όμωσ, αυτι
εναςχόλθςθ των μακθτϊν του Γυμναςίου Ερζτριασ με τουσ πρόςφυγεσ από τθ Γαλλιμι δεν
είναι αρκετι. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ ςυνζχιςι του, όςο το ενδιαφζρον όλων παραμζνει
αμείωτο και θ ζνταξι του ςε πρόγραμμα Erasmus+.
Οι ςυνεργαςίεσ που προζκυψαν κατά τθν μζχρι τϊρα διάρκειά του ιταν πολλζσ.
Σχολεία, εκκλθςίεσ, ο διμοσ Ερζτριασ, τοπικοί φορείσ πολιτιςτικοί ςφλλογοι, οικονομικοί
παράγοντεσ, ςφλλογοι γονζων και κθδεμόνων, γθγενείσ και πρόςφυγεσ, ςυνζπραξαν μαηί ςε
ζνα κλίμα κετικό και υποςτθρικτικό.

5. Ρεδία ςφνδεςθσ με τα προγράμματα ςπουδϊν
Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα επιδιϊκοντασ τθν
ολιςτικι μάκθςθ ενιργθςαν διακεματικά. Με πυξίδα το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ
πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αξιοποίθςαν τα μακιματα τθσ Νζασ
Ελλθνικισ Γλϊςςασ και τθσ Λογοτεχνίασ, τθσ Λςτορίασ, τθσ Φιλοςοφίασ, των Κρθςκευτικϊν,
τθσ Οικιακισ Οικονομίασ, τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ, τθσ Μουςικισ τθσ Φυςικισ Αγωγισ, τθσ
Φυςικισ, τθσ Γεωγραφίασ, των Μακθματικϊν, τθσ Ρλθροφορικισ, τθσ Κοινωνικισ και
Ρολιτικισ Αγωγισ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.

6. Τρόποι διάχυςθσ των αποτελεςμάτων
Οι μακθτζσ ςυλλζγοντασ πλθροφορίεσ και βιωματικζσ γνϊςεισ (Χρυςαφίδθσ, 2006)
ςχετικζσ με τουσ πρόςφυγεσ από τθν Γαλλιμι κζλθςαν να τισ μεταδϊςουν ωσ πομποί και
ςτα οικεία προσ αυτοφσ πρόςωπα. Μετζπειτα, βαςιςμζνοι ςτο υλικό που είχαν ςυλλζξει
δθμιοφργθςαν ενθμερωτικά φυλλάδια και θμερολόγια, κάρτεσ και ςελιδοδείκτεσ. Θ
διανομι αυτϊν κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων, των παρουςιάςεων και των ξεναγιςεων
ςυντζλεςε ςτθν ευρφτερθ διάχυςθ των πεπραγμζνων.
Στθ διάχυςθ αυτι, μζχρι τθν παροφςα ςτιγμι, ςυνζδραμαν και οι εκπομπζσ του
γυμναςίου Ερζτριασ που ακοφςτθκαν από τθν κοινότθτα του Ευρωπαϊκοφ μακθτικοφ
ραδιοφϊνου και είχαν ωσ κζμα τουσ, τουσ πρόςφυγεσ τθσ μικραςιατικισ καταςτροφισ και
τθν Ραναγία τθν Ραραβουνιϊτιςςα. Ραρομοίωσ, ςχετικζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ που
προβλικθκαν ςτουσ εταίρουσ του προγράμματοσ Erasmus+ και ςτθν κινθματογραφικι
λζςχθ του πολιτιςτικοφ ςυλλόγου «Κωνςταντι Κανάρθ» και που αναρτθκικαν ςτθν
ιςτοςελίδα του Λεροφ Ναοφ Ραναγίασ Ραραβουνιωτίςςθσ, ςτο Ρανελλινιο Σχολικό δίκτυο
και ςτο eTwinning.

7. Εξζλιξθ του προγράμματοσ
Οι μακθτζσ του Γυμναςίου Ερζτριασ, για μια ακόμθ χρονιά αςχολικθκαν με τουσ
πρόςφυγεσ τθσ μικραςιατικισ καταςτροφισ και κυρίωσ με αυτοφσ που κατάγονταν από το
νθςάκι Μαρμαράσ και κατά τον διωγμό και ερχομό τουσ ςτθν Ελλάδα εγκαταςτάκθκαν ςτθν
Ερζτρια και ςτα γειτονικά χωριά με αυτιν. Θ εναςχόλθςι τουσ με το ςυγκεκριμζνο κζμα
αποτζλεςε πολιτιςτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μζροσ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ
Erasmus+.
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Από τθν πρϊτθ ςτιγμι θ ενεργοποίθςθ και θ προςοχι όλων για τθν προβολι και τθν
ανάδειξθ των προςφυγικϊν ςυνοικιςμϊν και τθσ ηωισ των προςφφγων ςε αυτοφσ, τθν
Ραναγία τθν Ραραβουνιϊτιςςα (http://www.paravouniotissa.gr/) και τον πολιτιςμό των
Γαλλιμθτϊν, υπιρξε ζντονθ. Οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, μετά το τζλοσ των
μακθμάτων, ςτο χϊρο του ςχολείου και με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν τουσ,
μελετοφςαν ιςτορικά βιβλία, παρακολουκοφςαν ανάλογα ντοκιμαντζρ από το αρχείο τθσ
ΕΤ (https://archive.ert.gr/20098/· https://archive.ert.gr/7877/· https://www.ert.gr/arxeioafierwmata/mikrasiatiki-katastrofi-aygoystos-1922/), διάβαηαν λογοτεχνικά ζργα ι
αποςπάςματα αυτϊν, όπωσ τθσ Διδϊσ Σωτθρίου (1962), του Θλία Βενζηθ (1931), τθσ
Μαρίασ Λορδανίδου (1979), του Στρατι Μυριβιλθ (2008), του Στρατι Δοφκα (2008),
κατανοοφςαν, αςκοφςαν κριτικι ςτα πεπραγμζνα, προγραμμάτιηαν τισ επόμενεσ κινιςεισ
τουσ και ζβαηαν καινοφργιουσ ςτόχουσ.
Θ ομάδα των «ιςτορικϊν» αςχολικθκε με τθ μικραςιατικι καταςτροφι, τον ξεριηωμό
των προςφφγων, τθν αποκατάςταςθ και τθν αφομοίωςθ τουσ ςτθν Ελλάδα, τθ διαφορά
νοοτροπίασ και ιδιοςυγκραςίασ τουσ με τουσ γθγενείσ, τισ επιπτϊςεισ από τθν άφιξι τουσ
ςτθν οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ χϊρασ. Μεγαλφτερο
ενδιαφζρον, βζβαια, εκδθλϊκθκε και δόκθκε ςτουσ Γαλλιμιτεσ, τθν πορεία τουσ από τθν
Ρροποντίδα ςτθν Ερζτρια, τθν ενςωμάτωςι τουσ, τα όνειρα και τισ επιδιϊξεισ τουσ ςε
αυτιν.
Θ ςκυτάλθ δόκθκε ςτθν ομάδα των «καλλιτεχνϊν». Θ γραφι ποιθμάτων και
διθγθμάτων, δοκιμίων και φμνων για τουσ διωγμζνουσ ζλλθνεσ τθσ Λωνίασ και για τθν
Ραναγία τθν Ραραβουνιϊτιςςα, θ ζκφραςθ μζςα από τθ φωτογραφία και τθ ηωγραφικι, τθ
μουςικι, το χορό και το τραγοφδι, θ δθμιουργία ςεναρίων και θ καταςκευι ταινίασ μικροφ
μικουσ, οι καταςκευζσ για τθν προϊκθςθ και τθ μεταλαμπάδευςθ τθσ αποκτθκείςασ
γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ προσ το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, ιταν το αποτζλεςμα
τθσ εναςχόλθςισ τουσ (Γραμματάσ, Μουδατςάκισ, Τηαμαργιάσ & Δερμιτηάκθσ, 1998).
Οι «δθμοςιογράφοι» του προγράμματοσ επιςκζφτθκαν, πρόςφυγεσ πρϊτθσ και
δεφτερθσ γενιάσ και ςυνομίλθςαν μαηί τουσ. Ο γζροντασ που ζφταςε ςτθ νζα του πατρίδα
ςε θλικία τριϊν χρόνων τουσ μίλθςε για τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε αυτόσ και οι δικοί
του, τθ διαβίωςι τουσ ςε άκλιεσ ςυνκικεσ, τθ ςτζγαςι τουσ ςτισ ςκθνζσ και τισ παράγκεσ,
τθν ζλλειψθ φδρευςθσ και τισ αρρϊςτιεσ, τθ ςυμπόρευςθ με τουσ ντόπιουσ, τθν
εναςχόλθςθ του με τθν αλιεία, τθν εξζλιξθ και τθν πρόοδό του, τθν πίςτθ του ςτο Κεό και
τθν Ραναγία τθν Ραραβουνιϊτιςςα.
Για τουσ δφο ςυνοικιςμοφσ που θ ανζγερςι τουσ ξεκίνθςε το 1924 και θ παράδοςι
τουσ ςτουσ Γαλλιμιτεσ ζγινε ςτισ 8 Αυγοφςτου του 1927 ενθμερϊκθκαν από κάποιον άλλο
πρόςφυγα δεφτερθσ γενιάσ. Ο κφριοσ Απόςτολοσ τουσ ανζφερε πωσ οι ςυνοικιςμοί ιταν
κοντά μεταξφ τουσ και ο ζνασ λίγο μικρότεροσ από τον άλλον. Στον ζναν υπιρχαν ζλθ,
λιβαδόχωμα και κουνοφπια, ςτον άλλο πολλά μαφρα φίδια, όχι δθλθτθριϊδθ, φραγκόκοτεσ
και βοφρλα. Οι ξεραμζνοι ςτον ιλιο βϊλοι από εκείνο το λιβαδόχωμα και το κυνιγι των
φραγκόκοτων ιταν εκείνα που κυριάρχθςαν ςτθ διιγθςθ των παιδικϊν του χρόνων.
Για τθ δομι των ςυνοικιςμϊν και των ςπιτιϊν ςε αυτοφσ πλθροφορικθκαν από τθν
κυρία Στζλλα που ιταν και αυτι πρόςφυγασ δεφτερθσ γενιάσ. Σφμφωνα με αυτιν θ δομι
τουσ ιταν: τρία ςπίτια ςτθ ςειρά ζπειτα ζνασ διάδρομοσ-δρόμοσ τριϊν μζτρων και ςτθ
ςυνζχεια ζξι ςπίτια και διάδρομοσ-δρόμοσ. Τα ςπίτια είχαν δφο δωμάτια. Το ζνα είχε
τςιμεντζνιο πάτωμα και αποτελοφςε τθν κουηίνα και το άλλο δωμάτιο είχε πάτωμα από
ςανίδεσ. Βγαίνοντασ από τθν «τςιμεντζνια» υπιρχε ζνα υπερυψωμζνο ελάχιςτα από το
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ζδαφοσ μπαλκονάκι και λίγο πιο πζρα από αυτό οι πρόςφυγεσ ζφτιαχναν το αποχωρθτιριό
τουσ.
Θ κυρία Διονυςία, τουσ τόνιςε τθν κακαριότθτα, τθν «πάςτρα» που επικρατοφςε ςτα
μικρά και φτωχά ςπίτια του ςυνοικιςμοφ, τισ πολφχρωμεσ αυλζσ με τα γιαςεμιά και τουσ
βαςιλικοφσ, τισ μυρωδιζσ των μπαχαρικϊν και τθσ κανζλασ που ςκορπίηονταν από τα
ανοιχτά παράκυρα, τουσ ψαράδεσ που μπάλωναν τα δίχτυά τουσ από τθ μια άκρθ του
δρόμου μζχρι τθν άλλθ, τισ νοικοκυρζσ που τραγουδοφςαν και ζπλεκαν ςτισ αλτάνεσ, τθν
κυριακάτικθ καμπάνα τθσ εκκλθςίασ, το φιλόξενο τραπζηι τθσ γιορτινισ μζρασ. Για όλεσ
αυτζσ τισ μνιμεσ τθσ, ευχαριςτεί και δοξάηει τθν Ραναγία τθν Ραραβουνιϊτιςςα και ςτθν
γιορτι Τθσ, βοθκά να φτιαχτοφν κουλοφρεσ με ςυνταγι από τθ Γαλλιμι.
Οι διαδικαςίεσ για τθν καταςκευι των «προςφυγίτικων» αυτϊν κουλοφρων και των
κόκκινων αυγϊν ξεκινοφν ςτο αρτοποιείο τθσ κυρίασ Χρυςοφλασ δφο μζρεσ πριν τθν
Κυριακι του Κωμά κατά τθν οποία γιορτάηεται θ Ραναγία θ Ραραβουνιϊτιςςα. Με
πρωτομάςτορα και χορθγό τθν ιδιοκτιτρια του φοφρνου, ομάδα γυναικϊν αμιςκί
ηυμϊνουν και πλάκουν, ψζλνουν και υμνοφν. Θ ίδια, εξζφραςε ςτθν ομάδα των
δθμοςιογράφων τθν ανάγκθ τθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια θ οποία ζγινε παράδοςθ και
αντικατζςτθςε το αρχικό λουκοφμι και το ουηάκι που δίνονταν ςτθ χάρθ Τθσ.
Ζνα ζκιμο που ζρχεται από τθν Γαλλιμι ςχετικό με τον εορταςμό τθσ Ραναγίασ τθσ
Ραραβουνιϊτιςςασ είναι και τα κοριτςάκια με τα λευκά ροφχα και τα ςτεφάνια ςτα μαλλιά
που ψζλνουν κρατϊντασ ςτα χζρια τουσ φαναράκια ι καλάκια με ροδοπζταλα. Για το ζκιμο
αυτό κακϊσ και άλλεσ πλθροφορίεσ για τον ερχομό των προςφφγων, τθν εικόνα και τθ
ςυγκεκριμζνθ εκκλθςία ζλαβαν μακθτζσ όλων των ομάδων κατά τθν επίςκεψι τουσ από τον
ιερζα του ναοφ. Θ ςυμβολι αυτοφ ιταν ςθμαντικι και ςτισ ξεναγιςεισ των φοιτθτϊν και
μακθτϊν άλλων ςχολείων, εςωτερικοφ και Erasmus+, από τουσ μακθτζσ του γυμναςίου
Ερζτριασ.
Σθμαντικι ιταν και θ ςυμβολι του ιερζα του Λεροφ Ναοφ του Αγίου Νικολάου
Ερζτριασ που κατά τθν φιλοξενία τουσ ςε αυτόν οι μακθτζσ ζμακαν για τισ πάνω από
τετρακόςιεσ εικόνεσ που ζφεραν μαηί τουσ οι πρόςφυγεσ και είδαν πολλζσ από αυτζσ. Το
μζγεκοσ τουσ και ο όγκοσ τουσ ιταν τεράςτιοσ πράγμα που μαρτυρεί και τθν πίςτθ των
ξεριηωμζνων οι οποίοι προτίμθςαν ςτο βίαιο διωγμό να ςϊςουν τα ιερά ςκεφθ και τα
εικονίςματά τουσ και όχι χρυςαφικά και άλλα για αυτοφσ πολφτιμα αντικείμενα. Θ εικόνα
του Αγίου Νικολάου, περίπου ςαράντα κιλά, ιταν μια από τισ εικόνεσ που ζςωςαν και
ζφεραν μαηί τουσ οι Γαλλιμιτεσ.
Κατά τθν επίςκεψι τουσ ςτον πολιτιςτικό ςφλλογο «Κωνςταντι Κανάρθ» οι μακθτζσ
ςυνομίλθςαν με τον δάςκαλο του χοροφ. Αυτόσ εκφράηοντασ τθν ςυμπάκειά του για τουσ
πρόςφυγεσ και τον πολιτιςμό τουσ, μίλθςε για τουσ χοροφσ τουσ και για τθν φπαρξθ
τελετουργίασ και λεβεντιάσ ςε αυτοφσ. Ρροςκζτωσ, ςυμφϊνθςε να διδάξει αφιλοκερδϊσ
ςτουσ μακθτζσ των ευρωπαϊκϊν ςχολείων του προγράμματοσ Erasmus+ χοροφσ από τθν
Μικρά Αςία όταν αυτοί επιςκεφκοφν τθ χϊρα μασ. Θ παρουςίαςι τουσ, με ανάλογεσ
ενδυμαςίεσ και με τθ ςυνδρομι των μακθτϊν του Γυμναςίου Ερζτριασ ςτθν
αποχαιρετιςτιρια βραδιά πριν φφγουν για τισ πατρίδεσ τουσ ιταν το ηθτοφμενο.
Αντιπρόςωποι των ομάδων ταξίδεψαν ςτθν Ακινα και παρακολοφκθςαν τθ κεατρικι
παράςταςθ τθσ Μιμισ Ντενίςθ «Κι από Σμφρνθ… Σαλονίκθ». Στο τζλοσ τθσ παράςταςθσ οι
μακθτζσ ςυνομίλθςαν με τουσ πρωταγωνιςτζσ τθσ, οι οποίοι τόνιςαν τθν ενςυναίςκθςι
τουσ ςτο δράμα που βίωςε ο ελλθνιςμόσ τθσ Σμφρνθσ. Τισ μζρεσ που ακολοφκθςαν
δθμιουργικθκε μια νζα ομάδα ςτο πρόγραμμα «Από τθν Ρροικόννθςο ςτθν Ερζτρια», οι
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«ηαχαροπλάςτεσ». Αυτοί, δεχόμενοι επιρροζσ από τουσ ιρωεσ του ζργου, ζφτιαξαν ςτο
ςχολείο χαλβά με ςταφίδεσ και κανζλα και κζραςαν τουσ κακθγθτζσ και τουσ ςυμμακθτζσ
τουσ.
Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα βρίςκεται ακόμθ ςε εξζλιξθ. Συνζργιεσ με ςχολεία τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του διμου, επιςκζψεισ και ςυνεντεφξεισ
ςε φορείσ και πρόςφυγεσ ςτθν Αμάρυνκο και τον Ωρωπό, ςυμπράξεισ με τουσ μακθτζσ του
προγράμματοσ Erasmus+ που κα επιςκεφκοφν τθν χϊρα μασ ςτα μζςα του Μάρτθ,
παρουςιάςεισ ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτθν εβδομάδα μακθτικισ δθμιουργίασ και
δρϊμενα ςτα «Κανάρεια», ςτα μζςα του καλοκαιριοφ, είναι κάποιεσ από τισ
προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ των εμπλεκομζνων.

8. Ρόροι- υλικά- εξοπλιςμόσ
Θ ςχολικι βιβλιοκικθ, οι υπολογιςτζσ και το διαδίκτυο, μια φωτογραφικι μθχανι,
δυο κινθτά τθλζφωνα μακθτϊν με άδεια των κακθγθτϊν για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, ζνασ
βιντεοπροβολζασ και κάποια αναλϊςιμα ιταν τα εργαλεία του προγράμματόσ μασ. Θ
αγάπθ και το μεράκι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ιταν το ςτθρίγματά του.

9. Σχολικά βιβλία και αξιοποίθςι τουσ.
Ρολφτιμθ πθγι γνϊςθσ υπιρξαν τα ςχολικά εγχειρίδια. Θ μθ επιβεβλθμζνθ
απομνθμόνευςι τουσ, θ ζλλειψθ φόβου από τθν εξζταςι τουσ, θ κατανόθςθ τθσ
χρθςιμότθτά τουσ, θ ςυςςϊρευςθ και θ εφκολθ πρόςβαςι τουσ μζςω του «φωτόδεντρου»
(http://dschool.edu.gr) και των διαδραςτικϊν βιβλίων, ςυντζλεςαν ςτθν αξιοποίθςθ τουσ. Θ
Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία, θ Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και τα Κείμενα Νεοελλθνικισ
Λογοτεχνίασ του Γυμναςίου με τθ ςυμβολι και των αντίςτοιχων του Λυκείου, υπιρξαν
αρωγοί τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Οι μακθτζσ του Γυμναςίου Ερζτριασ αναηθτϊντασ
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το κζμα που πραγματεφονταν ανζτρεξαν και ςε
ςυγκεκριμζνεσ βιβλιογραφίεσ.

10. Επίλογοσ-αξιολόγθςθ
Το πρόγραμμά μασ είναι ςε εξζλιξθ και δεν ζχει γίνει θ ςυνολικι αξιολόγθςθ των
δραςτθριοτιτων μασ παρά μόνο θ διαμορφωτικοφ τφπου. Από τθ μζχρι τϊρα πορεία του
μποροφμε να ποφμε πωσ εκπαιδευτικοί και μακθτζσ γνϊριςαν καλφτερα τουσ Γαλλιμιτεσ
πρόςφυγεσ τθσ Ερζτριασ, ςυναιςκάνκθκαν (Salovey & Mayer, 1990) και βίωςαν μζςα από
αυτοφσ τον πόνο του ξεριηωμοφ, κατανόθςαν τθν πίςτθ τουσ ςτθν Ραναγία τθν
Ραραβουνιϊτιςςα, εξζφραςαν καλλιτεχνικά τα ςυναιςκιματά τουσ, ψυχαγωγικθκαν μζςα
από τθ δθμιουργία τουσ. Θ μετάδοςθ αυτϊν από τουσ μακθτζσ και θ ζνκερμθ αποδοχι τουσ
από τθν τοπικι κοινωνία, θ ςυνεργαςία τουσ με το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων, με
άλλα ςχολεία και τουσ φορείσ του διμου, θ εγκάρδια παρζμβαςθ των απλϊν ανκρϊπων,
προςφφγων και γθγενϊν, αποτζλεςαν ανατροφοδότθςθ και ζναυςμα περαιτζρω ενεργειϊν.

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ
Αρχείο τθσ ΕΤ: Μαρτυρίεσ-Κωνςταντίνοσ Δεςποτόπουλοσ. Κλζθ και πάκθ του
μικραςιατικοφ
ελλθνιςμοφ.
Ανακτικθκε
12
Μαρτίου
2020
από
https://archive.ert.gr/20098/
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Αρχείο τθσ ΕΤ: Από τθ Μικραςία χαίρε. Ανακτικθκε 12 Μαρτίου 2020 από
https://archive.ert.gr/7877/
Αρχείο τθσ ΕΤ: Μικραςιατικι καταςτροφι. Ανακτικθκε 12 Μαρτίου 2020 από
https://www.ert.gr/arxeio-afierwmata/mikrasiatiki-katastrofi-aygoystos-1922/
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Θ μάκθςθ ωσ απάντθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυγχρόνων
προκλιςεων: θ πρόταςθ του «Ρακζτου Μάκθςθσ και Συνδθμιουργικότθτασ»
Χαρίτωνοσ Μαρίνα
Φιλόλογοσ, Υπεφκυνθ Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ,
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, Εκκλθςία τθσ Κφπρου
filokalia@iak.org.cy
Γρθγορίου Μαριάννα
Σφμβουλοσ Υποςτθρικτικισ Τεχνολογίασ και Ενιαίασ Εκπαίδευςθσ,
EuroCy Innovations Ltd
marianna.gregoriou@eurocyinnovations.com
Γαβριιλ Ζφθ
Εκπαιδευτικόσ Αγγλικισ Φιλολογίασ, GELearningCentre
effie@ge-centre.com

Ρερίλθψθ
Βαςικό παράγοντα για τθν κοινωνικό-οικονομικι ανάπτυξθ, και τθν αντιμετϊπιςθ των
ςφγχρονων προκλιςεων αποτελεί ο ίδιοσ ο άνκρωποσ, ο οποίοσ με τθν εκπαίδευςθ μπορεί
να αναπτφξει δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν κοινωνικι και επαγγελματικι του πρόοδο.
Λδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςε αυτό μπορεί να διαδραματίςει θ καινοτομία ςτα
προγράμματα τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ (μζκοδοι και εκπαιδευτικό υλικό).
Αναγνωρίηοντασ τισ προκλιςεισ τθσ εποχισ, το ζργο «Boosting Employability and
Entrepreneurship via Centres of Learning and Co-operative Creativity» (B2ECloC),
αναπτφςςει ζνα καινοτόμο πακζτο «Μάκθςθσ και Συν-δθμιουργικότθτασ», το οποίο
ςτοχεφει να ςτθρίξει τα παιδιά ςτθν κακθμερινι ηωι τουσ ωσ μακθτζσ, ωσ νζοι και ωσ
ενιλικεσ. Το εκπαιδευτικό υλικό που προςφζρεται ςτο πακζτο, χρθςιμοποιεί τθ ςυνδθμιουργικι μάκθςθ και περιλαμβάνει εργαςτιρια τεχνικϊν δεξιοτιτων (hard skills), όπωσ
εργαςτιρια προγραμματιςμοφ ρομποτικισ, ςχεδιαςμοφ ψθφιακϊν εκπαιδευτικϊν
παιχνιδιϊν, αλλά και εργαςτιρια ανάπτυξθσ οριηόντιων δεξιοτιτων, (soft skills) όπωσ είναι
θ κριτικι ςκζψθ, θ προςαρμοςτικότθτα καιθ ςυνεργαςία.
Λζξεισ-κλειδιά: Μθ τυπικι εκπαίδευςθ, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ςυν-δθμιουργικι μάκθςθ,
ρομποτικι, οριηόντιεσ δεξιότθτεσ.

1. Ειςαγωγι
Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτο παγκόςμιο ςκθνικό ζφεραν τθν ανκρωπότθτα αντιμζτωπθ
με πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ. Αυτζσ οι νζεσ ςυνκικεσ, δοκίμαςαν και δοκιμάηουν τον ίδιο
τον άνκρωπο κλονίηοντασ ολόκλθρο το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό οικοδόμθμα.
Ολόκλθροσ ο πλανιτθσ αναγκάςτθκε να βιϊςει νζα δεδομζνα, να προςαρμοςτεί ςε αυτά
και να δθμιουργιςει μια νζα «κανονικότθτα» ςε προςωπικό, εκπαιδευτικό και εργαςιακό
επίπεδο, ενϊ ταυτόχρονα, προζκυψε ποικιλία προβλθμάτων, ωσ ςυνζπεια τθσ πανδθμίασ
του κορωνοϊοφ.

341

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Οι ςυνκικεσ ηωισ το τελευταίο εξάμθνο απαίτθςαν από τον άνκρωπο ψυχικι αντοχι,
υπομονι και επιμονι, και τον ζφεραν αντιμζτωπο με τθν ανάγκθ για ποικιλότροπεσ
αλλαγζσ και προςαρμογζσ ςτα νζα δεδομζνα. Τα παιδιά αναγκάςτθκαν να εκπαιδευτοφν εξ
αποςτάςεωσ και οι περιςςότεροι εργαηόμενοι ςτράφθκαν ςτθν τθλεργαςία, με αποτζλεςμα
οι απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ να αλλάξουν. Ανάμεςα ςτισ βαςικότερεσ δεξιότθτεσ των
ανκρϊπων όλων των θλικιϊν, βρίςκονται πλζον θ προςαρμοςτικότθτα, θ δυνατότθτα
επίλυςθσ προβλθμάτων, θ κριτικι ςκζψθ, θ δθμιουργικότθτα και θ ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, θ εκπαίδευςθ, τυπικι και μθ τυπικι, να λάβει τα
μθνφματα των καιρϊν ϊςτε, με καινοτόμα προγράμματα και μεκόδουσ, να μπορζςει να
προετοιμάςει τον ςφγχρονο άνκρωπο για τισ παγκόςμιεσ προκλιςεισ.

2. Θ εκπαίδευςθ απζναντι ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ
Είναι γεγονόσ ότι νζεσ προκλιςεισ και κοινωνικά προβλιματα, όπωσ θ πανδθμία, θ
ανάγκθ για εργαςία και εκπαίδευςθ εξ αποςτάςεωσ, οι αποκλειςμοί, τα ψθλά ποςοςτά
ανεργίασ ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ, τα οποία τον Μάρτιο του 2020 ζφταςαν το 15,2% ςτθν
Ευρϊπθ ("Unemployment statistics - Statistics Explained", 2020), μποροφν αναμφίβολα, να
βρουν τθ λφςθ τουσ ςτον ίδιο τον άνκρωπο. Επενδφοντασ ςτον άνκρωπο, μπορεί να επζλκει
θ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ.
Αίτθμα και ςτόχοσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογικισ, ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ και υπό
παγκοςμιοποίθςθ εποχισ, παραμζνει θ κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Είναι αναμφιςβιτθτο ότι θ
γνϊςθ αποτελεί τθ δφναμθ που κακορίηει τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτθν οικονομία και τθν
κοινωνία και διαδραματίηει πρωτεφοντα ρόλο ςτθν προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. Το
ενδιαφζρον για τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ που παρζχεται από το ςφγχρονο εκπαιδευτικό
ςφςτθμα αυξάνεται ςυνεχϊσ. Θ εκπαίδευςθ ωσ μια ςυνεχισ, δια βίου, διαδικαςία αποτελεί
το βαςικό δομικό ςτοιχείο διαμόρφωςθσ του μελλοντικοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι
ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ επιβάλλουν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να μορφϊνει υπεφκυνουσ,
δθμοκρατικοφσ και ςκεπτόμενουσ πολίτεσ, να αφουγκράηεται και να αξιοποιεί τα μθνφματα
και τθ δυναμικι τόςο τθσ οικονομίασ όςο και τθσ κοινωνίασ, ϊςτε, παρζχοντασ τα
απαραίτθτα και κατάλλθλα εχζγγυα, να διαςφαλίηεται ζνα υγιζσ μζλλον για τθ νζα γενιά.
Αναμφιςβιτθτα, θ εκπαίδευςθ βρίςκεται ςτο επίκεντρο κάκε προόδου, προςωπικισ και
κοινωνικισ. Θ αποςτολι τθσ είναι να ενεργοποιιςει και να αναπτφξει ςτουσ δζκτεσ τθσ, τισ
δεξιότθτεσ, τα ταλζντα και τισ αξίεσ, ϊςτε αυτοί να γίνουν ικανοί να ςκζπτονται και να
επιλζγουν υπεφκυνα και κριτικά οδθγοφμενοι ςτθν προςωπικι και κοινωνικι πρόοδο.
Αναφερόμενοι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, εννοοφμε τθν τυπικι εκπαίδευςθ (ςχολικό
πρόγραμμα), αλλά και όλα τα προγράμματα και τισ διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ που εντάςςονται ςτθ μθ τυπικι και τθν άτυπθ εκπαίδευςθ. Θ μθ τυπικι μάκθςθ
δεν βρίςκεται ςτον αντίποδα τθσ τυπικισ, αλλά ςφμφωνα με τθν τυπολογία των Combs,
Prosser και Ahmed που παρατίκεται ςτο άρκρο του Smith M.K., What is Non-formal
Education (Smith, 2001), ορίηεται ωσ κάκε οργανωμζνθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που
απευκφνεται ςε ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευόμενουσ, ζχει ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ
ςτόχουσ και αποτελεί μζροσ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ. Το κοινό ςτοιχείο όλων των
προγραμμάτων μθ τυπικισ μάκθςθσ είναι ότι καλφπτουν πολλά γνωςτικά και επιςτθμονικά
κζματα, εκπαίδευςθ, δεξιότθτεσ, εκελοντικι εργαςία, ακλθτιςμό και υπάρχει ευελιξία ςτισ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ (Fordham, 1993).
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Κακϊσ τα παιδιά περνοφν μεγάλο μζροσ του ενεργοφ τουσ χρόνου εκτόσ του ςχολικοφ
πλαιςίου θ επίδραςθ τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ςτθν ανάπτυξι τουσ μπορεί να είναι
κακοριςτικι (Lipnickienė et al., 2018). Θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ, κα δϊςει τισ δυνατότθτεσ
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να εκπαιδευτοφν ςε μθ πιεςτικοφσ ρυκμοφσ, απομακρυςμζνοι από
τον εξεταςιοκεντρικό χαρακτιρα του παραδοςιακοφ ςχολείου και ουςιαςτικά να
αναηθτιςουν και να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ, ολοκλθρϊνοντασ τθν προςωπικότθτά τουσ.

3. Θ πρόταςθ του «Ρακζτου Μάκθςθσ και Συν-δθμιουργικότθτασ»
Οι ςφγχρονεσ ςυνκικεσ και απαιτιςεισ τόςο τθσ κοινωνίασ, όςο και τθσ εκπαίδευςθσ,
μασ φζρνουν μπροςτά ςτθν αναγκαιότθτα για καινοτομίεσ. Μιλϊντασ για καινοτομίεσ ςτθν
εκπαίδευςθ δεν αναφερόμαςτε μόνο ςτθ χριςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ, αλλά
και ςτισ εφαρμογζσ που αυτζσ προςφζρουν, ςε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, ςε
νζεσ προςεγγίςεισ των αναλυτικϊν προγραμμάτων και του διδακτικοφ υλικοφ. Είναι
απαραίτθτο να γίνεται αντιλθπτι θ αδιάςπαςτθ ςχζςθ μεταξφ ανκρϊπου, εκπαίδευςθσ,
οικονομίασ και κοινωνίασ (Χριςτοδοφλου,2012), ϊςτε οι καινοτομίεσ να είναι ρεαλιςτικζσ
και αξιοποιιςιμεσ. Κάκε καινοτομία που αγνοεί τθν προαναφερκείςα ςχζςθ ενδεχομζνωσ
να αποτελεί ουτοπία. Ειδικότερα, αυτό που απαιτείται είναι θ παραγωγι αποτελεςματικοφ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ και προγραμμάτων με ςυμμετοχι οικονομικϊν και κοινωνικϊν
φορζων, διαςυνδζοντασ τθν εκπαίδευςθ (τυπικι και μθ τυπικι) με τθν εργαςία και κατ’
επζκταςθ με τθν κοινωνία.
Αναγνωρίηοντασ τισ προκλιςεισ και τισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ μασ, το ζργο «Boosting
Employability and Entrepreneurship via Centres of Learning and Co-operative Creativity»
(B2ECloC) αναπτφςςει ζνα καινοτόμο πακζτο Μάκθςθσ και Συν-δθμιουργικότθτασ «Learning and Co-Creativity Product Package». Το εργαλείο αυτό, υποςτθρίηει τον άνκρωπο
ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο και ςτθν καλλιζργεια
δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ ςτθν κακθμερινι ηωι, ωσ
πολίτθσ, ωσ μακθτισ και ωσ εργαηόμενοσ. Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και τθν Κυπριακι Δθμοκρατία μζςω του Ρρογράμματοσ
«Ζρευνα ςτισ Επιχειριςεισ» του Λδρφματοσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ Κφπρου, RESTART 2016
–
2020
/ I.
SMARTGROWTH
/ RESEARCHINENTERPRISES
(Αρ.
Συμβολαίου
ENTERPRISES/0916/0040) - www.cocreate2learn.eu. Το εταιρικό ςχιμα του ζργου,
αποτελείται από τθν εταιρεία EuroCy Λnnovations (www.eurocyinnovations.com,
info@eurocyinnovations.com), τον Μθ κερδοςκοπικό και μθ κυβερνθτικό οργανιςμό τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Κφπρου – το Σωματείο ΦΛΛΟΚΑΛΛΑ (www.filokalia.org.cy,
filokalia@iak.org.cy), το Λνςτιτοφτο G.E. EnglishCentre (www.ge-learning.com,info@gecentre.com) και τθν εταιρεία Novatex Solutions (www.novatexsolutions.eu,
info@novatexsolutions.eu). Ολόκλθρο το εταιρικό ςχιμα ζχει ςυμβάλει τα μζγιςτα τόςο ςτθ
δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ πακζτου, όςο και ςτθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ εργαςίασ.
3.1. Μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ του «Ρακζτου Μάκθςθσ και Συνδθμιουργικότθτασ»
Για τθ δθμιουργία του παρόντοσ εκπαιδευτικοφ πακζτου ζγινε ποςοτικι και ποιοτικι
ζρευνα ςε ςχζςθ με τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ που προςφζρεται ςτθν Κφπρο. Ουςιαςτικά,
ζγινε βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και ζρευνα με τθ χριςθ ερωτθματολογίου το οποίο
απευκυνόταν ςε εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτζσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, ϊςτε το πακζτο
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να ςχεδιαςτεί για να καλφπτει τισ ανάγκεσ και τα κενά που εντοπίηονται ςτα προγράμματα
μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ.
Αναλυτικότερα, από τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και από τα ςτοιχεία τθσ
Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ (Στατιςτικι Υπθρεςία, 2018) προζκυψε
ότι θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ παρζχεται από διάφορουσ φορείσ, δθμόςιουσ, όπωσ τα Κρατικά
Λνςτιτοφτα Επιμόρφωςθσ και τα Επιμορφωτικά Κζντρα του Υπουργείου Ραιδείασ,
Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ, τον Οργανιςμό Νεολαίασ, και από ιδιωτικοφσ φορείσ
όπωσ ιδιωτικά φροντιςτιρια και ινςτιτοφτα, ι ιδιωτικζσ ςχολζσ. Ειδικότερα, ςτθν Κφπρο
υπάρχουν τουλάχιςτον 3,232 χϊροι που προςφζρουν προγράμματα μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ (Γράφθμα 1). Συνικωσ ςτα προγράμματα περιλαμβάνονται μακιματα και
δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και απόκτθςθ γνϊςεων, όπωσ
εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, εκμάκθςθ χριςθσ Θ.Υ., φυςικι αγωγι, τζχνθ, χορόσ κ.α..
Ταυτόχρονα, προςφζρονται και καινοτόμα και δθμιουργικά προγράμματα όπωσ ομποτικι,
Ρρογραμματιςμόσ, Αςτρονομία και Δθμιουργικι γραφι. Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι
ςτθν Κφπρο πολίτεσ κάκε θλικίασ ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μθ τυπικισ μάκθςθσ.

Γράφθμα 1: Σχολζσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ Κφπρου 2018

Από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου,
εξιχκθςαν επιπλζον ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ ςτθν Κφπρο, τα
προγράμματα που προςφζρονται, τισ δεξιότθτεσ παιδιϊν και ενθλίκων, τισ μεκόδουσ που
χρθςιμοποιοφνται, τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν και τθν πιςτοποίθςθ των
προγραμμάτων. Ειδικότερα, οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ προςφζρουν προγράμματα μθ
τυπικισ εκπαίδευςθσ ςτισ θλικίεσ, 10 ζωσ 18, και τα παιδιά εντάςςονται ςε αυτά κυρίωσ για
να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, να αποκτιςουν γνϊςεισ, να αξιοποιιςουν δθμιουργικά
τον ελεφκερο τουσ χρόνο, να πιςτοποιιςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ και να
καλλιεργιςουν τα ταλζντα τουσ. Οι εκπαιδευτζσ απάντθςαν ότι οι βαςικζσ δεξιότθτεσ οι
οποίεσ αναπτφςςουν τθν προςωπικότθτα του ατόμου είναι θ κριτικι ςκζψθ, θ επίλυςθ
προβλθμάτων και θ επικοινωνία, θ ςυνεργαςιμότθτα και θ αυτοπεποίκθςθ, ενϊ οι
δεξιότθτεσ που βοθκοφν ςτθν μελλοντικι εργαςία είναι θ προςαρμοςτικότθτα, θ επίλυςθ
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προβλθμάτων και θ επικοινωνία, θ ςυνεργαςιμότθτα και θ αυτοπεποίκθςθ (Γράφθμα 2). Οι
εκπαιδευτζσ και εκπαιδευτικοί που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο διλωςαν ότι ωσ
τρόπουσ διδαςκαλίασ χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τθ ςυηιτθςθ, τον καταιγιςμό ιδεϊν, τθν
οργανωμζνθ διδαςκαλία, τθν εκπόνθςθ μελετϊν και το παιχνίδι ρόλων, ενϊ ωσ εργαλεία
ςτο μάκθμά τουσ χρθςιμοποιοφν τον Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, τα ψθφιακά παιχνίδια, τθν
Τεχνολογία, τθ ομποτικι. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ μθ τυπικισ μάκθςθσ, προςφζρουν και
Εκπαιδευτικά Ραιχνίδια, ομποτικι και Κεατρικά Ραιχνίδια. Θ πιςτοποίθςθ τθσ επιτυχοφσ
παρακολοφκθςθσ κάκε προγράμματοσ, όπωσ διλωςαν, προζρχεται ςυνικωσ από εξετάςεισ
(εκνικζσ ι εςωτερικζσ). Τζλοσ, ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ που λαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί, αυτι αφορά κυρίωσ τεχνικζσ και μεκόδουσ διδαςκαλίασ, εναλλακτικζσ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ, ενϊ κα
επικυμοφςαν να λαμβάνουν επιπλζον εκπαίδευςθ ςτθν ειδικι εκπαίδευςθ, τθν ψυχολογία
και τθν τεχνολογία.

Γράφθμα 2: Δεξιότθτεσ για μελλοντικι εργαςία

Τα αποτελζςματα τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ τεκμθριϊνουν τθν
αναγκαιότθτα διαςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με τθν
κοινωνία, τθν κατάρτιςθ και τθν αγορά εργαςίασ και οδιγθςαν ςτον ςχεδιαςμό του εν λόγω
εκπαιδευτικοφ πακζτου. Ωσ βαςικόσ άξονασ για τθ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ πακζτου
τζκθκε θ προςαρμογι του ςτισ απαιτιςεισ και τα δεδομζνα τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, γι’
αυτό και κα ζπρεπε:
 να κζτει ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ και να καταπιάνεται με επίκαιρα ηθτιματα,
 να αξιοποιεί τθν τεχνολογία και να ςτθρίηεται ςτθν καινοτομία,
 να προκαλεί το ενδιαφζρον ςτουσ δζκτεσ του με ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτα
επιςτθμονικά πεδία αλλά και δθμιουργικζσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ,
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να προςφζρει γνϊςεισ αξιοποιιςιμεσ και χριςιμεσ ςτθν εκπαιδευτικι και
επαγγελματικι πορεία των χρθςτϊν,
 να μθν ακολουκεί τθν παραδοςιακι μάκθςθ και τισ μεκόδουσ τθσ, αλλά να
προςφζρει πολυμορφία και ποικιλία μεκόδων,
 να καλλιεργεί τθ δθμιουργικότθτα, τθν κριτικι ςκζψθ, τισ αξίεσ και τα ταλζντα των
δεκτϊν.
Επιπλζον, ελιφκθ υπόψιν ότι δεν κα ζπρεπε να είναι χρονοβόρο, αλλά να
ολοκλθρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο, να προςαρμόηεται τόςο ςτο μακθςιακό
προφίλ όλων των παιδιϊν χωρίσ αποκλειςμοφσ, όςο και ςτισ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ
μεταβολζσ, και τζλοσ, να ζχει τθ δυνατότθτα εξζλιξθσ και ανάπτυξθσ ςε επιπλζον
επιςτθμονικά πεδία και να μπορεί να απευκυνκεί ςε περιςςότερουσ δζκτεσ.
3.2. To «Ρακζτο Μάκθςθσ και Συν-δθμιουργικότθτασ»
Με βάςθ όςα προαναφζρκθκαν, το Ρακζτο Διδακτικϊν Ρρογραμμάτων και
Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ Μάκθςθσ και Συν-δθμιουργικότθτασ - «Learning and Co-Creativity
Product Package» (Εικόνα 1) περιλαμβάνει μακιματα-δραςτθριότθτεσ ρομποτικισ,
ςχεδιαςμοφ ψθφιακϊν εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και μακιματα ανάπτυξθσ οριηόντιων
δεξιοτιτων (π.χ. κριτικι ςκζψθ, ςυνεργαςία, προςαρμοςτικότθτα και επίλυςθ
προβλθμάτων) και είναι βαςιςμζνο ςτθ μζκοδο τθσ Συν-δθμιουργικισ μάκθςθσ. Το πακζτο
ςυμπλθρωματικά περιλαμβάνει τισ προδιαγραφζσ για τθ δθμιουργία Κζντρων Συνδθμιουργικισ Μάκθςθσ.

Εικόνα 1. Ρακζτο Μάκθςθσ και Συν δθμιουργικότθτασ

Θ Συν-δθμιουργικι μζκοδοσ αποτελεί μια καινοτόμα προςζγγιςθ τθσ ςυνεργατικισ
μάκθςθσ. Στθ ςυνεργατικι μάκθςθ, οι ςτόχοι των ατόμων τθσ ομάδασ, τάξθσ, ςυνδζονται
µε τζτοιο τρόπο, ϊςτε να υπάρχει κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ. Θ ομάδα μπορεί να
επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ µόνο αν, και όταν κάκε µζλοσ επιτφχει τουσ δικοφσ του
(Χαραλάμπουσ Ν., 2000). Το άτομο επιηθτεί ζνα αποτζλεςμα που κα είναι ευεργετικό τόςο
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για το ίδιο, όςο και για τα µζλθ τθσ ομάδασ του. Θ ςυνεργατικι μάκθςθ αποτελεί
προχπόκεςθ τθσ ςυν-δθμιουργικισ θ οποία απαιτϊντασ τθ ςυνεργαςία, τθν ομαδικότθτα,
τθν υπευκυνότθτα και τθν πρωτοβουλία οδθγεί ςτθ ςυλλογικι, ομαδικι δθμιουργία που
δυνατόν να αφορά ςτθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, τθν καταςκευι, τον ςχεδιαςμό και τθ
διατφπωςθ ενόσ ςυμπεράςματοσ. Ειδικότερα, θ ςυν-δθμιουργικι μάκθςθ ςυνδυάηει
μακθτι, εκπαιδευτικό, διδακτικό αντικείμενο κακϊσ και κίνθτρο, ζμπνευςθ και δθμιουργία.
Οι μακθτζσ καλοφνται να ςυνεργαςτοφν, να πειραματιςτοφν, να δϊςουν τισ δικζσ τουσ
προτάςεισ, να επιλζξουν τι κα υλοποιιςουν, να καταγράψουν τισ διαδικαςίεσ και να
παρουςιάςουν το ζργο τουσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ καλισ τουσ ςυνεργαςίασ. Σε όλθ τθ
διαδικαςία, ο εκπαιδευτικόσ ζχει το ρόλο του διαμεςολαβθτι (facilitator) και βοθκά ςτθν
φπαρξθ καλισ επικοινωνίασ μεταξφ των μακθτϊν ϊςτε όλοι να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ
τουσ (Gregoriou et al., 2019).
Θ καινοτομία του εν λόγω εργαλείου εντοπίηεται τόςο ςτθ Συν-δθμιουργικι μζκοδο,
τθν οποία αξιοποιεί ϊςτε να οικοδομιςει δεξιότθτεσ χριςιμεσ ςτα παιδιά αναπτφςςοντασ
παράλλθλα τισ τεχνικζσ και οριηόντιεσ τουσ δεξιότθτεσ, όςο και ςτο ότι το εργαλείο
προςφζρεται ωσ πακζτο μάκθςθσ. Ουςιαςτικά, τα δφο πρϊτα διδακτικά προγράμματα
(ομποτικι και Σχεδιαςμόσ Ψθφιακϊν Εκπαιδευτικϊν Ραιχνιδιϊν) αποτελοφνται από
αναλυτικό πρόγραμμα 40 ωρϊν ςε κάκε αντικείμενο. Το κάκε αντικείμενο περιλαμβάνει
τθν ανάπτυξθ 8 διδακτικϊν ενοτιτων. Θ πρϊτθ ενότθτα κάκε φορά είναι ειςαγωγι ςτθν
Μεκοδολογία Συν-δθμιουργικισ μάκθςθσ, οι επόμενεσ πζντε ενότθτεσ αφοροφν πλιρωσ
ανεπτυγμζνα μακιματα (ειςαγωγι, δθμιουργία ιδζασ, πειραματιςμόσ, δθμιουργία,
ανατροφοδότθςθ, παρουςίαςθ), ενϊ οι δφο τελευταίεσ ενότθτεσ ςχετίηονται με τθν
ανάπτυξθ των τεχνικϊν δεξιοτιτων. Είναι αξιοςθμείωτο ότι ςτο πακζτο ξεκακαρίηονται τα
διδακτικά αντικείμενα, οι υλικζσ ανάγκεσ που απαιτοφνται και τα μακιματα εμπλουτίηονται
με προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ, ςτρατθγικζσ, πθγζσ και υλικό. Μάλιςτα, το κάκε
διδακτικό πρόγραμμα ςυνοδεφεται και από λεπτομερι οδθγό για τον εκάςτοτε εκπαιδευτι
με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. Το εκπαιδευτικό πακζτο ζχει
ςχεδιαςτεί για παιδιά μεταξφ των θλικιϊν 8 και 14 ετϊν, τα οποία χωρίηονται ςε μικρζσ
ομάδεσ των 8 ζωσ 10 ατόμων. Το ευρφ φάςμα των θλικιϊν ςτισ οποίεσ απευκφνεται
προκφπτει από τθν ποικιλία των δραςτθριοτιτων που προτείνονται και οι οποίεσ
προςαρμόηονται ανάλογα με τθν ομάδα δίνοντασ τθν αντίςτοιχθ ευελιξία ςτον εκπαιδευτι.
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ ομποτικισ, δθμιουργικθκαν ςχζδια μακιματοσ
ςτθ βάςθ ενόσ εποικοδομθτικοφ κεωρθτικοφ πλαιςίου με βαςικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων δθμιουργικότθτασ και ςυνεργαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, με τα μακιματα και τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ ομποτικισ αναπτφςςεται θ ςυνεργαςία, θ ςωςτι οργάνωςθ του
χρόνου, θ επίλυςθ προβλθμάτων, ο πειραματιςμόσ, και παράλλθλα οικοδομοφνται γνϊςεισ
που αφοροφν ςε τεχνολογικά εργαλεία, καταςκευι ρομποτικϊν ςυςκευϊν και
προγραμματιςμό. Στισ δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ ζχουν πρωτεφοντα και κεντρικό ρόλο,
ενϊ ο εκπαιδευτικόσ ζχει τον ρόλο του κακοδθγθτι και υποςτθρικτι. Ειδικότερα, οι
μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά, δθμιουργϊντασ, καταςκευάηοντασ και νοθματοδοτϊντασ
ςυςκευζσ. Σε ςχζςθ με τα μακιματα τθσ ομποτικισ, θ διάρκεια τουσ μπορεί να ρυκμιςτεί
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε το γνωςτικό
αντικείμενο να μθν κατακερματιςτεί. Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι, ςτον ςχεδιαςμό των
μακθμάτων ζγιναν προςπάκειεσ για όςο το δυνατό λιγότερθ δαπάνθ για αγορά νζου
τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και δόκθκε ζμφαςθ ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ υφιςτάμενου
εξοπλιςμοφ που ενδεχομζνωσ να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ ομάδα. Με αυτό τον τρόπο

347

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

προωκείται θ εφκολθ και αποδοτικι υιοκζτθςθ του προγράμματοσ ρομποτικισ από ομάδεσ
μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ.
Αντίςτοιχα, ςτο πρόγραμμα «Συμμετοχικόσ Σχεδιαςμόσ Εκπαιδευτικϊν Ραιχνιδιϊν»
επιδιϊκεται θ δθμιουργικότθτα και εφαρμόηεται θ Συν-δθμιουργικι μζκοδοσ, ϊςτε τα
παιδιά να ςυν-δθμιουργιςουν εκπαιδευτικά παιχνίδια υπό τθν κακοδιγθςθ του
εκπαιδευτι. Σε ςχζςθ με το περιεχόμενο των μακθμάτων για τα παιδιά, ζχει λθφκεί
πρόνοια ϊςτε αυτό να είναι εφλθπτο, κατανοθτό και διαδραςτικό.
Συμπλθρωματικά, ςτα δφο προαναφερκζντα διδακτικά προγράμματα ζχουν ενταχκεί
και τα εργαςτιρια ανάπτυξθσ οριηόντιων δεξιοτιτων. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα
αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα μακθμάτων με ενότθτεσ που αφοροφν τθν
απόκτθςθ γενικϊν διαπροςωπικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων. Οι οριηόντιεσ
δεξιότθτεσ (soft skills) περιλαμβάνουν μια μεγάλθ ποικιλία και πολυμορφία δεξιοτιτων,
ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο των δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν ομαδικι εργαςία, τθ
ςυμπεριφορά, τθν επίλυςθ προβλθμάτων κλπ., όςο και των δεξιοτιτων που ςχετίηονται με
ςυγκεκριμζνουσ κεματικοφσ τομείσ, όπωσ θ επικοινωνία και θ αντιμετϊπιςθ κακθμερινϊν
ηθτθμάτων. Ραράλλθλα, το πρόγραμμα μακθμάτων που προτείνεται αναπτφςςει βαςικζσ
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ που αφοροφν τθν προςωπικι ανάπτυξθ (π.χ. αυτοεκτίμθςθ και
αυτοπεποίκθςθ), τθν προςωπικι αςφάλεια και τθν υγεία (π.χ. υγιεινι), βαςικζσ γλωςςικζσ
και αρικμθτικζσ γνϊςεισ, κακϊσ και δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν πρζπουςα
ςυμπεριφορά ςτο ςχολείο, ςτθν εργαςία και τθν κοινωνία, γενικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ,
αλλά και δεξιότθτεσ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ χρόνου.
Δεν πρζπει να παραλειφκεί, ότι το πρόγραμμα μακθμάτων οριηόντιων δεξιοτιτων και
το πρόγραμμα Συμμετοχικόσ Σχεδιαςμόσ Εκπαιδευτικϊν Ραιχνιδιϊν ζχει μεταφερκεί από το
Ζργο Code RED (UK/13/LLP-LdV/TOI-678) (Ariuetal., 2015), το οποίο είχε
ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Διά Βίου
Μάκθςθσ, υποπρόγραμμα Leonardo Da Vinci, Μεταφορά Καινοτομίασ (Transfer of
Innovation). Θ αρχικι δθμιουργία του υλικοφ είχε πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου
GOET (http://www.accessforall.eu/2009/04/goet-project/). Φυςικά, τα αναλυτικά
προγράμματα που προαναφζρκθκαν ζχουν ανακεωρθκεί και προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ,
τισ επιδιϊξεισ και τουσ ςτόχουσ του παρόντοσ Ρακζτου Συν-δθμιουργικισ Μάκθςθσ.
3.3. Ριλοτικζσ εφαρμογζσ
Κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ πακζτου διαδραμάτιςαν οι
πιλοτικζσ εφαρμογζσ του και θ ανατροφοδότθςθ που λιφκθκε από αυτζσ. Ενδεικτικά, τον
Δεκζμβριο του 2019, είχαν οργανωκεί αυτόνομα εργαςτιρια ομποτικισ υπό τον τίτλο
«ομποτοδθμιουργοφμε» ςτο G.E. English Institute, ςτο πλαίςιο τθσ Εβδομάδασ ομποτικισ
2019. Σε αυτά οι μακθτζσ κατανόθςαν τθν ζννοια του ρομπότ, και είχαν τθν ευκαιρία να
δθμιουργιςουν με ιδιαίτερο ενκουςιαςμό το δικό τουσ ρομπότ. Τα εργαςτιρια
απευκυνόταν ςε παιδιά 9 ζωσ 11, και 12 ζωσ 14 ετϊν, και κατά τθ διάρκεια αυτϊν
υλοποιικθκε θ ενότθτα με τίτλο «Ασ ςϊςουμε τθ Βενετία» του μακιματοσ ομποτικισ από
το πακζτο Συν-δθμιουργικισ Μάκθςθσ, «Learning to Create (L2CP)». Τα παιδιά είχαν τθν
ευκαιρία να «ρομποτοδθμιουργιςουν», κακϊσ μζςα από καινοτόμα, δθμιουργικι και
ςυνεργατικι διαδικαςία ςκζφτθκαν, ςχεδίαςαν και ςυν-δθμιοφργθςαν ζναν
αντιπλθμμυρικό μθχανιςμό για να ςϊςουν τθ Βενετία από τισ πλθμμφρεσ και τθν άνοδο τθσ
ςτάκμθσ του νεροφ. Αξίηει να τονίςουμε ότι τα παιδιά ενκουςιάςτθκαν με το επίκαιρο και
φλζγον κζμα για το Φκινόπωρο του 2019, και επζδειξαν ιδιαίτερο ηιλο για τθ δθμιουργία
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του ρομπότ, κεωρϊντασ ότι με τισ ιδζεσ τουσ κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν επίλυςθ
ενόσ ςοβαροφ προβλιματοσ.
Ριλοτικζσ εφαρμογζσ κα ςυνεχίςουν να γίνονται τόςο ςε περιβάλλον τάξεωσ (μόλισ
είναι ξανά εφικτό λόγω πανδθμίασ) όςο και ςε διαδικτυακό περιβάλλον. Θ δυνατότθτα των
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν των μακθμάτων και των δραςτθριοτιτων ςυμβάλλει ςτθν
καινοτομία του πακζτου, κακϊσ το διαδικτυακό περιβάλλον δεν αποτελεί προςαρμογι,
αλλά μια επιπλζον δυνατότθτα του πακζτου.

4. Συμπεράςματα
Συμπεραςματικά, το πακζτο Συν-δθμιουργικισ μάκθςθσ με τα μακιματα και το
αναλυτικό πρόγραμμα που προτείνει επιδιϊκει τθν αφξθςθ των τεχνικϊν (hard skills) και
οριηόντιων, διαπροςωπικϊν και επικοινωνιακϊν, (soft skills) δεξιοτιτων απαςχόλθςθσ των
παιδιϊν, τθν αφξθςθ των τεχνικϊν δεξιοτιτων ςε ςυγκεκριμζνα κζματα τα οποία
αναγνωρίηονται ευρζωσ ωσ βαςικζσ δεξιότθτεσ για προςζγγιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, π.χ.
τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνίασ (ICT), ψθφιακά παιχνίδια (digital games),
προγραμματιςμόσ μθχανϊν (machine programming) και βοθκθτικά ρομπότ (service robots),
κλπ.. Ταυτόχρονα, υλοποιικθκαν και ςυνεχίηονται να υλοποιοφνται πιλοτικά μακιματα
βαςιςμζνα ςτθν καινοτόμο μεκοδολογία εκπαίδευςθσ, τθ ςυν-δθμιουργικι μάκθςθ, τα
οποία προορίηονται για εφαρμογι είτε ςε περιβάλλον τάξεωσ είτε ςε διαδικτυακό
περιβάλλον.
Το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό πακζτο επιδίωξε τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν
κοινωνία, δθμιουργϊντασ υψθλότερα κίνθτρα για τα παιδιά βοθκϊντασ τα να αναπτφξουν
αξίεσ, όπωσ θ εμπιςτοςφνθ, θ υπευκυνότθτα, θ ςυμμετοχικότθτα, θ ομαδικότθτα, και θ
ςυνεργαςία, αλλά και δεξιότθτεσ όπωσ ο πειραματιςμόσ, θ δθμιουργικότθτα, θ ευελιξία, θ
οργάνωςθ χρόνου και εργαςίασ. Με το παρόν εκπαιδευτικό πακζτο επιδιϊκουμε να
δϊςουμε ςτθ μάκθςθ μια διαφορετικι, καινοτόμα προςζγγιςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ
ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και προκλιςεισ, και απευκυνόμενθ ςτα ςθμερινά παιδιά που είναι οι
αυριανοί ενιλικεσ.
Καταλθκτικά, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι πυρινασ και προοπτικι τθσ
ανάπτυξθσ και εφαρμογισ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν μεκόδων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ςυν-δθμιουργικισ μάκθςθσ, επιβάλλεται να είναι πλζον αξίεσ και αρχζσ που κα προωκοφν
τον ςεβαςμό, κα αναπτφςςουν τθν παρατθρθτικότθτα και τθν προςαρμοςτικότθτα των
ανκρϊπων, κακιςτϊντασ τουσ ικανοφσ να ςυνειςφζρουν ςτθν εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ
(Χριςτοδοφλου Α., 2012).
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Σχολείο και κοινωνία
Διαχείριςθ περιςτατικϊν βίασ ςε δθμόςια ςχολεία Β/κμιασ
εκπαίδευςθσ
Αρβανιτάκθσ Ιωάννθσ
Εκπαιδευτικόσ ΡΕ86, Δ/ντθσ 1ου ΕΡΑΛ Μοιρϊν
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Ρερίλθψθ
Τα τελευταία χρόνια, πολφ ςυχνά, γινόμαςτε δζκτεσ φαινομζνων βίασ ςτα ςχολεία, που
μπορεί να περιλαμβάνουν απειλζσ με χριςθ όπλων, ςωματικζσ βλάβεσ ι πράξεισ
εκφοβιςμοφ (bullying). Ενζργειεσ, οι οποίεσ μποροφν να προκαλζςουν ςοβαρό τραυματιςμό
ι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχουν οδθγιςει ακόμα και ςε κάνατο. Ζνα ςχολείο, κα πρζπει να
είναι ζτοιμο να αντιμετωπίςει τζτοιεσ καταςτάςεισ, δθλαδι να διακζτει ζναν μθχανιςμό
«Διαχείριςθσ κρίςεων».
Κα ιταν λάκοσ να κεωρθκεί πωσ μπορεί να υπάρξει, ζνασ οδθγόσ «γενικισ χριςθσ» ο
οποίοσ κα εφαρμόηεται, κάκε φορά που θ κατάςταςθ παρεκτρζπεται. Αυτό αποδεικνφεται
και από το γεγονόσ πωσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ίδιεσ μζκοδοι / τεχνικζσ ζχουν
διαφορετικά αποτελζςματα. Εντοφτοισ, είναι χριςιμεσ κάποιεσ γενικζσ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ, που κατά περίπτωςθ, κα εφαρμόηονται με διαφορετικό τρόπο.
Σκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι να αναδειχκοφν κινιςεισ που μποροφν να γίνουν από τθν πλευρά
του ςχολείου και ποια μζτρα κα μποροφςαν να παρκοφν για τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ
διαχείριςθ περιπτϊςεων βίασ.
Λζξεισ-κλειδιά: Διαχείριςθ κρίςεων, Σχολικι βία, Συμβουλευτικι.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Θ ςχολικι βία, είναι ςιμερα ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα, τθσ κοινωνίασ μασ
και δεν αποτελεί μόνο εκνικό ηιτθμα, αλλά ζχει πάρει παγκόςμιεσ διαςτάςεισ (Espelage et
al., 2016). Θ επίδραςθ είναι ορατι, πρϊτα απ' όλα, ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ, που είναι οι
πλθςιζςτεροι ςυγγενείσ για ζνα παιδί. Ζνασ μακθτισ, που γίνεται κεατισ ι και κφμα
ςχολικισ βίασ, κα οδθγθκεί ςε αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ, ειδικά ςτθν εφθβεία, όταν μζςα
του γίνεται θ μάχθ του «ποιοσ είμαι και ποια είναι θ κζςθ μου ςτθν κοινωνία». Πςο πιο
μικρισ θλικίασ είναι τα παιδιά, τόςο ευκολότερα επθρεάηονται και είναι δεκτικά ςε
παρεμβάςεισ. Σε παιδιά πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, υπάρχει μεγαλφτερο περικϊριο
παρζμβαςθσ, ενϊ ςε μακθτζσ τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, οι ενζργειεσ πρζπει να
ςυνυπολογίηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ εφθβείασ, όπωσ άρνθςθ, τάςθ για
ανεξαρτθτοποίθςθ, ευκιξία, υπερευαιςκθςία, πείςμα, ιςχυρογνωμοςφνθ και τισ δυςκολίεσ
που προκφπτουν από το γεγονόσ αυτό. Είναι γνωςτό, πωσ τα παιδιά ζχουν τθν τάςθ να
επαναλαμβάνουν τισ ςυμπεριφορζσ των κθδεμόνων και αν αυτζσ κινοφνται ςε ζνα αρνθτικό
πλαίςιο, ο αντίκτυποσ είναι ανάλογοσ. Οι κθδεμόνεσ, είναι αυτοί που διαμορφϊνουν κατά
ζνα μεγάλο ποςοςτό τον χαρακτιρα των παιδιϊν τουσ. Πταν αδυνατοφν να ενιςχφςουν τισ
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κετικζσ ςυμπεριφορζσ, τα παιδιά μπορεί να αναπτφξουν αρνθτικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ.
Ζνα καταχρθςτικό και γενικά ακατάλλθλο οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να περιορίςει
τθν πρόοδο του παιδιοφ, με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ,
αυτοεκτίμθςθσ και ζνταξθσ ςτθν κοινωνία.
Ρζρα, όμωσ από το οικογενειακό περιβάλλον, καταλυτικόσ παράγοντασ είναι το
ςχολείο. Ωσ κεςμόσ, το ςχολείο οφείλει να «διαπαιδαγωγιςει» τουσ μακθτζσ και να τουσ
παρζχει όλα αυτά τα εφόδια, που χρειάηονται για να μποροφν να είναι ενεργά μζλθ μιασ
ειρθνικισ και δθμιουργικισ κοινωνίασ.
Θ ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ, μεταξφ των μελϊν, που απαρτίηουν τθν ςχολικι
κοινότθτα (stakeholders), διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που
κζτει ζνα ςχολείο, ειδικά όταν πρόκειται για τθν αςφάλεια των μακθτϊν. Ζνα καλά
οργανωμζνο ςχζδιο, αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν βίασ, που κα εμπλουτίηεται και κα
προςαρμόηεται ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ, κα δϊςει ςτουσ κθδεμόνεσ και τουσ μακθτζσ τθν
αςφάλεια που επιηθτοφν και ίςωσ να μπορεί, να αποτρζπει μελλοντικά περιςτατικά.
Θ ςθμερινι κατάςταςθ, πζρα από τισ ευκφνεσ που μπορεί κανείσ να αποδϊςει ςτουσ
κθδεμόνεσ και το ςχολείο, είναι επίςθσ ςυνάρτθςθ τθσ αδιαφορίασ και τθσ κακισ εκτίμθςθσ
προτφπων, που προβάλλονται κατά τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ από τθν κοινωνία, ι όπωσ
λζει ο ςοφόσ ο λαόσ «τϊρα κερίηουμε αυτό που τόςα χρόνια ςπείραμε».
Θ ευκφνθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και τθσ κοινωνίασ γενικότερα, προφανϊσ και
είναι μεγάλθ και το ερϊτθμα ςτο οποίο οφείλει να απαντιςει είναι το «τι είδουσ πολίτεσ
κζλουμε;».

2. Κυρίωσ μζροσ
2.1. Μζκοδοσ τθσ ζρευνασ
Θ εκπαιδευτικι πολιτικι, είναι μζροσ τθσ γενικισ κυβερνθτικισ πολιτικισ και
ςτοχεφει: (α) ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των ατόμων για δικό τουσ όφελοσ και (β) ςτθν
ικανοποίθςθ των αναγκϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου και κατά προζκταςθ ςτθν κοινωνικι,
οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
Θ χάραξθ ςτρατθγικισ, ςε κζματα Β/κμιασ εκπαίδευςθσ από το Υπουργείο Ραιδείασ
και Κρθςκευμάτων (Υ.ΡΑΛ.Κ.), πρζπει να βρίςκει ανταπόκριςθ ςε ολόκλθρθ τθ δομι των
μελϊν που τθν απαρτίηουν. Δεν νοείται, να εξαγγζλλονται μεταρρυκμίςεισ, που να μθν
ζχουν τθν αποδοχι του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, το οποίο είναι κατ ουςία αρμόδιο να
τισ εφαρμόςει. Κατά το παρελκόν, υπιρξαν μεμονωμζνεσ προςπάκειεσ, χάραξθσ πολιτικισ
μθ βίασ, θ οποία όμωσ βαςίςτθκε ςτθν εκελοντικι ςυμμετοχι των πιο ευαίςκθτων, ίςωσ ςε
τζτοια κζματα, εκπαιδευτικϊν. Τρανό παράδειγμα, για τθν μθ ςυςτθματικι προςπάκεια,
είναι θ ανυπαρξία ςχετικϊν μακθμάτων και θ απουςία ψυχολόγων και κοινωνιολόγων από
τα ςχολεία.
Θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου, ςτο πρόςωπο τθσ υφυπουργοφ Ραιδείασ, Σοφίασ
Ηαχαράκθ αναγνωρίηει τθν κριςιμότθτα και δθλϊνει: “Ραρακολουκοφμε με μεγάλθ
προςοχι, το κζμα τθσ ςχολικισ βίασ και ενθμερωνόμαςτε άμεςα από τα ςτελζχθ τθσ
Εκπαίδευςθσ, για όποια κροφςματα εκφοβιςμοφ προκφπτουν ςτα ςχολεία μασ. Ρρζπει να
ςασ πω ότι πρόκειται, για ιδιαίτερα ευαίςκθτα κζματα που αφοροφν νζα παιδιά και ςτόχοσ
μασ δεν είναι να ςχολιάηουμε κάκε φορά το κάκε περιςτατικό -κα ιταν και ανεφκυνο- αλλά
να εξετάςουμε με προςοχι το φαινόμενο και να προβοφμε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που
κα βοθκιςουν ςτθν αντιμετϊπιςι του από τισ ςχολικζσ κοινότθτεσ.” (Μουρελάτοσ, 2019).
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Στθν παροφςα μελζτθ, γίνεται μια προςπάκεια να εντοπίςουμε τισ δυνατότθτεσ που
ζχει ζνα ςχολείο, για να ανταποκρικεί ςτον δφςκολο ρόλο που του ζχει ανατεκεί και τισ
ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβεί για παρζχει ζνα περιβάλλον αςφάλειασ,
ςυνεργαςίασ και δικαιοςφνθσ.
Για τθ διερεφνθςθ, των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων χρθςιμοποιικθκε θ ςυςτθματικι
μελζτθ βιβλίων, δθμοςιεφςεων, θλεκτρονικϊν μζςων, όπωσ ιςτοτόπουσ, ιςτολόγια και θ
ςχετικι νομολογία. Θ βιβλιογραφικι ζρευνα μπορεί να οριςτεί ωσ κάκε ζρευνα που απαιτεί
τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν από δθμοςιευμζνα υλικά. Σε αυτό το ςθμείο βζβαια πρζπει να
τονίςουμε ότι, όπωσ αναφζρει ο Mialaret (2008), «Ο ερευνθτισ δεν μπορεί να αρκεςτεί
ςτθν περιγραφι τθσ κατάςταςθσ ι των καταςτάςεων εντόσ των οποίων βρίςκεται:
προςπακεί να τισ εξθγιςει, να τισ κατανοιςει».
2.2. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
Τα πρότυπα που προβάλλονται ςτα παιδιά, από τθν τθλεόραςθ και τον κυβερνοχϊρο
είναι ζνα από τα πιο κρίςιμα ςτοιχεία, που επθρεάηουν τθν ςυμπεριφορά των παιδιϊν.
Ειδικά ςτον κυβερνοχϊρο, μπορεί κανείσ να παρακολουκιςει πολλά βίαια περιςτατικά,
χωρίσ να ελζγχεται τισ περιςςότερεσ φορζσ από τθν οικογζνεια. Αυτό κα οδθγιςει τα
παιδιά ςτο να ζχουν λανκαςμζνθ αντίλθψθ και ςτάςεισ απζναντι ςε ζνα κζμα όπωσ θ
χριςθ βίασ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ι μιασ ςφγκρουςθσ μεταξφ ςυμμακθτϊν.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μζςω του Κζντρου Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου
(2015), ζχουν αναπτυχκεί ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ και ζχουν εφαρμοςτεί ενζργειεσ που
ςτοχεφουν ςτθ βελτιςτοποίθςθ των κοινωνικϊν, γνωςτικϊν και ςυναιςκθματικϊν
δυνατοτιτων και δεξιοτιτων των μακθτϊν. Στοχεφουν επίςθσ ςτθ ςυναιςκθματικι ευεξία
και τθν βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων και αλλθλεπιδράςεων. Αυτζσ,
κεωροφνται πλζον απαραίτθτεσ, για τθν ομαλι ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν.
Στισ ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίασ και επίλυςθσ προβλθμάτων, θ επίλυςθ προβλθμάτων
απαιτεί προθγουμζνωσ τθν ςωςτι ανάγνωςθ του προβλιματοσ. Στθ ςυνζχεια, με τθν χριςθ
κατάλλθλων μεκόδων και τεχνικϊν, γίνεται μια προςπάκεια για τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ
ςε ζνα επικυμθτό επίπεδο κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ, κα πρζπει να υπάρχει ενεργι
ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων μελϊν. Υπάρχει πλθκϊρα ερευνϊν και προτάςεων επί του
κζματοσ (Tayebeh et al, 2018), γεγονόσ που μασ επιβεβαιϊνει για τθν πολυπλοκότθτα
εξεφρεςθσ λφςθσ.
Ππωσ κατζγραψαν οι Sadegül και Özgür (2010), οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τθ βία
κυρίωσ ωσ ςωματικι, κα πρζπει λοιπόν να διδάςκονται και να αναγνωρίηουν και άλλεσ
μορφζσ και τφπουσ που μπορεί να αςκοφνται ςτο περιβάλλον τουσ όπωσ: Λεκτικι βία,
Συναιςκθματικι βία, Ψυχολογικι βία, Σεξουαλικι βία, Ρνευματικι βία. Επειδι ο οριςμόσ
που αποδίδει το κάκε παιδί, ςτο τι είναι βία, μπορεί να διαφζρει ανάλογα με το περιβάλλον
ςτο οποίο μεγαλϊνει, γίνεται αντιλθπτό πωσ ςε ζνα Α’ περιβάλλον μπορεί να μθ γίνει
αντιλθπτό ωσ βία, ζνα ςυγκεκριμζνο γεγονόσ ςε αντίκεςθ με το περιβάλλον Β’ όπου το ίδιο
γεγονόσ κεωρείται μια πράξθ βίασ (Sadegül A., Özgür E. ,2010). Ωσ εκ τοφτου, οι
προςπάκειεσ για τθν πρόλθψθ τθσ βίασ και τον οριςμό τθσ, πρζπει να είναι
προςαρμοςμζνεσ ςτα ειδικά χαρακτθριςτικά ενόσ ςυγκεκριμζνου περιβάλλοντοσ.
Γνωρίηουμε, πωσ όταν υπάρξει ζνα περιςτατικό βίασ ςτο ςχολείο, θ διαχείριςι του
απαιτεί προςεκτικι μελζτθ του ςυμβάντοσ, μια δίκαιθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ αλλά και
αυςτθρότθτα ςτθν τιρθςθ των κανόνων που ζχουν τεκεί. Αν τθρθκοφν όλα τα παραπάνω,
οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, κα εκτιμιςουν τθ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν και κα νιϊςουν
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πωσ ζχει «επζλκει το δίκαιο», που είναι πολφ ςθμαντικό για τθν διατιρθςθ ιρεμου
κλίματοσ ςτο ςχολείο.
Το ςχολείο πρζπει να δουλζψει το ςχζδιο ςε πζντε τομείσ:
1. Δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και αρμονικισ ςυνφπαρξθσ
2. Άμεςθ παρζμβαςθ για αποτροπι τραυματιςμϊν
3. Διερεφνθςθ ςυμβάντοσ και απόδοςθ «δίκαιθσ» λφςθσ
4. Ραρακολοφκθςθ πορείασ μελϊν που είχαν εμπλακεί ςτο ςυμβάν, εποπτεία /
βελτίωςθ κλίματοσ ςχολείου.
5. Λιψθ πρόςκετων μζτρων εφόςον κρικεί αναγκαίο.
2.3. Δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και αρμονικισ ςυνφπαρξθσ
Θ δθμιουργία αςφαλοφσ και εφρυκμου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, προχποκζτει τθν
φπαρξθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και αρμονικισ ςυνφπαρξθσ. Αυτό, που πολλζσ φορζσ,
αναφζρεται ωσ «κουλτοφρα», δθλαδι του καλοφ ςχολικοφ κλίματοσ επικοινωνίασ,
διαλόγου και εμπιςτοςφνθσ, ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. Τα μζλθ τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ, κα πρζπει να μποροφν να εκφράςουν ελεφκερα τθν άποψθ τουσ και να
προςτατεφονται από οποιαδιποτε απειλι ι άςκθςθ βίασ ςε βάροσ τουσ. Αυτό κα πρζπει να
υποςτθρίηεται, τόςο από τουσ εκπαιδευτικοφσ μζςα ςτισ τάξεισ όςο και από τθν διεφκυνςθ.
Τα μακθτικά ςυμβοφλια, πρζπει να λειτουργοφν με ζναν τρόπο δθμοκρατικό, να
αναδεικνφουν και να προωκοφν τισ απόψεισ των μακθτϊν και όχι να εξυπθρετοφν ιδία
ςυμφζροντα. Οφείλουν να βοθκοφν, ςτο να υπάρχει ενθμζρωςθ των μακθτϊν, ςχετικά με
τθν τιρθςθ, το ςεβαςμό και τθν προςταςία των δικαιωμάτων όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ.
Με τθν χριςθ του “Ρλαιςίου Οργάνωςθσ Σχολισ Ηωισ” όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 30
τθσ Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν ςχολικι κοινότθτα, ςτθν αρχι
του διδακτικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ, να προχωρά ςτθν
κατάρτιςθ ι τροποποίθςθ ενόσ πλαιςίου κανόνων, για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ
ςχολικισ ηωισ, του Ρλαιςίου Οργάνωςθσ Σχολικισ Ηωισ. Σε ςυνεργαςία με τθν μακθτικι
κοινότθτα, ορίηεται το τι είναι αποδεκτό και τι “παραβατικό” για τθν ςχολικι κοινότθτα και
ςτθν ουςία ςφυρθλατείται ζτςι θ “ςχολικι κουλτοφρα”.
Σφμφωνα με άρκρο 38 παρ. 4 του ν. 4692/2020 προβλζπεται ο ρόλοσ του
Εκπαιδευτικοφ Εμπιςτοςφνθσ, ο οποίοσ “παρεμβαίνει, κακοδθγεί και ενθμερϊνει μακθτζσ,
γονείσ και κθδεμόνεσ, ςε κζματα παιδαγωγικισ αντιμετϊπιςθσ ηθτθμάτων ςε τομείσ που
απαςχολοφν τθ ςχολικι μονάδα, όπωσ ενδεικτικά οι ακόλουκεσ: διαχείριςθ κρίςεων
(ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, επικετικότθτα), μακθςιακζσ δυςκολίεσ, προβλιματα ςυμπεριφοράσ,
πρόλθψθ ςε κζματα ακραίων ςυμπεριφορϊν (ρατςιςμόσ, διαφορετικότθτα), ςυμπερίλθψθ
και ενςωμάτωςθ, μακθτζσ με ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ, κλίςεισ και ταλζντα, μετάβαςθ ςε
άλλεσ βακμίδεσ, ςχολικι κινθτικότθτα, ςυμβουλευτικι και ομάδεσ γονζων. Αςκεί τα
κακικοντά του και λειτουργεί ςυμπλθρωματικά και ενιςχυτικά προσ τουσ υφιςτάμενουσ
κεςμοφσ υποςτιριξθσ των ςχολικϊν μονάδων, χωρίσ να υποκακιςτά τισ αρμοδιότθτεσ του
ςυλλόγου διδαςκόντων, του Διευκυντι και του Συντονιςτι εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ
ςχολικισ μονάδασ ι τισ αρμοδιότθτεσ υπερκείμενων ςχολικϊν δομϊν.”
Το άρκρο αυτό ςυμπλθρϊνεται από το άρκρο 39 όπου προβλζπεται πωσ “Με
απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων κακορίηονται όλα τα κατάλλθλα
διοικθτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μζτρα, για τθν πρόλθψθ, αποτροπι και
αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Με όμοια απόφαςθ, μπορεί να
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προβλζπεται θ ςφςταςθ επιτροπϊν ι ομάδων εργαςίασ για τθν εκτζλεςθ των ςκοπϊν του
προθγοφμενου εδαφίου και να κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ και ο τρόποσ λειτουργίασ
τουσ.”
Καλό κα είναι λοιπόν, να ζχει ςυγκροτθκεί μια “ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων”
αποτελοφμενθ από εκπαιδευτικοφσ, μζλθ τθσ διοίκθςθσ και τον/τθν ψυχολόγο του ςχολείου
(δυςτυχϊσ ςπάνια περίπτωςθ για τα ελλθνικά δεδομζνα).
Τζλοσ, είναι προφανζσ, πωσ θ τακτικι επικοινωνία με τουσ κθδεμόνεσ κατά μόνασ ι
τον ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων, όπου αυτόσ λειτουργεί, κα πρζπει να είναι από τουσ
βαςικοφσ ςτόχουσ του ςχολείου, ϊςτε να βρίςκονται κοντά ςτα παιδιά και ςτουσ
προβλθματιςμοφσ τουσ.
2.4. Άμεςθ παρζμβαςθ για αποτροπι τραυματιςμϊν
Τθν ςτιγμι που λαμβάνει μζροσ ζνα περιςτατικό βίασ, το ςχολείο οφείλει να κάνει
προςπάκειεσ να προςτατζψει αρχικά τθν ςωματικι ακεραιότθτα του κφματοσ, ςταδιακά να
μειϊςει τθν ζνταςθ που υπάρχει, για να μπορζςει ςτθν ςυνζχεια να εκτιμθκεί θ κατάςταςθ
και να λθφκοφν μζτρα, ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ όπωσ (Ομάδα
Άμεςθσ Ραρζμβαςθσ, 2010):
 Ρροςζγγιςθ, άμεςα και προςεκτικά, μακθτϊν που παρουςιάηουν ζνταςθ, χωρίσ να
μπείτε ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ γιατί πικανόν να ςασ χτυπιςουν, κατά λάκοσ, πάνω
ςτο μζνοσ τθσ ςυμπλοκισ.
 Τραβιξτε τουσ εμπλεκόμενουσ μακθτζσ, από τθ μζςθ τουσ, προσ τα πίςω. Μθν το
κάνετε μόνοι ςασ, αλλά με τθ βοικεια άλλων εκπαιδευτικϊν που κα ςυγκρατιςουν
τον απζναντι μακθτι.
 Μθ ηθτιςετε από άλλουσ μακθτζσ, να τουσ χωρίςουν γιατί μπορεί να
τραυματιςτοφν! Δεν είναι ευκφνθ των μακθτϊν, να χωρίςουν μακθτζσ που ζχουν
πιαςτεί ςτα χζρια.
Στθν ςυνζχεια προτείνεται:
 Απομάκρυνςθ μακθτϊν - κεατϊν, διότι λειτουργοφν ςυνικωσ ωσ καταλφτεσ
 Διαχωριςμό μακθτϊν, ςε διαφορετικό τόπο, ςυνοδεία εκπαιδευτικοφ
 Φροντίδα εμπλεκόμενων, αν είναι τραυματιςμζνοι και κλιςθ Κζντρου
Υγείασ/Νοςοκομείου, ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ που απαιτεί βοικεια
 Ρροςπάκεια αποφυγισ γενίκευςθσ και διαιϊνιςθσ ςυμβάντοσ, με αποτροπι
τθλεφωνθμάτων προσ εξωςχολικοφσ και κθδεμόνεσ (αν κρικεί αναγκαίο κα
ειδοποιθκοφν από το ςχολείο).
 Ειδοποίθςθ αςτυνομίασ, ωσ ακραίο αλλά αναγκαίο, κάποιεσ φορζσ, μζτρο.
2.5. Διερεφνθςθ ςυμβάντοσ και απόδοςθ «δίκαιθσ» λφςθσ
Θ διερεφνθςθ του περιςτατικοφ, ζχει ωσ αφετθρία το ςκεπτικό πωσ τόςο το κφμα όςο
και ο κφτθσ χρειάηονται βοικεια. Μακροπρόκεςμα, καλό κα ιταν να αναπτυχκεί και να
αποκαταςτακεί θ ειρθνικι ςχζςθ και θ επικοινωνία μεταξφ τουσ ι εν πάςει περιπτϊςει να
υπάρξει μια αποδοχι μιασ κατάςταςθσ ιςορροπίασ. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, είναι
ςαφϊσ καταλυτικόσ, για τθν εκτόνωςθ του φαινομζνου. (Τηϊρτηθ, 2016).
Ζχει μεγάλθ ςθμαςία, να υπάρξει παιδαγωγικόσ διάλογοσ, εκδιλωςθ ςυγκεκριμζνου
ενδιαφζροντοσ, για τθν επίλυςθ επί τθσ ουςίασ τθσ όποιασ διαφοράσ. Αναλόγωσ με τθν
περίπτωςθ, ςυηιτθςθ με το Δεκαπενταμελζσ Συμβοφλιο του ςχολείου και με το Ρενταμελζσ
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Συμβοφλιο τθσ τάξθσ, αν κρικεί αναγκαίο ακόμθ και με τουσ μακθτζσ του/των
τμιματοσ/των. Λιψθ παιδαγωγικϊν μζτρων, που ζχουν οριςτεί και ανακοινωκεί εκ των
προτζρων. Δεν πρζπει να υπάρξουν ταλαντεφςεισ και διςταγμοί, ςτθν λιψθ τθσ απόφαςθσ.
Κα πρζπει να υπάρξει ςτόχευςθ, για τθν αποκατάςταςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων του
όποιου γεγονότοσ και ςε περίπτωςθ που απαιτείται, ςυςτθματικόσ και ουςιαςτικόσ
διάλογοσ με τουσ κθδεμόνεσ. Αναφορά και χαρακτθριςμόσ τθσ πράξθσ και όχι τθσ
προςωπικότθτασ του δράςθ ι των δραςτϊν. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ και ανάλογα με τθ
βαρφτθτα των περιςτατικϊν, απαιτείται και θ ςυνζργεια ειδικϊν επιςτθμόνων (ςχολικϊν
ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων, κοινωνιολόγων κλπ).
Εφόςον το περιςτατικό κεωρθκεί ςοβαρό, προτείνεται επιπλζον θ ςφγκλθςθ
ςυνζλευςθσ προςωπικοφ, για να ςυηθτθκοφν περαιτζρω ενζργειεσ.
2.6. Ραρακολοφκθςθ πορείασ μελϊν
εποπτεία/βελτίωςθ κλίματοσ ςχολείου

που

είχαν

εμπλακεί

ςτο

ςυμβάν,

Είναι ςθμαντικό, να ςπάςουμε πικανό κφκλο βίασ, που μπορεί να ξεκινιςει από ζνα
ςυγκεκριμζνο περιςτατικό, προκειμζνου να διαλφςουμε τουσ λόγουσ πίςω από τθ βία. Κα
πρζπει να παρζχονται ερεκίςματα, μζςω κουβζντασ, για τουσ μακθτζσ ςχετικά με τθ
διαχείριςθ του κυμοφ και των χαρακτθριςτικϊν τθσ περιόδου εφθβείασ.
Για να μπορεί να υπάρξει, μια ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του περιςτατικοφ, κα πρζπει
να γίνονται ςυνεχιηόμενεσ παρεμβάςεισ, ςτο διάςτθμα μετά τθν κρίςθ. Θ παρζμβαςθ του
ςχολείου, για περιςτατικά βίασ, δεν πρζπει να ξεκινά μόνο όταν προκφπτει μια κρίςθ, οφτε
περιορίηεται ςτθν διαχείριςθ κατά τθν ςτιγμι του ςυμβάντοσ αλλά απαιτεί επιπλζον
ενζργειεσ, τόςο κατά τθν φάςθ τθσ πρόλθψθσ, όςο και μετά το πζρασ του ςυμβάντοσ ςε
επίπεδο εξομάλυνςθσ και επαναφοράσ ςτθν ομαλι λειτουργία. Αρκετοί ερευνθτζσ, ζχουν
καταδείξει, τθ ςθμαντικότθτα τθσ λειτουργίασ των Ομάδων Διαχείριςθσ Κρίςεων, ωσ προσ
τθν προετοιμαςία και αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ ςτα πλαίςια ενόσ οργανιςμοφ, ςυγκριτικά με
τθν ανάκεςθ του ανωτζρω ρόλου ςε ζνα άτομο (Γαρδίπθ, 2014). Θ ςθμαςία τθσ Ομάδασ
Διαχείριςθσ Κρίςεων, δεν μπορεί και δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να υποτιμθκεί.
Οργανιςμοί που ενκαρρφνουν και υποςτθρίηουν τθ λειτουργία των ομάδων αυτϊν, ζχουν
περιςςότερεσ πικανότθτεσ ελζγχου τθσ κρίςθσ και επιςτροφισ ςε κανονικι λειτουργία
(King, 2002).
Τα
περιςτατικά
βίασ,
κακοποιοφν
το
κφμα,
προκαλϊντασ
μεγάλο
ψυχοςυναιςκθματικό αντίκτυπο, το κφμα αρχίηει και αναπτφςςει αγχϊδεισ και φοβικζσ
καταςτάςεισ, που μπορεί να οδθγιςουν ςε διαταραχζσ, κακϊσ τα τραφματα αυτά μποροφν
να παραμείνουν ανοιχτά για πολλά χρόνια. Αν ο εκφοβιςμόσ διαρκεί επίςθσ πολλά χρόνια ι
αν είναι τόςο ζντονοσ και βίαιοσ, ςτον ψυχιςμό του κφματοσ, είναι αναγκαίο να μελετθκεί
ςε βάκοσ ο αντίκτυποσ του κάκε περιςτατικοφ και να υπάρξει παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ
μετά το περιςτατικό.
Λδιαίτερα, ςτθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων βίασ ομαδικοφ χαρακτιρα, λόγω τθσ
ζνταςθσ που εκπζμπουν, απαιτείται μεγάλθ προςοχι και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ για
να μπορεί να διαμορφωκεί μια ςτάςθ ηωισ, κοινωνικότθτασ και κατανόθςθσ και να δίνει
τθν αίςκθςθ ςτουσ μακθτζσ ότι ηουν ςε ζνα φιλικό περιβάλλον, όπου επωάηεται θ αυριανι
ανκρωπιςτικι κοινωνία.
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2.7. Λιψθ πρόςκετων μζτρων εφόςον κρικεί αναγκαίο
Αν και όπωσ τονίηει ο Klingman (1989), θ παρζμβαςθ πρζπει να γίνεται εντόσ του
ςχολείου ι τθσ τάξθσ και από εκείνουσ που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοι με το περιβάλλον,
δθλαδι τουσ εκπαιδευτικοφσ και τον/τθν ψυχολόγο του ςχολείου, αναλόγωσ με το
περιςτατικό, ίςωσ πρζπει να μελετθκοφν ενζργειεσ όπωσ:
 Συνεργαςία με το αρμόδιο Κζντρο Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ
(Κ.Ε.Σ.Υ.)
 Αναηιτθςθ βοικειασ ςε δομζσ του Διμου
 Συνεργαςία με τοπικι κοινότθτα, για προγράμματα μθ βίασ
Κάποιεσ άλλεσ ενζργειεσ, που κα πρζπει να εκτιμθκοφν, είναι θ:
 Ρικανι προςκικθ εφθμεριϊν
 Διαμόρφωςθ χϊρου, ϊςτε να είναι ευκολότερα εποπτεφςιμοσ και προςτατευμζνοσ
Τζλοσ, επειδι ςθμαντικι πτυχι είναι θ βελτίωςθ φιλοςοφίασ και κλίματοσ μθ βίασ ,
κα πρζπει να μελετθκεί θ ανάγκθ λιψθσ μζτρων που:
 να ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ του γενικοφ ςχολικοφ κλίματοσ ι ςτθν αςφάλεια τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ
 να ςτοχεφουν, ςτθν διαμόρφωςθ ειρθνικϊν ςτάςεων, απόψεων και κινιτρων
μεταξφ των μελϊν που ςυναπαρτίηουν τθν ςχολικι κοινότθτα και ςτθν εκμάκθςθ
ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου (Τηϊρτηθ, 2016).
Τζτοιεσ δράςεισ, ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του διαλόγου γφρω από το φαινόμενο
και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ του, κακϊσ και ςτθν ανταλλαγι γνϊςεων, απόψεων και
ιδεϊν. Ραράλλθλα, ςυντελοφν ςτθ γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ και ςτθν ανάγκθ
αντιμετϊπιςισ του με αποτελεςματικά μζςα.

3. Συμπεράςματα
Ακολουκϊντασ τθν Οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ (Molnar & Lindquist, 1998), θ ςχολικι
βία και ο εκφοβιςμόσ, ερμθνεφεται μζςα ςε ζνα πλαίςιο αλλθλεπίδραςθσ διαφόρων
παραγόντων, που ςυντελοφν ςτθ ςυντιρθςθ του φαινομζνου. Ρολλζσ φορζσ αυτοί οι
παράγοντεσ δεν είναι εμφανείσ.
Κατά τθν άποψθ μου είναι ςθμαντικό να διδαχκοφν ςτουσ μακθτζσ τεχνικζσ, για τθν
επίλυςθ προβλθμάτων, επίλυςθ ςυγκροφςεων, δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, αυτοπροςταςία
ςτθ βίαιθ κατάςταςθ, βοικεια για τθν αναηιτθςθ δεξιοτιτων, οι οποίεσ είναι και βαςικζσ
δεξιότθτεσ ηωισ. Οι μακθτζσ πολλζσ φορζσ δεν μποροφν να κατανοιςουν και να τθριςουν
αποδεκτοφσ κανόνεσ ςτο ςχολείο, ςτο παιχνίδι, ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ
και δεν γνωρίηουν ακόμθ το πωσ να χειριςτοφν καταςτάςεισ αγχογόνεσ, εξαιτίασ τθσ μικρισ
ςχετικισ εμπειρίασ και των ελλειμμάτων ςτθν αντίλθψθ και τθ γνωςτικι επεξεργαςία των
καταςτάςεων αυτϊν. Θ εκμάκθςθ των κανόνων τθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων, μζςα ςτο
κοινωνικό ςφνολο και κατά ςυνζπεια θ ζνταξι του αποτελεί ςτόχο τθσ κοινωνικοποίθςθσ.
Κεωρϊ πωσ κα πρζπει οι εκπαιδευτικοί να αναπτφξουν δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ για
τθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθν διαχείριςθ του κυμοφ χρθςιμοποιϊντασ π.χ. τθν
λογοτεχνία για να τροφοδοτιςει τουσ μακθτζσ, με ιςτορίεσ που παρζχουν το ζναυςμα να
ανοίξουν ςυηθτιςεισ μζςα από τισ οποίεσ είναι δυνατόν να καλλιεργθκεί θ ενςυναίςκθςθ
ςτα παιδιά και με τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ να προωκιςει τθν ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ
μεταξφ των παιδιϊν.
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Θ κακιζρωςθ τθσ 6θσ Μαρτίου, ωσ “Ρανελλινια Σχολικι Θμζρα κατά τθσ Βίασ ςτο
ςχολείο” κινείται, κατά τθ γνϊμθ μου προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, επειδι μπορεί να είναι θ
αφορμι για τθν δθμιουργία δράςεων-ςυηθτιςεων-εκδθλϊςεων (π.χ. βιβλιοπαρουςιάςεισ,
προβολζσ ταινιϊν, εικαςτικά εργαςτιρια, διαδραςτικζσ ομιλίεσ, βιωματικά ςεμινάρια κ.α.),
με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.
Απαραίτθτθ, πιςτεφω πωσ κρίνεται και θ οργάνωςθ ςυναντιςεων, εκδθλϊςεων και
επιμορφϊςεων, με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθν κατάρτιςθ των
εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και των κθδεμόνων ςχετικά με κζματα ςχολικισ βίασ και
εκφοβιςμοφ.
Θ άποψθ μου είναι πωσ θ αλλαγι του ςχολικοφ κλίματοσ, ςυμβάλλει ςτθν
αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου και ο ρόλοσ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, είναι
κακοριςτικόσ για τθν επίτευξθ αυτισ τθσ αλλαγισ. Σε ζνα περιβάλλον αςφάλειασ και
φιλικότθτασ, οι μακθτζσ νιϊκουν ότι ο εκπαιδευτικόσ ςυμμερίηεται τισ δυςκολίεσ τουσ και
κατανοεί τα προβλιματά τουσ και ζτςι μποροφν να αναπτυχκοφν ςτρατθγικζσ, με τισ οποίεσ
μπορεί να αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά το φαινόμενο.
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Ρερίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει τα κφρια ευριματα μιασ ζρευνασ πεδίου και των μελετϊν
που εκπονικθκαν για δυο επικίνδυνουσ εκιςμοφσ· τον εκιςμό ςε θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ
(Κοφηιλοσ et al., 2020) και τον εκιςμό ςτα τυχερά παιγνίδια (Γλαμπεδάκθσ et al., 2020). Τα
ςτοιχεία ςυλλζχκθκαν από 1459 νζουσ 15-30 χρονϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα τον Μάιο 2019,
από φοιτθτζσ του Τμιματοσ Μθχανικϊν Βιοϊατρικισ του ΡΑΔΑ. Τα ευριματα είναι
ενδιαφζροντα και ςυςχετίηονται με το μορφωτικό επίπεδο των ίδιων των νζων αλλά και
των γονζων και κθδεμόνων τουσ, με τθν θλικία τουσ, το φφλο τουσ, με τθν θλικία πρϊτθσ
επαφισ με τον ερευνϊμενο εκιςμό, με τθν επικυμία και τθν προςπάκειά τουσ να
απεξαρτθκοφν, τθν επιτυχία τθσ προςπάκειασ, με τα χριματα που δαπανοφν ςτο εκιςτικό
πεδίο. Τα ευριματα προβλικθκαν ςτο ςφνολο των νζων 15-30 χρονϊν τθσ Ελλάδασ και
δθμιοφργθςαν μια δεξαμενι αρικμθτικϊν ςτοιχείων που είναι διακζςιμθ ςε κάκε
επιςτθμονικό και πολιτικό φορζα για αξιοποίθςθ.
Λζξεισ-κλειδιά: Εκιςμόσ, θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, τυχερά παιγνίδια.
Ο εκιςμόσ είναι μια εξάρτθςθ που χαρακτθρίηεται από τθν ζντονθ προςιλωςθ ενόσ
ατόμου ςε ζνα αντικείμενο, μια δραςτθριότθτα, ζνα άλλο άτομο ι ςε ουςίεσ όπωσ το
αλκοόλ, τα καπνικά προϊόντα, τα ναρκωτικά κ.ά. Ο εξαρτθμζνοσ χτίηει και επικεντρϊνει τθ
ηωι του γφρω από το αντικείμενο τθσ εξάρτθςισ του. (ΚΕΚΕΑ, 2020).
Ρολλοί επιςτιμονεσ κεωροφν πωσ θ παρατεταμζνθ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων, smartphone, tablet, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κ.ά. ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςυμπεριφορά
των ατόμων, δθμιουργεί μια εικονικι πραγματικότθτα ηωισ και ςυνδζεται με τθν
αντικοινωνικότθτα, τθν κατάκλιψθ, το άγχοσ, τθν ζλλειψθ προςεκτικισ δραςτθριότθτασ και
άλλεσ ψυχικζσ διαταραχζσ. Στθν Ελλάδα, θ Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ τθσ Διαταραχισ
Εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο (ΕΕΜΔΕΔ, 2020) δθμοςιεφει πλθκϊρα πλθροφοριϊν για τισ
επιπτϊςεισ και για προγράμματα υποςτιριξθσ των εκιςμζνων ςτο Διαδίκτυο και των
οικογενειϊν τουσ.
Στθ Wikipedia (el.wikipedia.org, 2020) διαβάηουμε ότι: "Τα τυχερά παιχνίδια
ςυναρπάηουν τουσ οπαδοφσ τουσ όςο ενοχλοφν τουσ κριτικοφσ τουσ. Στθρίηονται ςτθν βακιά
επικυμία του ανκρϊπου να διακινδυνεφςει και ςτθν ελπίδα του να κερδίςει μεγάλα
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χρθματικά ποςά. Τα τυχερά παιχνίδια βαςίηονται ςε ανεπτυγμζνα μακθματικά και
υπάγονται ςτουσ νόμουσ των πικανοτιτων. Είναι ουςιαςτικά θ ανάλθψθ κινδφνου (ρίςκου)
για να κερδίςεισ μεγάλα ωσ και τεράςτιασ αξίασ ζπακλα" (χριματα - αντικείμενα), ενϊ ςτθ
Psychopedia (Psychopedia, 2020) αναφζρεται πωσ: "Δεν υπάρχει άνκρωποσ που ζςτω και
για λίγο δεν ζχει δοκιμάςει τθν τφχθ του παίηοντασ κάποιο τυχερό παιχνίδι όςο “ακϊο” κι
αν είναι αυτό. Το 3,5% του ποςοςτοφ των ατόμων που ζχει παίξει ζνα τυχερό παιχνίδι
ζχουν μια μορφι διαταραχισ με τον τηόγο".
Τα τυχερά παιγνίδια δεν είναι δραςτθριότθτα που εμφανίηεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ
χϊρα· είναι φαινόμενο που απαςχολεί όλον τον κόςμο. Στθ Βρετανία για παράδειγμα, το
69% του πλθκυςμοφ αςχολείται με παιγνίδια (Theguardian.com, 2014).
Για να μελετθκεί τί ςυμβαίνει ςτθν Ελλάδα διενεργικθκε ζρευνα και εκπονικθκε
μελζτθ που δίνει απαντιςεισ ςε καίρια ερωτιματα για τον εκιςμό των νζων 15-30 χρονϊν
ςτισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και τα τυχερά παιγνίδια, θ οποία μπορεί να βοθκιςει τθν
πολιτεία και τουσ ςχετιηόμενουσ φορείσ ςτθ λιψθ των απαιτοφμενων αποφάςεων. Θ
μελζτθ προβάλει μζςω ςτατιςτικϊν μεκόδων τα ςυμπεράςματα του δείγματοσ ςτον γθγενι
πλθκυςμό και ςτουσ διαβιοφντεσ ςτθ χϊρα αλλοδαποφσ νζουσ 15-30 χρονϊν.

Ταυτότθτα τθσ ζρευνασ



Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτισ 19-31 Μαΐου 2019, ςε όλθ τθν Ελλάδα,
θλεκτρονικά με ςχεδόν μθδενικό περιβαλλοντικό αποτφπωμα.
Το δείγμα περιζλαβε 1.484 άτομα θλικίασ 15-30 χρονϊν με τα αποδεκτά
ερωτθματολόγια να είναι 1.459. Ο αντίςτοιχοσ πλθκυςμόσ νζων (15-30 χρονϊν) ςτθν
Ελλάδα, εκτιμάται ότι ανερχόταν το 2011 ςε 2.050.751 άτομα, μθ υπολογιηομζνων των
αλλοδαπϊν νζων που ενδζχεται να ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Για Διάςτθμα
Εμπιςτοςφνθσ – Βεβαιότθτασ 95%, θ ζρευνα και τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ ζχουν
Μζγιςτο Δειγματικό Σφάλμα ±2,56.

Θλικιακι κατανομι
Ερευνικθκε ο πλθκυςμόσ θλικίασ 15-30 χρονϊν και θ θλικιακι κατανομι του
δείγματοσ φαίνεται ςτο ακόλουκο γράφθμα. Θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ παρατθρείται
ςτθν θλικία των 19 χρονϊν (25,9%).
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Γράφθμα 1: Θλικιακι κατανομι του δείγματοσ
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Μορφωτικό επίπεδο των ερωτϊμενων και των γονζων τουσ
Το μορφωτικό επίπεδο των γονζων/κθδεμόνων και των ίδιων των νζων δίνει μια
εικόνα αποκαλυπτικι τθσ εξζλιξθσ τθσ μόρφωςθσ των Ελλινων (και μερικϊν αλλοδαπϊν
νζων που κατοικοφν ςτθν Ελλάδα) από τθν προθγοφμενθ ςτθν τρζχουςα γενιά. Οι ζχοντεσ
Α'-κμια εκπαίδευςθ μειϊκθκαν κατά 87,1%.
Οι ςχζςεισ των άλλων επιπζδων δεν μποροφν να αξιολογθκοφν ςτατιςτικά λόγω των
διαφορετικϊν ορίων θλικίασ των πλθκικϊν ςυνόλων.
Ρίνακασ 1: Μορφωτικό επίπεδο γονζων και νζων
Μορφωτικό Επίπεδο
Α'-κμια Εκπαίδευςθ
Β'-κμια Εκπαίδευςθ
Μετά Β'-κμια Εκπαίδευςθ
Γ'-κμια Εκπαίδευςθ
Μεταπτυχ./Διδακτορικό

Γονείσ

Νζοι

6,2%
29,0%
--48,8%
16,1%

0,8%
13,8%
67,9%
13,7%
3,8%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Το 99,6% των νζων χρθςιμοποιεί θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ,ανεξάρτθτα φφλου και θλικίασ, κφρια
ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο (όλων των μορφϊν), ςε
φιλικά ςπίτια, ακόμα και ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Το μεγαλφτερο πλικοσ νζων (35,6%) δαπανά
ςυνολικά περιςςότερο από 4 ϊρεσ κάκε μζρα ςε
χριςθ Θ. Σ. και το 85,1% των νζων αςχολείται
περιςςότερο από 2 ϊρεσ τθν θμζρα. Λίγοι νζοι
(11,2%) τισ χρθςιμοποιοφν για 1-2ϊρεσ και
ελάχιςτοι (3,7%) τισ χρθςιμοποιοφν μζχρι μια ϊρα
τθν θμζρα. Από τα ευριματα προκφπτει ότι:



Γονείσ

29,0%
6,2%
0,8%

13,7% 16,1%
3,8%

13,8%

Α'

Νζοι που χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ




48,8%

Β'

Β+

Γ'

Δ'

Γράφθμα 2:Μορφωτικό επίπεδο γονζων και
νζων

Εκιςμόσ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ



67,9%

35,6%

40,0%

27,4%

30,0%

22,1%

20,0%
10,0%

11,2%
3,7%

0,0%

t<1h

1h<t<2h 2h<t<3h 3h<t<4h

4h<t

Γράφθμα 3: Χρόνοσ t που δαπανάται από νζουσ
ςε χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν

Το μορφωτικό επίπεδο των γονζων/κθδεμόνων δεν "παίηει" κανζνα ρόλο ςτθ χριςθ
των Θ. Σ. από τουσ νζουσ, ενϊ το μορφωτικό επίπεδο των ίδιων των νζων "παίηει"
κάποιο ζςτω και μικρό ρόλο ςτθ χριςθ των Θ. Σ. Πςο αυξάνεται το μορφωτικό
επίπεδο των χρθςτϊν τόςο μειϊνεται θ χριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, φυςικά
με μικρό ρυκμό.
Ζνα μικρό ποςοςτό νζων (2,2%) χρθςιμοποιεί Θ.Σ. εν ϊρα εργαςίασ
Κάκε νζοσ 15-30 χρονϊν δαπανά κατά μζςο όρο 108€ τον χρόνο για αναβάκμιςθ και
επιςκευι των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν του.
Πλοι οι νζοι τθσ χϊρασ (χωρίσ τουσ αλλοδαποφσ νζουσ 15-30 χρονϊν που διαβιοφν
ςτθν Ελλάδα οι οποίοι δεν μποροφν να υπολογιςτοφν) ξοδεφουν 220 εκατομμφρια
ευρϊ τον χρόνο για αναβακμίςεισ, ςυντθριςεισ και επιςκευζσ των θλεκτρονικϊν
ςυςκευϊν τουσ.
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Χριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτα κοινωνικά δίκτυα
Στα κοινωνικά δίκτυα ςυμμετζχουν ςχεδόν όλοι (98,0%) οι νζοι ανεξάρτθτα φφλου
(97,8% οι άνδρεσ και 98,1% οι γυναίκεσ) με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
 Το μορφωτικό επίπεδο των νζων 15-30 χρονϊν δεν φαίνεται να επιδρά ςτθ
ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα. Οι ζχοντεσ Α'-κμια εκπαίδευςθ υπολείπονται
κατά 6,5% του Μ. Ο. που δεν κρίνεται ωσ ςτατιςτικά ιςχυρι διαφορά.
 Θ θλικία επίςθσ δεν επθρεάηει τθ ςυμμετοχι των νζων ςτα κοινωνικά δίκτυα.
 Ο μζςοσ θμεριςιοσ χρόνοσ που δαπανά ςτα κοινωνικά δίκτυα ζνασ νζοσείναι2h
23min.
 Μζχρι δυο ϊρεσ κάκε μζρα δαπανοφν οι περιςςότεροι νζοι (49,1%) ςτισ ςελίδεσ των
κοινωνικϊν δικτφων και το 31,4% δαπανά 2 με 4 ϊρεσ.
 Ρεριςςότερο από 4 ϊρεσ κάκε μζρα ξοδεφει ςτα κοινωνικά δίκτυα μόνο το 16,4%
των νζων.
30,0%

23,1%

25,0%

26,0%
20,8%
16,4%

20,0%
10,6%

15,0%
10,0%
5,0%

3,1%

0,0%
0h

0h<t<1h

1h<t<2h

2h<t<3h

3h<t<4h

4h<t

Γράφθμα 4: Χριςτεσ Κοινωνικϊν Δικτφων ωσ προσ τον χρόνο χριςθσ

Χριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν για ζρευνα και αναηιτθςθ ςτοιχείων
Οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ νζουσ 15-30 χρονϊν και για
ζρευνα και αναηιτθςθ ςτοιχείων. Τα ευριματα γι' αυτιν τθ ςυνιςτϊςα χριςθσ είναι:
 Το 98,1% των νζων χρθςιμοποιεί τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ για ζρευνα και
αναηιτθςθ ςτοιχείων μζςω διαδικτφου.
 Το φφλο δεν ζχει ςθμαςία· Το 97,5% των ανδρϊν και το 98,5% των γυναικϊν τισ
χρθςιμοποιοφν για αναηιτθςθ ςτοιχείων.
 Το μορφωτικό επίπεδο των νζων δεν ζχει ςθμαςία (Μ.Ο. = 98,1%), μόνθ μικρι
απόκλιςθ οι ζχοντεσ Α'-κμια εκπαίδευςθ (91,7%).
 Θ θλικία των νζων επίςθσ δεν ζχει ςθμαςία. Σχεδόν όλοι οι νζοι, πάνω από 97%,
αναηθτοφν ςτοιχεία μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.
 Θ πλειονότθτα των νζων (34,7%) δαπανά μζχρι μια ϊρα τθν θμζρα, το 25,6% μζχρι 2
ϊρεσ και το 17,2% μζχρι 3 ϊρεσ.
Χριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν για ενθμζρωςθ και ειδιςεισ
Οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ χρθςιμοποιοφνται και για ενθμζρωςθ και ειδιςεισ μζςω
διαδικτφου με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά.
 Το 98,4% των νζων χρθςιμοποιεί τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ για ενθμζρωςθ και
ειδιςεισ μζςω διαδικτφου.
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Το φφλο δεν ζχει ςθμαςία. Το 98,3% των ανδρϊν και το 98,4% των γυναικϊν τισ
χρθςιμοποιοφν για αναηιτθςθ ςτοιχείων.
Το μορφωτικό επίπεδο των νζων δεν ζχει ςθμαςία (Μ.Ο. = 98,6%), μόνθ μικρι
απόκλιςθ οι ζχοντεσ Α'-κμια εκπαίδευςθ (91,7%).
Θ θλικία των νζων δεν επθρεάηει τθν ενθμζρωςι τουσ μζςω θλεκτρονικϊν
ςυςκευϊν.
Θ πλειονότθτα των νζων (65,2%) δαπανά μζχρι μια ϊρα τθν θμζρα για ενθμζρωςθ
μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, το 16,6% δαπανά 1 με 2 ϊρεσ και το 4,3% 2 με 3
ϊρεσ για ενθμζρωςθ και ειδιςεισ. Το 11,7% δεν τισ χρθςιμοποιεί γι' αυτιν τθ
δραςτθριότθτα.

Χριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν για παιγνίδια και διαςκζδαςθ
Υπάρχει θ εντφπωςθ ότι οι νζοι χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ
περιςςότερο, αν όχι μόνο, και για παιγνίδια και διαςκζδαςθ. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ
όμωσ δείχνουν διαφορετικά ςτοιχεία, αφοφ το 40,5% δεν "παίηει" παιγνίδια οφτε
διαςκεδάηει μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Θ εντφπωςθ λοιπόν ότι οι νζοι
"ξθμεροβραδιάηονται" ςτα θλεκτρονικά παιγνίδια διαψεφδεται από τθν παροφςα ζρευνα
και μελζτθ. Διαπιςτϊκθκε επίςθσ, ότι:
 Το 33,1% των νζων δαπανά μζχρι μια ϊρα τθν θμζρα, το 10,4% δαπανά 1 με 2 ϊρεσ,
το 6,9% δαπανά 2 με 3 ϊρεσ και το 9,1% δαπανά περιςςότερο από 3 ϊρεσ.
 Το φφλο ζχει ςθμαςία. Το 77,4% των ανδρϊν ζναντι του 45,2% των γυναικϊν τισ
χρθςιμοποιοφν για παιγνίδια και διαςκζδαςθ.
 Το μορφωτικό επίπεδο των νζων ζχει και αυτό ςθμαςία, με ςθμαντικζσ αποκλίςεισ:
οι ζχοντεσ Α'-κμια εκπαίδευςθ (75,0%) και οι κατζχοντεσ μεταπτυχιακό ι
διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν (27,3%) τισ χρθςιμοποιοφν για παιγνίδια και διαςκζδαςθ
με Μ.Ο. 58,5%.
 Θ θλικία των νζων φαίνεται πωσ ζχει κάποια μικρι ςθμαςία. Πλεσ οι θλικιακζσ
ομάδεσ, ςε ποςοςτό από 53,5% των νζων 23-30 χρονϊν ζωσ 66,3% των νζων 15-17
χρονϊν "παίηουν" και διαςκεδάηουν μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με μικρζσ
διαφορζσ μεταξφ τουσ.
Χριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν για διαδικτυακζσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ
Οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ νζουσ και για διαδικτυακζσ και
άλλεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςυγγραφι εργαςιϊν και παρουςιάςεων, φωτογραφιςεισ,
βιντεοςκοπιςεισ, GPS, αρικμομθχανι κ.ά. Θ ζρευνα κατζγραψε ότι:
 Θ πλειονότθτα των νζων (90,6%) χρθςιμοποιεί τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και για
διαδικτυακζσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ.
 Το φφλο δεν ζχει ςθμαςία.
 Θ πλειονότθτα των νζων, 42,8%, τισ χρθςιμοποιεί γι' αυτόν τον ςκοπό μζχρι μια ϊρα
τθν θμζρα, και το 25,5% από 1 μζχρι 2 ϊρεσ.
 Θ θλικία των νζων δεν ζχει ςθμαςία. Πλεσ οι θλικιακζσ ομάδεσ, ςε ποςοςτό από
97,1% ζωσ 98,4% τισ χρθςιμοποιοφν για διάφορεσ επαγγελματικζσ και άλλεσ χριςεισ
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Χρθςιμότθτα των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν
Κάποιοι νζοι κεωροφν τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ πολφ χριςιμεσ και κάποιοι άλλοι όχι
και τόςο, ανάλογα με τουσ λόγουσ που τισ χρθςιμοποιοφν. Θ χρθςιμότθτά τουσ κατά τουσ
νζουσ είναι θ ακόλουκθ:
 Το 30,7% των νζων τισ κεωρεί χριςιμεσ, το 26,9% πολφ χριςιμεσ και το 17,7%
εξαιρετικά χριςιμεσ, δθλαδι το 75,3% τισ κεωρεί τουλάχιςτο χριςιμεσ.
 Το φφλο δεν ζχει ςθμαςία ςτον βακμό χρθςιμότθτασ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.
 Θ θλικία των νζων δεν "παίηει" ςθμαντικό ρόλο ςτθν άποψθ τουσ για τθ
χρθςιμότθτα των ςυςκευϊν. Το 70,2% των νζων 15-17 χρονϊν τισ κεωρεί Χριςιμεσ,
πολφ χριςιμεσ και εξαιρετικά χριςιμεσ, ζναντι του 74,7% των νζων 18-22 χρονϊν
και του 79,2% των νζων 23-30 χρονϊν που λόγω των υποχρεϊςεων που ζχουν
δθμιουργιςει εκμεταλλεφονται καλφτερα τισ ςυςκευζσ.
 Το μορφωτικό επίπεδο των νζων επθρεάηει τθν άποψι τουσ για τθ χρθςιμότθτά
τουσ.
 Πςο υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο ζχει ο νζοσ τόςο καλφτερα αξιοποιεί τισ
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και τόςο περιςςότερο αναγνωρίηει τισ δυνατότθτεσ και τισ
διευκολφνςεισ τουσ. Θ άποψθ ότι οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ είναι χριςιμεσ ζωσ
εξαιρετικά χριςιμεσ για μεν τουσ ζχοντεσ μορφωτικό επίπεδο Α'-κμιασ εκπαίδευςθσ
επικροτείται από το 41,7%, ενϊ από τουσ ζχοντεσ Β'-μια ζωσ και τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ είναι κατά μζςο όρο 73,6% και ςτουσ ζχοντεσ Μ/Δ τίτλουσ ςπουδϊν
είναι 86,8%.
Ρίνακασ 2: Βακμόσ χρθςιμότθτασ Θ.Σ.
0 – κακόλου χριςιμεσ

2,9%

1 – περιττζσ
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4 – πολφ χριςιμεσ

26,9%

40,0%

30,7%

30,0%

5 – εξαιρετικά χριςιμεσ
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Γράφθμα 5: Βακμόσ χρθςιμότθτασ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν

Ραραμζλθςθ άλλων υποχρεϊςεων προκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ
Κάποιοι νζοι παραμελοφν άλλεσ υποχρεϊςεισ τουσ προκειμζνου να αςχολθκοφν με
τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Τα ευριματα δείχνουν ότι το 35,7% κατά Μ.Ο. των νζων δεν
παραμελεί ποτζ άλλεσ υποχρεϊςεισ του προκειμζνου να αςχολθκεί με θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ. Το 10,4% τισ παραμελεί ςπάνια, το 34,3% μερικζσ φορζσ και το 19,7% πολλζσ
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φορζσ. Το γεγονόσ ότι το 19,7% πολλζσ φορζσ παραμζλθςε άλλεσ υποχρεϊςεισ
προκειμζνου να χρθςιμοποιιςει τθσ Θ. Σ. του δείχνει και το πόςο πολφ ζχει εκιςτεί.
38,3%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

35,8%

32,6%

33,0%
21,1%

10,5%

Ροτζ

18,5%

10,2%

Σπάνια

Μερικζσ φορζσ

Ρολλζσ φορζσ

Γράφθμα 6: Ραραμζλθςθ άλλων υποχρεϊςεων

Επθρεαςμόσ από τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ

*ΡΕΛΟΧΘ

Το 54,2% των νζων πιςτεφει ότι δεν
ΚΕΛΛΟΥ+
*ΡΕΛΟΧΘ
επθρεάηεται από τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν
ΚΕΛΛΟΥ+
ςυςκευϊν και ότι μπορεί ςτθ ςυνζχεια να
*ΡΕΛΟΧΘ
Δεν επθρεάηεταιΚΕΛΛΟΥ+
αςχολθκεί με κάτι άλλο, το 13,8% ότι
Μετά από 0<t<2h
επθρεάηεται μετά από χριςθ ζωσ 2 ωρϊν, το
*ΡΕΛΟΧΘ
Μετά από 2<t<4h
18,5% μετά από 2 ζωσ 4 ϊρεσ και το 13,5%
ΚΕΛΛΟΥ+
Μετά από 4<t
μετά από περιςςότερο από 4 ϊρεσ χριςθσ τθν
θμζρα.
Γράφθμα 7: Επθρεαςμόσ από τθ χριςθ Θ. Σ.
Το 62,0% δθλϊνει ότι μπορεί να
ςταματιςει όποτε χρειαςτεί κάκε περιττι
62,0%
χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (μθδενικόσ
εκιςμόσ), το 32,8% ότι μπορεί να κάνει μερικι
5,2%
διακοπι (μερικόσ εκιςμόσ) και το 5,2 δεν
32,8%
μπορεί να διακόψει τθ χριςθ (πλιρθσ
Ρλιρθσ διακοπι
εκιςμόσ).
Μερικι διακοπι
Δεν ζχουν ςτατιςτικά ςθμαντικι
Καμιά διακοπι
ςθμαςία
ςτον
εκιςμό
ςτθ
χριςθ
θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν θ θλικία και το φφλο,
ενϊ το μορφωτικό επίπεδο παίηει κάποιο μικρό Γράφθμα 8: Διακοπι/περιοριςμόσ τθσ περιττισ
χριςθσ Θ. Σ.
ρόλο.

Εκιςμόσ ςτα τυχερά παιγνίδια
Νζοι που παίηουν τυχερά παιγνίδια
Οι νζοι που παίηουν τυχερά παιγνίδια είναι
μόλισ το 13,1% των νζων μζχρι 30 χρονϊν τθσ
χϊρασ μασ.Το 6,8% ζπαιηε αλλά διζκοψε, ενϊ το
80,1% δεν ζπαιηε οφτε παίηει. Κετικό επίςθσ
ςτοιχείο είναι ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (26,0%)
των εκιςμζνων με τα τυχερά παιγνίδια νζων,
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13,1%

80,1%
Ραίηουν

Ζπαιηαν ςτο παρελκόν

6,8%
Δεν παίηουν

Γράφθμα 9: Νζοι που παίηουν τυχερά
παιγνίδια
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μπόρεςε με διάφορουσ τρόπουσ να απεκιςτεί.
Νζοι που παίηουν τυχερά παιγνίδια ωσ προσ το φφλο, ςτο ςφνολο του δείγματοσ
Το φφλο ζχει μεγάλθ ςθμαςία ςτθ
δραςτθριότθτα των νζων ςτα τυχερά παιγνίδια,
αφοφ θ αναλογία είναι τζςςερισ άνδρεσ προσ μια
γυναίκα, δθλαδι οι άνδρεσ είναι το 350% των
γυναικϊν. Οι άνδρεσ είναι το 22,8% των ανδρϊν
του δείγματοσ και οι γυναίκεσ το 5,1% των
γυναικϊν.

22,8%
5,1%
Άνδρεσ

Γυναίκεσ

Γράφθμα 10: Νζοι που παίηουν ωσ προσ το
φφλο του δείγματοσ

Θλικία πρϊτθσ επαφισ με τυχερά παιγνίδια
Δυςτυχϊσ ζνα ςθμαντικό
50,0%
43,5%
ποςοςτό (4,7%) νζων παιδιϊν είχε
40,0%
19,6%
19,6%
επαφι με τα τυχερά παιγνίδια
30,0%
20,0%
5,1%
πριν από τα 7 χρόνια του, ζνα
4,7% 1,6% 5,9%
10,0%
άλλο ςθμαντικότερο ποςοςτό
0,0%
7,5% ςτα 7-11 χρόνια του και ζνα
< 7ετϊν 7-8 ετϊν 9-11
12-14
15-17
18-21 ≥ 22 ετϊν
ετϊν
ετϊν
ετϊν
ετϊν
ακόμα πιο ςθμαντικό 19,6%
άρχιςε να παίηει τυχερά παιγνίδια ςτα
Γράφθμα 11: Θλικία πρϊτθσ επαφισ με τυχερά παιγνίδια
12-14 χρόνια του. Ρικανότατα οι
γονείσ ζχουν μεγάλθ ευκφνθ γιαυτό. Θ κφρια μάηα των νζων (43,5%) ζρχεται ςε επαφι με
τα τυχερά παιγνίδια ςτα 15-17 χρόνια τουσ, μια θλικία που πρζπει να τθν προςζξουν οι
αρμόδιοι πάρα πολφ. Ζωσ 11 χρονϊν το 11,9% των νζων ζχει ξοδζψει χριματα ςε τυχερά
παιγνίδια· το ποςοςτό αυτό των νζων τθσ Ελλάδασ είναι ςχεδόν ίςο με το αντίςτοιχο 14%
των νζων ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (Gambling Commission, 2018).
Λόγοι που παίηουν τυχερά παιγνίδια
Θ περιζργεια είναι ο ςθμαντικότεροσ
λόγοσ που παρακινεί τουσ νζουσ να παίηουν
με 35,1% και ακολουκοφν οι φίλοι με
32,4%, οι ίδιοι οι γονείσ με 15,7%, ενϊ δεν
λείπουν οι οικονομικοί λόγοι με 9,2% και το
διαδίκτυο με τισ προκλιςεισ και τισ
προτροπζσ του με 6,5%. Ρροκαλεί εντφπωςθ
το γεγονόσ ότι το 9,2% των νζων που
παίηουν πιςτεφει (δεν ελπίηει απλά) ότι κα
κερδίςει χριματα από τα τυχερά παιγνίδια.

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

35,1%

32,4%
15,7%
9,2%

6,5%
1,1%

Γράφθμα: 12: Λόγοι που παίηουν τυχερά παιγνίδια
(Με αναγωγι των πολλαπλϊν επιλογϊν)

367

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Χριματα που παίηουν οι νζοι ςε τυχερά
παιγνίδια τον μινα

100,0%

Θ
ςυντριπτικι
πλειονότθτα
80,0%
81,9%
(81,9%) των νζων 15-30 χρόνων ξοδεφει
60,0%
λιγότερο από 30€ τον μινα, ποςό που
40,0%
9,6%
δεν
μπορεί
να
χαρακτθριςτεί
4,8%
20,0%
3,7%
υπερβολικό, εξαρτάται όμωσ από το
0,0%
προφίλ των παικτϊν, τθν θλικία τουσ
<30€
30-50€
50-100€
>100€
και το οικογενειακό ειςόδθμά τουσ. Το
9,6% των νζων ξοδεφει 30€-50€, το 4,8%
Γράφθμα 13: Χριματα που ξοδεφουν τον μινα ςτα
ξοδεφει 50€-100€ και περιςςότερα από
τυχερά παιγνίδια
100€ ξοδεφει το 3,7%.
Θ μζςθ δαπάνθ ενόσ παίκτθ τυχερϊν παιγνιδιϊν15-30 χρονϊν ςτθν Ελλάδα εκτιμάται
ςε 29,39€ τον μινα, και θ μζςθ δαπάνθ ενόσ νζου του δείγματοσ, κατά ςυνζπεια των νζων
τθσ χϊρασ, εκτιμάται ςε 3,79€ τον μινα.
Ραίκτεσ που παίηουν λιγότερα από 30€ τον μινα ςε τυχερά παιγνίδια ανά θλικία
Θ θλικία των νζων ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυμμετοχι τουσ. Στο δείγμα
τθσ ζρευνασ το 0,4% είναι θλικίασ 15-17 χρονϊν και το 2,8% θλικίασ 23-30 χρονϊν.
Θ κφρια μάηα των παικτϊν είναι θλικίασ 18-22 χρονϊν, που είναι κατά 1675%
μεγαλφτερθ των νζων 15-17 χρονϊν και κατά 154% μεγαλφτερθ των παικτϊν 23-30 χρονϊν.
Αναλυτικότερα, οι νζοι 18-22 χρονϊν που παίηουν λιγότερο από 30 € τον μινα είναι:
 68,7% των νζων 15-30 χρονϊν (=103/150) *150=άτομα που παίηουν<30€+
 54,2% των παικτϊν παίηουν τυχερά παιγνίδια (=103/190) *190=άτομα που παίηουν
Τ.Ρ.+
 10,9% των ατόμων τθσ ζρευνασ (=103/947) *947=πλικοσ ατόμων 18-22 χρονϊν ςτο
δείγμα+
 7,1% των ατόμων του δείγματοσ) τθσ ζρευνασ και κατ' επζκταςθ των νζων 15-30
χρονϊν ςτθ χϊρα (=103/1459)*1459=τα άτομα του δείγματοσ+

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ραίκτεσ <30€
Θλικία παικτϊν/Θλικία δείγματοσ

68,7%

Ραίκτεσ <30€/Ραίκτεσ τυχ.παιγν.
Ραίκτεσ <30€/Σφνολο δείγματοσ

54,2%

4,0%
3,2%
3,8%
0,4%

27,3%
21,6%
11,6%
2,8%

10,9%
7,1%
15-17 ετϊν

18-22 ετϊν

23-30 ετϊν

Γράφθμα 14: Νζοι που ξοδεφουν <30€ τον μινα ωσ προσ διάφορεσ παραμζτρουσ
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Ρίνακασ 3: Νζοι που παίηουν λιγότερο από 30€ τον μινα ςε τυχερά παιγνίδια
Ξοδεφουν <30€ τον μινα ωσ
προσ τθν θλικία τουσ

Ραίκτεσ
<30€

Ραίκτεσ τυχερϊν
παιγνιδιϊν

Ραίκτεσ/άτομα
δείγματοσ

Δείγμα ζρευνασ

15-17 χρονϊν

4,0%

3,2%

3,8%

0,4%

18-22 χρονϊν

68,7%

54,2%

10,9%

7,1%

23-30 χρονϊν

27,3%

21,6%

11,6%

2,8%

100,0%

78,9%

10,3%

10,3%

Σφνολο περιπτϊςεων

Κζρδθ και Ηθμίεσ από τα τυχερά παιγνίδια
Μόνο το 19,6% των νζων που
παίηουν τυχερά παιγνίδια ζχει κζρδθ
ζναντι του 48,1% που ζχει ηθμιζσ, ενϊ
το 32,3% είναι ιςοςκελιςμζνεσ
περιπτϊςεισ. Οι νζοι ςτθν Ελλάδα, 1530 χρόνων, παίηουν περιςςότερα από
7.750.000 τον μινα ι περιςςότερα από
93.000.000€ τον χρόνο και θ ηθμιά τουσ
είναι μεγαλφτερθ από 2.200.000€ τον
μινα ι μεγαλφτερθ από 26.400.000€
τον χρόνο.

40,0%
30,0%

32,3%
25,9%
19,6%

22,2%

20,0%
10,0%
0,0%

Κζρδθ
Ηθμιά

Λςοςκελιςμζνα
Μεγάλθ ηθμιά

Γράφθμα 15: Κζρδθ-Ηθμιζσ από τυχερά παιγνίδια

Εκποίθςθ περιουςίασ για ςυμμετοχι ςε τυχερά παιγνίδια

96,8%

Το 3,2% των παικτϊν τυχερϊν παιγνιδιϊν ζχει
εκποιιςει περιουςιακό ςτοιχείο προκειμζνου να
παίξει. Αν το ποςοςτό 3,2% προβλθκεί ςτο ςφνολο του
3,2%
δείγματοσ (1459 νζοι) τότε, το 0,41% των νζων 15-30
Εκποίθςθ περιουςίασ Μθ εκποίθςθ
χρονϊν ζχει εκποιιςει περιουςιακά ςτοιχεία, και, αν
προβλθκεί ςτο ςφνολο των νζων τθσ χϊρασ τότε Γράφθμα 16: Εκποίθςθ περιουςίασ για να
εκτιμάται ότι 8.434 νζοι τθσ χϊρασ ζχουν εκποιιςει
ςυμμετοχι ςε τυχερά παιγνίδια
περιουςιακά ςτοιχεία προκειμζνου να παίξουν ςε
τυχερά παιχνίδια. Το εφρθμα αυτό εμφανίηει πόςο μεγάλθ είναι θ μάςτιγα των τυχερϊν
παιγνιδιϊν ςτθν κοινωνία.
Ρροςπάκεια-Διακοπι-Στακερότθτα διακοπισ τθσ ςυμμετοχισ ςε τυχερά παιγνίδια
Αρκετοί νζοι που ζπαιηαν τυχερά παιγνίδια κζλθςαν και προςπάκθςαν να διακόψουν
το παιγνίδι. Κάποιοι από αυτοφσ τα κατάφεραν, μερικοί αν και διζκοψαν αρχικά, άρχιςαν
πάλι να παίηουν. Το επόμενο γράφθμα δείχνει τισ προςπάκειεσ των νζων να διακόψουν τα
τυχερά παιγνίδια.
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Γράφθμα 17: Ρροςπάκειεσ των νζων να διακόψουν τα τυχερά παιγνίδια

Το γεγονόσ ότι το 26,0% όςων ζπαιηαν και παίηουν τυχερά παιγνίδια κατάφερε να
διακόψει το παίξιμο είναι πολφ ενκαρρυντικό, από τθν άλλθ πλευρά όμωσ το γεγονόσ ότι 73
άτομα από τα 148 που προςπάκθςαν, δθλαδι το 49,3%, δεν τα κατάφερε είναι πολφ
απογοθτευτικό. Ρεριςςότερο απογοθτευτικό είναι το γεγονόσ ότι το 74,0% όςων ζπαιηαν
και παίηουν ι δεν προςπάκθςε ι δεν τα κατάφερε να διακόψει. Αυτό δείχνει το μζγεκοσ τθσ
προςπάκειασ που απαιτείται για τθν απαγκίςτρωςθ από αυτόν τον εκιςμό.
Λόγοι ΜΘ προςπάκειασ διακοπισ παιξίματοσ τυχερϊν παιγνιδιϊν
Από τουσ 289 νζουσ 15-30 χρονϊν που ζπαιηαν ςτο παρελκόν ι παίηουν και τϊρα
τυχερά παιγνίδια οι 141 δεν προςπάκθςαν ποτζ να ςταματιςουν το παιγνίδι. Οι λόγοι που
επικαλοφνται είναι οι διάφοροι, οι ςπουδαιότεροι των
Ρροςπάκεια διακοπισ
οποίων είναι:
Σθμ. 1: Αιτιολόγθςαν τθ μθ προςπάκεια 140 νζοι,
48,4%
Σθμ. 2: Διατθροφμε τθ ςφνταξθ και ορκογραφία τουσ.
51,6%
Απλα δεν χρειαςτθκεποτε να τα κοψωκακωσ παίηω
ΔΕΝ προςπάκθςαν
Ρροςπάκθςαν
ελεγχομενα, Δεν ειμαιεκιςμενοσ, Δεν κεωρωμεγαλθ
τθν ςυχνοτθτα για να κρινεται απαραιτθτθ θ διακοπθ,
Δεν μπορϊ, Δεν ξοδεφω χριματα ςε τυχερά παιχνίδια,
Γράφθμα 18: Ρροςπάκεια διακοπισ
δεν παιηω πολφ, Δεν παίηω ςυχνά, για να χρειαςτεί να
τα ςταματιςω, Δεν χρειάςτθκε γιατί δεν ξόδεψα ποτζ μεγάλα ποςά, Χροςταοπάντουμπρϊ;
Ρολλοί νζοι κεωροφν ότι είναι δφςκολο να εκιςτοφν ι ακόμα ότι είναι ιςχυροφ
χαρακτιρα και ελζγχουν το παιγνίδι και γιαυτό δεν επιχείρθςαν να το διακόψουν.
Ειδικοί πάντωσ λζνε πωσ ο εκιςμόσ είναι φπουλοσ, αργόσ και μεκοδικόσ, γιαυτό χρειάηεται
μεγάλθ προςοχι και επαγρφπνθςθ ειδικά ςτα νζα παιδιά.
Σχζςθ διακοπισ και ςυνζχιςθσ τυχερϊν παιγνιδιϊν
Αν ςυγκρίνουμε τα ποςοςτά εκροισ από τα τυχερά παιγνίδια και ςυνζχιςθσ τθσ
ςυμμετοχισ των νζων 15-30 χρονϊν, παρατθροφμε ότι:
 Άνδρεσ: Για κάκε ζναν που εγκαταλείπει τα τυχερά παιγνίδια, ςυνεχίηουν να παίηουν
2,62
 Γυναίκεσ: Για κάκε μια που εγκαταλείπει τα τυχερά παιγνίδια, ςυνεχίηουν να παίηουν
3,92
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Σφνολο νζων: Για κάκε ζναν που εγκαταλείπει, ςυνεχίηουν να παίηουν 2,85
Θ ςχζςθ εκροισ/ςυνζχιςθσ είναι κατά 33,2% καλφτερθ ςτουσ άνδρεσ ςτο ςφνολο των
νζων 15-30 χρονϊν που παίηουν τυχερά παιγνίδια, όμωσ παίηουν 250% περιςςότεροι.

Συμπεράςματα
Τόςο οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ όςο και τα τυχερά παιγνίδια αποδεικνφεται ότι είναι
μάςτιγεσ που απειλοφν τθν ανκρωπότθτα, όμωσ περιςςότερο απειλοφν τουσ νζουσ που
ζχουν μπροςτά τουσ μεγάλο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό βίο, γι' αυτό θ
πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείσ πρζπει να ενςκιψουν με μεγάλθ ςοβαρότθτα ςτο
πρόβλθμα αυτό.
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https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/17/women-video-games-iab, 2014
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Το Μουςικό Σχολείο Λαςικίου ωσ πυλϊνασ ανάπτυξθσ,
πολιτειότθτασ και πολιτιςτικισ διπλωματίασ
Δροςουλάκθσ Κωνςταντίνοσ
Msc Cultural Management εκπαιδευτικόσ ΡΕ79.01

Ρερίλθψθ
Θ φπαρξθ Μουςικοφ Σχολείου ςε μια περιοχι, ζνα νομό, κεωρείται από πολλοφσ
εκπαιδευτικό και πολιτιςτικό «must»!... και για κάποιουσ άλλουσ, ωσ εκ τοφτου, «εργαλείο»
προϊκθςθσ, προςωπικισ, πολιτειακισ, πολιτικισ, τοπικιςτικισ, ψθφοκθρικισ ι ακόμα και
οικονομικισ ςταδιοδρομίασ. Τελικά, υπάρχει κάποιοσ λόγοσ που να προςδίδει ςτθν φπαρξθ
Μουςικοφ Σχολείου το χαρακτθριςμό «must»; Θ παροφςα ειςιγθςθ καταπιάνεται με το
νεοςφςτατο Μουςικό Σχολείο και το τοποκετεί ςτο κάδρο των βαςικϊν πυλϊνων
ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ του νομοφ Λαςικίου, προτείνοντάσ το ωσ ςθμαντικό «εργαλείο»
αειφορίασ, πολιτειότθτασ και εφαρμογισ Ρολιτιςτικισ διπλωματίασ. Ρροτείνει μια
ρθξικζλευκθ λφςθ με τθν ζνταξθ του ςχολείου ςτον πυρινα ενόσ διεκνοφσ πολιτιςτικοφ
πάρκου, με ςτόχο τθν άςκθςθ «ιπιασ ιςχφοσ» και τθ διαμόρφωςθ κουλτοφρασ των νζων
γφρω από τθν εκνικι ταυτότθτα και το πολιτιςτικό κεφάλαιο, επιχειρϊντασ ταυτόχρονα να
δθμιουργιςει ςυνκικεσ ςυηιτθςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ
περιοχισ ςε παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον.
Λζξεισ κλειδιά: Ανάπτυξθ, Ρολιτιςτικό κεφάλαιο, Ρολιτιςτικι διπλωματία, Μουςικό
Γυμνάςιο Λαςικίου

Ειςαγωγι
Στο ςθμερινό «νζο» κοινωνικοοικονομικό τοπίο, ςε πολιτικό-πολιτειακό επίπεδο,
εγχϊριο και διεκνζσ, θ «ανάπτυξθ» προβάλλεται ωσ κεντρικι επιδίωξθ κακϊσ το φαινόμενο
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ζχει μεταςχθματίςει εντυπωςιακά τισ διεκνείσ κοινωνικοοικονομικζσ
ςυνκικεσ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα νζεσ παραδοχζσ και αξίεσ, ςτισ οποίεσ οι κοινωνίεσ
καλοφνται να ανταποκρικοφν και να εφαρμόςουν. Θ νζα γενιά καλείται να αντιμετωπίςει
ποικιλοτρόπωσ καταςτάςεισ με ζντονο οικονομικό χαρακτιρα και είναι ςχεδόν αδφνατον να
ανταπεξζλκει χωρίσ εκπαιδευτικό επαναπροςδιοριςμό και ςε κάκε περίπτωςθ χωρίσ ζνα
ςτοιχειϊδεσ επίπεδο εγγραμματιςμοφ ςτθν οικονομικι παιδεία. (Δροςουλάκθσ, 2019).
Για τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ο πολιτιςμόσ διαχρονικά αποτελεί από τθ μια
ιςχυρό δθμόςιο αγακό κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ, άυλο και, από τθν άλλθ πολφ ςθμαντικό
οικονομικό πόρο. Θ ανάδειξθ του πολιτιςμοφ ςε ςθμαντικό τομζα κοινωνικοφ και
οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι εμπεριζχει τζτοια χαρακτθριςτικά,
τα οποία επιτρζπουν τθν αξιοποίθςι του ςε πολλαπλά επίπεδα. (Smandych, 2005).
Μζςα ςε αυτό το εκνικό και υπερεκνικό τοπίο, αλλά και ςτισ απρόςμενα νζεσ με
αρνθτικό πρόςθμο εξελίξεισ που προκάλεςε θ πανδθμία covid-19, δθμιουργικθκε φςτερα
από μεγάλθ κακυςτζρθςθ, ματαιϊςεισ και διαρκείσ αναβολζσ το Μουςικό Γυμνάςιο
Λαςικίου, ίςωσ ςτον ποιο «δφςκολο» νομό τθσ επικράτειασ, από τθν οπτικι ότι, θ
γεωμορφολογικι του κατάςταςθ ζχει δθμιουργιςει ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ,
κατϋεπζκταςθ οικονομικζσ και αναπτυξιακζσ, που κα εμφανιςτοφν ςτο προςκινιο το
προςεχζσ μζλλον και που απαιτοφν «ειδικι» διαχείριςθ.
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Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται το πϊσ το Μουςικό Γυμνάςιο Λαςικίου δφναται
να παίξει καταλυτικό ρόλο ςτθ νζα προοπτικι ανάπτυξθσ με αιχμι του δόρατοσ τθν άςκθςθ
«πολιτιςτικισ διπλωματίασ».
Α. Θ νζα εκπαιδευτικι δομι
Ο νομόσ Λαςικίου είναι ζνασ νομόσ με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά, τα
οποία ζχουν διαμορφϊςει τα χαρακτθριςτικά τθσ αςτικισ κατανομισ και διαςποράσ των
κατοίκων. Σε αδρζσ γραμμζσ πρόκειται για ζναν νομό με τρία ςχεδόν ιςοδφναμα αςτικά
κζντρα, (Άγιοσ Νικόλαοσ, Λεράπετρα, Σθτεία) τα οποία ςχθματίηουν ζνα τρίγωνο ςτο μζςον
του οποίου βρίςκονται ορεινοί όγκοι με κατά το πλείςτον προβλθματικό οδικό δίκτυο. Κατά
τθν απογραφι του 2011, ο Άγιοσ Νικόλαοσ ζχει 11.421 κατοίκουσ ςτθν πόλθ και 27.679 ςτον
διευρυμζνο διμο Αγίου Νικολάου (shorturl.at/stxLO), θ Λεράπετρα ζχει 16.139 κατοίκουσ
ςτθν πόλθ και 27.602 ςτον διευρυμζνο διμο και θ Σθτεία 9.912 κατοίκουσ ςτθν πόλθ και
14.513 ςτον διευρυμζνο διμο. (πλθρ. 7θ ΥΡΕ)
Αυτά τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά για πολλζσ δεκαετίεσ
προκάλεςαν διαμάχθ, (όχι αναίτια), ανάμεςα ςτα 3 αςτικά κζντρα για το ποφ (και αν) κα
επρόκειτο να δθμιουργθκεί κρατικι δομι κοινισ ωφζλειασ-εξυπθρζτθςθσ των κατοίκων του
νομοφ, με αποτζλεςμα, πολλζσ από τισ προςπάκειεσ να ζχουν ματαιωκεί ακόμα και κατά τθ
φάςθ δθμιουργίασ και ίδρυςθσ. Θ επίςθμθ πολιτεία φζρει μεγάλθ ευκφνθ γι' αυτό. Για
παράδειγμα ο αυτοκινθτόδρομοσ «90» γνωςτόσ και ωσ Βόρειοσ Οδικόσ Άξονασ Κριτθσ
(Β.Ο.Α.Κ.), κρίςιμθσ ςθμαςίασ αναπτυξιακό ζργο, κα ζπρεπε βάςθ του ςχεδιαςμοφ να ζχει
ολοκλθρωκεί το 1990, εντοφτοισ βρίςκεται ακόμα κατά το μεγαλφτερο μζροσ του… «ςτα
χαρτιά»!. (el.wikipedi.org, 2020). Από τθν άλλθ, χρθματοδοτιςεισ ευρωπαϊκά προγράμματα
και επενδφςεισ ζχουν διαμορφϊςει ραγδαία το χάρτθ τθ υπόλοιπθσ χϊρασ. Πχι όμωσ του
Λαςικίου.
Αυτι θ ςτάςθ τθσ πολιτείασ, για διαρκι κακυςτζρθςθ και αναβολι, ζχει δθμιουργιςει
τθν εντφπωςθ ότι γίνεται με πρόκεςθ. Ο νομόσ Λαςικίου και κάποιεσ λίγεσ περιοχζσ ακόμα
ςτθ χϊρα, ζχουν μετατραπεί ςε Η.Ε.Ρ.ΥΡ (ηϊνεσ εφαρμογισ πολιτικισ «υποςχεςιολογίασ»)
με άλλα λόγια ςε περιοχζσ αγοράσ ελπίδασ, με νόμιςμα …τθν ψιφο…! Ζτςι, αυξάνονται
ολοζνα οι αναλυτζσ και οι φωνζσ που ιςχυρίηονται ότι, το αίτιο «διαμάχθ των 3 πόλεων»,
απλά ζχει μετατραπεί ςε αφορμι αποτελϊντασ χαμθλοφ κόςτουσ, αλλά αξιόλογθσ ιςχφοσ
προπαγάνδα για χειραγϊγθςθ και πεικϊ τθσ κοινισ γνϊμθσ όςο αφορά ςτα… «μθ
γενόμενα»…
Ο γράφων, από τθ κεςμικι κζςθ του1, επανεκκίνθςε τισ διαδικαςίεσ και χρειάςτθκαν
6 χρόνια γεμάτα ματαιϊςεισ, αναβολζσ και τρεισ κυβερνθτικζσ θγεςίεσ για να δοκεί το
πράςινο φωσ για τθν ζναρξθ το ςθμαδιακό ζτοσ 2020. (Ζτοσ Covid-19). Μετά από
πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ προσ τισ δθμοτικζσ αρχζσ του νομοφ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα
κριτιρια που ηθτικθκαν, επιλζχκθκε ωσ επαρκζςτερθ πρόταςθ ζδρασ του νεοςφςτατου
Μουςικοφ Γυμναςίου το Καβοφςι, το οποίο διοικθτικά ςτον Καλλικράτειο Διμο Λεράπετρασ.

1

Ο γράφων είναι τ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ και ςιμερα Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου (Σ.Ε.Ε.) του Ρεριφερειακοφ
Κζντρου Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) Κριτθσ
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Β. Τα πολιτιςτικά αγακά ωσ “κεφάλαιο”
Σφμφωνα με τον Pierre Bourdieu (1986) το «κεφάλαιο» εμφανίηεται με τρεισ
διαφορετικζσ μορφζσ, οι οποίεσ κακορίηονται από τισ λειτουργικζσ αρχζσ αλλά και από το
εννοιολογικό υπόβακρο που τισ διζπει: το «οικονομικό κεφάλαιο» (economic capital), το
οποίο δφναται να μετατραπεί κατευκείαν ςε χριμα και το οποίο υλοποιείται ςυνικωσ δια
μζςου δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, το «κοινωνικό κεφάλαιο» (social capital), το οποίο
υλοποιείται μζςα από κοινωνικζσ διαςυνδζςεισ, και κοινωνικά δίκτυα και που μπορεί εν
δυνάμει να μετατραπεί ςε οικονομικό κεφάλαιο και το «πολιτιςτικό κεφάλαιο» (cultural
capital), το οποίο κεςμοκετείται με τθ μορφι αυξθμζνων δεξιοτιτων και ακαδθμαϊκϊν
προςόντων προςόντων και, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, μπορεί να μετατραπεί ςε
οικονομικό κεφάλαιο.
Με τθ ςειρά του το πολιτιςτικό κεφάλαιο μπορεί να εκφραςτεί μζςα από τρεισ
διακριτζσ μορφζσ: τθν προςωποποιθμζνθ μορφι (Πςον αφορά τουσ κανόνεσ
ςυμπεριφοράσ, ικθ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, γλϊςςα όπωσ διαμορφϊνονται μζςα από
μακρζσ και ενίοτε επίπονεσ προςπάκειεσ), τθν αντικειμενικοποιθμζνθ μορφι ςε υλικά
αντικείμενα και μζςα, θ οποία ςυχνά ςθματοδοτεί τθν οικονομικι τάξθ κάποιου
(περιλαμβάνονται τα πολιτιςτικά αγακά, όπωσ βιβλία, πίνακεσ, φωτογραφίεσ, μνθμεία,
εργαλεία, ροφχα, ςυςκευζσ, τρόφιμα κ.α.) και τθ κεςμοκετθμζνθ μορφι που ςτθν ουςία
είναι ζνασ άλλοσ τρόποσ διακριτισ αντικειμενικοποίθςθσ, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ,
ςυμβάλλοντασ όμωσ με εντελϊσ πρωτότυπα ςτοιχεία ςτο πολιτιςτικό κεφάλαιο και, απαιτεί
ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ, ςυμπεριφορζσ και ακαδθμαϊκά προςόντα (Bourdieu, 1986).
Θ κζςθ δε που καταλαμβάνει το πολιτιςτικό κεφάλαιο ςτθ ςυνείδθςθ μιασ
κοινότθτασ, κακορίηεται ςθμαντικά από τθν προςτικζμενθ αξία που απολαμβάνει θ
κοινότθτα αυτι ςτθν κοινωνικι, τθν ιςτορικι ι τθν πολιτιςτικι προοπτικι. (Throsby, 1997).
Ο Throsby περιζγραψε ακόμα, διακριτζσ κατθγορίεσ αυτισ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ. Και
αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν κακοριςτικι επιρροι ςτισ αντιλιψεισ εκείνων που
αςχολοφνται επιςτθμονικά με τισ οικονομικζσ και τισ κοινωνιολογικζσ εκδοχζσ του
πολιτιςμοφ. Σφμφωνα με αυτι τθν περιγραφι ςτα πολιτιςτικά αγακά (Throsby, D., 2001)
μποροφμε να αναγνωρίηονται οι ακόλουκεσ μορφζσ αξίασ:
Α. Αιςκθτικι αξία, προζρχεται από τθν κατανάλωςθ του αγακοφ. Συχνά θ αξία αυτι
διαμορφϊνεται εξ’ αιτίασ τθσ ςχζςθσ που αναπτφςςει το αγακό με τον χϊρο που το
περιβάλλει.
Β. Ρνευματικι αξία. Εδϊ το πολιτιςτικό αγακό ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
ςυνείδθςθσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ τθσ ταυτότθτασ ςτο επίπεδο του
πλθκυςμοφ, με αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτιςμικισ του αυτοπεποίκθςθσ, και
δθμιουργία διευρυμζνθσ αντίλθψθσ για τθ δθμιουργία αντίςτοιχθσ πνευματικισ
αξίασ και ςε άλλεσ κοινότθτεσ.
Γ. Κοινωνικι αξία. Το πολιτιςτικό αγακό επενεργεί ςτον τρόπο ηωισ τθσ κοινωνίασ ι
κοινότθτασ και βοθκάει τα μζλθ τθσ να αναγνωρίςουν τισ αξίεσ που μετατρζπουν ςε
ελκυςτικό τόπο τθ διαβίωςθ μζςα ςε αυτιν. Ζτςι ςυμβάλλει ταυτόχρονα ςτθν
κοινωνικι ςτακερότθτα και ςτθ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ.
Δ. Λςτορικι αξία. Θ πιο εφκολα αναγνωρίςιμθ αξία με αντικειμενικοφσ όρουσ. Το
πολιτιςτικό αγακό ςυμβάλλει ςτον κακοριςμό τθσ ταυτότθτασ μιασ κοινότθτασ
εδραιϊνοντασ τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο παρελκόν και το παρόν.
Ε. Συμβολικι αξία. Το πολιτιςτικό αγακό εκφράηει το νόθμα και μαηί επιβεβαιϊνει
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τθν πολιτιςτικι τθσ προςωπικότθτα μιασ κοινότθτασ.
Η. Αξία αυκεντικότθτασ. Το μοναδικό, το αλθκινό το ακζραιο πολιτιςτικό αγακό είναι
χαρακτθριςτικά που το κακιςτοφν ωσ ζνα ανκρϊπινο δθμιοφργθμα με ιδιαίτερθ
αξία.
Στον ςφγχρονο κόςμο πολλά κράτθ, προςπακοφν να προβάλλουν και ενίοτε να
επιβάλλουν τα ςυμφζροντά τουσ και τισ αντιλιψεισ μζςα από τθν πολιτικι που εφαρμόηουν
τουσ μζςα από ποικίλεσ οικονομικζσ και εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ. Τα τελευταία χρόνια
όμωσ ο χϊροσ του πολιτιςμοφ ζχει μετατραπεί εκτόσ από φορζασ ιδεϊν και αξιϊν και ςε
ευκαιρία υπερεκνικϊν προςεγγίςεων υπερβαίνοντασ τα παραδοςιακά πολιτιςτικά πλαίςια.
Ο Joseph Nye (1990) ιδθ από τθ δεκαετία του 1990 ειςιγαγε και κακιζρωςε τον όρο
«ιπια ιςχφσ» (soft power), βάςθ του οποίου αποδίδεται «θ ικανότθτα πεικοφσ ςτισ διεκνείσ
ςχζςεισ μζςα από τθ κουλτοφρα, τισ αξίεσ και τισ ιδζεσ και θ οποία ςυνικωσ περιλαμβάνει
τθ χριςθ οικονομικισ ι πολιτιςτικισ επιρροισ».
Ακριβϊσ εδϊ, ωσ ςθμαντικότερο εργαλείο για τθν άςκθςθ «ιπιασ ιςχφοσ», δθλαδι
τθσ άςκθςθσ επιρροισ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των λαϊν με ςτόχο το αμοιβαίο
ςυμφζρον μζςα από διαδικαςίεσ υπζρβαςθσ τθσ γραμμικισ αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ
κεφαλαίου για τθν παραγωγι κάκε μορφισ νζου κεφαλαίου, αποτελεί ο κάδοσ τθσ
«πολιτιςτικισ διπλωματίασ».
Γ. Θ πολιτιςτικι διπλωματία
Ωσ διπλωματία, ορίηεται θ επιςτιμθ ι θ «τζχνθ» τθσ επίςθμθσ εκπροςϊπθςθσ ενόσ
κράτουσ ςτισ κυβερνιςεισ των άλλων κρατϊν ι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, μζςα ςε
ςυγκεκριμζνα κεςμικά πλαίςια. Ρρόκειται δθλαδι για τθ δεξιότθτα διαχείριςθσ των
εξωτερικϊν ςχζςεων μίασ πολιτείασ, που αφοροφν το ςφνολο των προςϊπων και
υπθρεςιϊν που αςχολοφνται με τισ διεκνείσ ςχζςεισ τθσ πολιτείασ αυτισ.
Με απλά λόγια λοιπόν, ωσ «πολιτιςτικι διπλωματία» ορίηεται θ άςκθςθ διπλωματίασ
μζςω του πολιτιςμοφ ι διαφορετικά, θ άςκθςθ κεμιτισ επιρροισ μζςα από τθν πολιτιςμικι
οδό. Ρρόκειται για τθν κυβερνθτικι πολιτικι που χρθςιμοποιεί ςτοιχεία από τον πολιτιςμό
τθσ χϊρασ για τον ςχεδιαςμό και τθν άςκθςθ εξωτερικισ πολιτικισ με ςκοπό τθν προβολι
τθσ και τελικά τθν επιρροι τθσ ςτο εξωτερικό. Τα ςτοιχεία αυτά μπορεί να είναι θ γλϊςςα,
οι τζχνεσ, τα ζκιμα και οι παραδόςεισ, οι πολιτιςτικζσ αξίεσ και τα αγακά.
Συνεχίηει τισ προςπάκειεσ τθσ εφαρμογισ εξωτερικισ πολιτικισ, όταν οι
παραδοςιακζσ οδοί, είναι ανεπαρκείσ ι «κλειςτζσ». Ρολλζσ φορζσ δε, μζςα από μια
παγκόςμια πολιτιςτικι παρουςία, λειτουργεί αντιςτακμιςτικά όταν υπάρχει ζλλειψθ άλλθσ
πολιτικισ τακτικισ. Αποβλζπει μακροπρόκεςμα ςτθν αποφυγι πολιτικϊν κρίςεων και
ςυγκροφςεων. Ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία και διαςφάλιςθ ενόσ κλίματοσ αμοιβαίασ
κατανόθςθσ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των κρατϊν, αποβλζποντασ ςτθ ςφναψθ ςτακερϊν
ςχζςεων που κα επιφζρουν μακροπρόκεςμα αποτελζςματα και είναι αδιαμφιςβιτθτθ θ
παραδοχι, πωσ ο πολιτιςμόσ δφναται να ςυνειςφζρει ςτθν εξωτερικι πολιτικι και τθ
διπλωματία μιασ χϊρασ, μακροπρόκεςμθ διάςταςθ και προοπτικι.
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, θ ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ διπλωματίασ προκρίνεται ωσ
προτεραιότθτα, για μία χϊρα όπωσ θ Ελλάδα, που διακζτει πλοφςια πολιτιςτικι
κλθρονομιά όπωσ εφςτοχα διατυπϊνει ο κακθγθτισ διεκνϊν ςχζςεων Θλίασ Κουςκουβζλθσ
(2009). Θ επιλογι δθλαδι τθσ πολιτιςτικισ διπλωματίασ ωσ μζςο ενδυνάμωςθσ των
διεκνϊν ςχζςεων ςε μια χϊρα όπωσ θ Ελλάδα με το πολιτιςμικό φορτίο που διακζτει, είναι
δυνατό να προςφζρει βαρφνουςασ ιςχφοσ αποτελζςματα, αντιςτακμίηοντασ ζτςι τθν κατά
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καιροφσ ζλλειψθ οικονομικισ, ςτρατιωτικισ και πολιτικισ δφναμθσ.
Ο γερουςιαςτισ Fulbright, ςτον πρόλογο του ζργου του «Θ Τζταρτθ Διάςταςθ τθσ
Εξωτερικισ Ρολιτικισ» δθλϊνει χαρακτθριςτικά: «Θ Εξωτερικι πολιτικι δεν μπορεί να
βαςίηεται μόνο ςτθν ςτρατιωτικι αντίλθψθ και τισ διπλωματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο
ςθμερινό κόςμο. Θ μορφι του κόςμου ςε μια γενιά από ςιμερα κα επθρεάηεται πολφ
περιςςότερο από το πϊσ μεταλαμπαδεφουμε ςτουσ άλλουσ τισ αξίεσ τθσ κοινωνίασ μασ,
παρά από τθ ςτρατιωτικι ι διπλωματικι μασ ανωτερότθτα». (Κοςμίδου, Η., 2000).
Δ. Ο ρόλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ
Υπάρχουν πολλοί εξωςτρεφείσ τρόποι μζςα από τουσ οποίουσ θ εκπαίδευςθ μπορεί
να προωκιςει τθ δθμόςια εικόνα ενόσ κράτουσ.
Στισ 14 Σεπτεμβρίου 1992, κατά τθ διάρκεια τθσ 43θσ Διεκνοφσ Συνδιάςκεψθσ τθσ
UNESCO για τθν Ραιδεία και τον Ρολιτιςμό ςτθ Γενεφθ, υιοκετικθκε από τθν παγκόςμια
κοινότθτα ο οριςμόσ τθσ UNESCO για τον «Ρολιτιςμό» (Culture):
«ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ = είναι ολόκλθρο το πλζγμα των πνευματικϊν, υλικϊν, διανοθτικϊν και
ςυναιςκθματικϊν χαρακτθριςτικϊν που διακρίνουν μια κοινωνία ι μια κοινωνικι
ομάδα και αποτελοφν τα ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτάσ τθσ. Σ’ αυτά
περιλαμβάνονται τρόποι ηωισ, παραδόςεισ, αντιλιψεισ, τζχνεσ και γράμματα, και ότι
ςτο ςφςτθμα των θκικϊν αξιϊν τουσ εντάςςονται τα κεμελιϊδθ Δικαιϊματα του
Ανκρϊπου.
Ρεριλαμβάνει τόςο τον επίςθμο όςο και τον λαϊκό πολιτιςμό και δεν περιορίηεται ςτθν
υπάρχουςα πολιτιςμικι κλθρονομιά, αλλά εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ από τθ Μνιμθ και
τθ Δθμιουργικότθτα. Δεν είναι εςωςτρεφισ αλλά γονιμοποιείται από τισ ζξωκεν
πολιτιςμικζσ αλλθλεπιδράςεισ.
Ακόμα ο πολιτιςμόσ ςυνδζεται με μια δυναμικι ςχζςθ με τθν Ραιδεία, μζςω τθσ
«ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ», τθσ ελευκερίασ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ ελεφκερθσ
διακίνθςθσ προςϊπων, επιςτθμονικϊν γνϊςεων και πολιτιςμικϊν δθμιουργθμάτων».
Οι Bourdieu και Passeron (1990) υπογραμμίηουν τθν εξζχουςα κζςθ που
καταλαμβάνει θ πολιτιςτικι διάςταςθ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ αποκτά τθ
δυνατότθτα τθσ αναπαραγωγισ του πολιτιςμοφ (civilisation) και τθσ κουλτοφρασ (culture)
μίασ κοινωνίασ. Και ωσ εκ τοφτου μπορεί να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν
αναπαραγωγι του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ και ςτθν άςκθςθ εξουςίασ με τρόπουσ που δεν
είναι απαραίτθτα ορατοί.
Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτθν ειςαγωγι τθσ παροφςασ εργαςίασ, το φαινόμενο τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ ζχει δθμιουργιςει νζεσ παραδοχζσ και αξίεσ, ςτισ οποίεσ οι κοινωνίεσ
καλοφνται να ανταποκρικοφν και να εφαρμόςουν, ενϊ θ ζννοια τθσ ανάπτυξθσ
προβάλλεται ωσ μείηονα προτεραιότθτα.
Κα πρζπει να τονιςτεί ότι ωσ «ανάπτυξθ» προβάλλεται κυρίωσ μια διαδικαςία
άμβλυνςθσ τθσ φτϊχειασ και διαςποράσ ευκαιριϊν (κυρίωσ οικονομικϊν) ςε μεγάλεσ
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. Οι εξελίξεισ όμωσ οδθγοφν ςτθν επιτακτικι ανάγκθ, θ «ανάπτυξθ»
να αποτελεί τρόπο εδραίωςθσ και ιςχυροποίθςθσ θκικϊν χαρακτθριςτικϊν και αξιϊν,
παλαιϊν και «νζων», ςτισ κοινωνίεσ.
Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν τζτοιοι ςτόχοι, κρίνεται απαιτθτι θ βελτίωςθ
εκπαιδευτικϊν προςόντων και παρεχόμενων ικανοτιτων, τα οποία με τθ ςειρά τουσ κα
προκφπτουν μζςα από εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό με ςτοχευμζνθ ςτρατθγικι, κακϊσ θ
εκπαίδευςθ επιδρά με κυρίαρχο τρόπο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ ταυτότθτασ
του κράτουσ, δθλαδι τθσ μοναδικισ και ιδιαίτερθσ εικόνασ του, τόςο για τισ ςφγχρονεσ όςο
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και για τισ μελλοντικζσ γενιζσ. Αυτι θ «εικόνα» και οι παράμεροι που τθν ςυνκζτουν,
πρζπει να είναι κατανοθτι/εσ από τισ ςφγχρονεσ και τισ μελλοντικζσ γενιζσ.
Σφμφωνα με τον Anholt, είναι κρίςιμθ θ δθμιουργία πολιτϊν που κα είναι ικανοί ςτο
να εκπροςωποφν τθ χϊρα τουσ και να τθν κάνουν ελκυςτικι ςτο διεκνζσ περιβάλλον. Για να
επιτευχκεί αυτό, χρειάηεται να αποκτιςουν μεγαλφτερο εκνικό αυτοςεβαςμό. Ωσ εκ
τοφτου, χρειάηεται να είναι καλά ενθμερωμζνοι και να γίνουν ζνκερμοι υποςτθρικτζσ τθσ
εκνικισ τουσ ταυτότθτασ (Anholt, S., 2007).
Θ Σοφία Μπουτςιοφκθ (2015) διατυπϊνει τθν άποψθ ότι οι ςυνζργειεσ που οι οποίεσ
διενεργοφνται μεταξφ του πολιτιςμοφ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ οικονομίασ, από τθ μια
ενιςχφουν τουσ κοινοφσ ςτόχουσ και τισ μεκοδολογίεσ, και από τθν άλλθ προςελκφουν
εξειδικευμζνο κοινό από το εςωτερικό και το εξωτερικό και προωκοφν δραςτθριότθτεσ που
αναδεικνφουν τα πολιτιςτικά και επιςτθμονικά επιτεφγματα μίασ χϊρασ μζςα ςτθν
παγκόςμια κοινότθτα. Επομζνωσ θ εκπαίδευςθ είτε εμπλζκεται άμεςα είτε ζμμεςα, ςε
δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτθ διατιρθςθ, τθν προςταςία, τθν προαγωγι και τθ
δθμιουργία των πολιτιςτικϊν εκφράςεων, γίνεται ςθμαντικό «εργαλείο» άςκθςθσ
πολιτιςτικισ διπλωματίασ. (Suarez-Orozco, M.M. and Qin-Hilliard, D.B. 2004).
Ε. Το «οικοςφςτθμα» και το Μουςικό Γυμνάςιο Λαςικίου
Σε αυτό το πλαίςιο, θ δθμιουργία ενόσ Μουςικοφ Γυμναςίου ςε ζνα τόπο όπωσ το
Λαςίκι αποτελεί πρόκλθςθ εφόςον το όραμα που τθν πλαιςιϊνει αφορά ςτθν ανάπτυξθ
ολόκλθρου του νομοφ με κυρίαρχθ δυναμικι τθν πολιτιςτικι διπλωματία. Και μπορεί τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του νομοφ να τον κακιςτοφν «δφςκολο» ςτθν κυρίαρχθ κοινι
γνϊμθ, όμωσ αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά είναι αυτά που από άλλθ οπτικι και
προςζγγιςθ είναι ικανά να πυροδοτιςουν ζνα πρωτοποριακό μοντζλο διαρκοφσ
(sustainable) ανάπτυξθσ.
Ο ευρφτεροσ τόποσ (το Λαςίκι) και ο ειδικότεροσ και παρκζνοσ τόποσ Καβοφςι,
εμπεριζχουν ζνα εξαιρετικό πλοφτο πολιτιςτικϊν και φυςικϊν ςτοιχείων που τον κακιςτοφν
μοναδικό πόλο ζλξθσ.
Ενδεικτικά αναφζρουμε:
- Τθν αρχαιότερθ ελιά ςτον κόςμο, 4.500 ετϊν ελιά του Καβουςίου, θ οποία αποτελεί
προςτατευόμενο μνθμείο τθσ UNESCO
- Το παλιό ορυχείο χαλκοφ ςτο «Χρυςοκάμινο»
- Τθν παραλία του Κόλου με τα ερείπια των ρωμαϊκϊν αποκθκϊν,
- Τουσ Μινωικοφσ οικιςμοφσ «Γουρνιά» και «Αηοριά», «Βαςιλικι», «Ρφργοσ» κ.ά.
- Το μινωικό κτιριο ςτον Γαϊδουροφά
- Τα φθμιςμζνα φαράγγια «Χα», «Μυλωνά», «ίχτθ», «Σαρακίνασ», «Καλαμαφκασ» κ.ά.
- Το οροπζδιο, το «Δικταίον Άνδρον», το «Κεριόςπθλο» κ.ά. (ierapetra.gr, 2020)
αλλά και φορείσ που αςκοφν ιδθ πολιτιςτικι διπλωματία όπωσ το Λνςτιτοφτο Μελζτθσ
Ρροϊςτορίασ Αιγαίου Ανατολικισ Κριτθσ τθσ Philadelphia (INSTAP-SCEC), ςτθν Ραχειά Άμμο
(instappress.com, 2020 & instapstudycenter.net, 2020)
Θ βαςικι ιδζα πίςω από τθν πρόταςθ είναι θ δθμιουργία ενόσ πολιτιςτικοφ
οικοςυςτιματοσ (cultural hub) με ζδρα το Καβοφςι. Σε αντιδιαςτολι με τθ μζχρι ςιμερα
τακτικι που ακολουκείται, να φεφγουν δθλαδι προσ το εξωτερικό, για μικρό ι μεγάλο
χρονικό διάςτθμα οι πολίτεσ (φοιτθτζσ, επιςτιμονεσ, επαγγελματίεσ) και από εκεί να
ειςάγουν τεχνογνωςία και μοντζλα ανάπτυξθσ, προτείνεται θ ειςαγωγι του ακαδθμαϊκοφ,
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επιςτθμονικοφ, πολιτιςτικοφ κεφαλαίου, ζμψυχου και άψυχου, με κίνθτρο τα μοναδικά
χαρακτθριςτικά (ταυτότθτα) του τόπου, ταυτόχρονα, με πολυεπίπεδθ ςτοχοκεςία.
Από τθ μια, θ ϊςμωςθ του ειςαγόμενου ανκρϊπινου κεφαλαίου με το τοπικό
ςτοιχείο και θ μελζτθ-ςπουδι των εκνικϊν και τοπικϊν αναγκϊν απ’ όπου προζρχονται.
Από τθν άλλθ, θ δθμιουργία «εξαγϊγιμων αναγκϊν» προσ τα κράτθ ςτα οποία κα αςκείται
επιρροι, οι οποίεσ ανάγκεσ κα εξυπθρετοφνται από τοπικά μοναδικά υλικά και
τεχνογνωςία.
Ρρογράμματα ανταλλαγϊν, προγράμματα παροχισ εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν
υποτροφιϊν ςε πολίτεσ άλλων χωρϊν, διεκνι ςυνζδρια, ςε τοποκεςίεσ με ειδικό
πολιτιςτικό βάροσ, πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ, δθμιουργία εκπαιδευτικοφ κζντρου (education
hub) τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ κατάρτιςθσ και τθσ
ζρευνασ, είναι μόνο μερικζσ εκδοχζσ λειτουργίασ του πολιτιςτικοφ πάρκου το οποίο κα
προςφζρει ςε άτομα προερχόμενα από διαφορετικζσ κουλτοφρεσ τθν ευκαιρία να
εξοικειωκοφν με τον πολιτιςμό και το τοπικό αξιακό ςφςτθμα και γενικότερα τθσ χϊρασ και,
ςτθ ςυνζχεια τα ίδια άτομα κα μετατραποφν ςε πρεςβευτζσ αυτϊν των πολιτιςτικϊν
χαρακτθριςτικϊν με αποδζκτθ το κοινό των χωρϊν τουσ. Σθμειϊνουμε ότι αυτοφ του είδουσ
οι δομζσ προςελκφουν αξιοςθμείωτουσ οικονομικοφσ πόρουσ και ςυχνά αποτελοφν
παραρτιματα (ι διατθροφν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με αυτά) φθμιςμζνων εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων τθσ Ευρϊπθσ και των Θνωμζνων Ρολιτειϊν, δίνοντασ επιπλζον δυναμικι ςτισ
διεκνείσ πολιτικζσ εξελίξεισ (Lee, J.T. 2015).
Στο κζντρο αυτοφ του «οικοςυςτιματοσ» κα πρζπει να βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το
μουςικό ςχολείο Λαςικίου, θ φπαρξθ του οποίου κα προςαυξιςει τθν αξία του με τρόπο
ϊςτε, από «cultural hub» να μετατραπεί ςε «cultural & educational hub».
Οι λόγοι πολλαπλοί.
Από τθ μια, οι μακθτζσ (το κοινωνικό μζλλον) αλλά και οι εκπαιδευτικοί, κα
βρίςκονται ςε διαρκι επαφι με ζνα παγκόςμιο κοινό, το οποίο προςδιορίηεται μεταξφ
άλλων από κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ, θκικισ και δεοντολογίασ διαφορετικοφσ ενδεχομζνωσ
από τουσ τοπικοφσ. Αυτό με τθ ςειρά του μεςοπρόκεςμα, κα διαφοροποιιςει ςτθν πράξθ
τουσ νζουσ αφοφ, ωσ κοινωνία πλζον, κε εςωτερικεφει τισ τάςεισ του παγκοςμιοποιθμζνου
περιβάλλοντοσ και κα τισ εντάςςει οργανικά ςτισ παραδόςεισ, ςτισ πολιτικζσ και ςτουσ
κεςμοφσ τθσ. Μζςα από αυτά τα άτομα τα οποία κα ζχουν υιοκετιςει ι εντάξει ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ τθ «νζα κοινωνικι ςυμπεριφορά», κα διαμορφωκεί ςυνείδθςθ των
πολιτιςτικϊν αγακϊν και αξιϊν που ςυνδζονται με το δικό τουσ κοινωνικό περιβάλλον, θ
οποία με τθ ςειρά τθσ κα επθρεάςει τθ δυνατότθτά τουσ να ςχθματίηουν τισ ομάδεσ των
μελλοντικϊν επιςκεπτϊν τουσ, των επενδυτϊν τουσ, των υποςτθρικτϊν τουσ.
Θ ενεργοποίθςθ από τθν άλλθ τθσ απόκτθςθσ παιδείασ ςτθν καινοτομία και
επιχειρθματικότθτα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτζ. Επιτζλουσ κα πρζπει να αναγνωςτεί θ
παράγραφοσ 1. Του ιδρυτικοφ νόμου των Μουςικϊν ςχολείων με τα ςωςτά «γυαλιά», που
κεςμοκετεί από το 1988 (!) τθν κατεφκυνςθ αυτι. (Δροςουλάκθσ, 2019)

Συμπεράςματα
Οι καιροί που βαδίηουμε, με μεταςχθματιςμζνεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ
λόγω παγκοςμιοποίθςθσ και με τθ δθμιουργία ωσ εκ τοφτου νζων παραδοχϊν και αξιϊν,
απαιτοφν νζο τρόπο ςκζψθσ και αντίλθψθσ προκειμζνου να οδθγθκοφμε ςε αειφόρα
μονοπάτια, εμείσ και οι μζλλουςεσ γενιζσ πρωτίςτωσ.
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Ο «νζοσ» τρόποσ ςκζψθσ διαβάηοντασ αλλιϊσ τα δεδομζνα, προςκαλεί τον πολιτιςμό
ςτο προςκινιο, αναγνωρίηοντάσ του ιδιότθτεσ όπωσ «ςθμαντικόσ οικονομικόσ πόροσ»,
«ευκαιρία υπερεκνικϊν προςεγγίςεων», «ιπια ιςχφσ» και δυνατότθτεσ όπωσ εδραίωςθ και
ιςχυροποίθςθ θκικϊν χαρακτθριςτικϊν, αντιςτάκμιςθ ςτθν ζλλειψθ οικονομικισ,
ςτρατιωτικισ και πολιτικισ δφναμθσ κ.ά.
Ο «δφςκολοσ» νομόσ Λαςικίου με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά, πεδίο
ιςχυρισ και διαρκοφσ υποςχεςιολογίασ, με εκνικζσ επενδφςεισ ςτο ελάχιςτο, αναηθτά το
δικό του βθματιςμό ανάπτυξθσ, θ οποία, εκτόσ από τθν αφξθςθ των τηίρων κα πρζπει να
εμπεριζχει εδραίωςθσ θκικϊν χαρακτθριςτικϊν και αξιϊν.Το Καβοφςι, ςτο κζντρο του
νομοφ, ςε μια παρκζνα αναπτυξιακά περιοχι, επιλζχκθκε να φιλοξενιςει το νεοςφςτατο
Μουςικό Γυμνάςιο Λαςικίου.
Με χριςθ του ςθμαντικότερου εργαλείου για τθν άςκθςθ «ιπιασ ιςχφοσ», αυτοφ τθσ
πολιτιςτικισ διπλωματίασ, τθ δθμιουργία ενόσ πολιτιςτικοφ πάρκου ςτον πυρινα του
οποίου κα βρίςκεται το Μουςικό Γυμνάςιο, προτείνεται θ αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ
κεφαλαίου για τθν παραγωγι κάκε μορφισ νζου κεφαλαίου, μετατρζποντασ όλο το νομό
ςε διεκνζσ περιφερειακό, οικονομικό και πολιτιςτικό κζντρο και ςε ζνα χϊρο που κα
εμπνζει κοινωνικι ςυμπεριφορά και καινοτομία με μακροπρόκεςμθ διάςταςθ και
προοπτικι ανάπτυξθσ.
Μζροσ τθσ νζασ γενιάσ, οι μακθτζσ του Μουςικοφ ςχολείου, μζςα από διαδικαςίεσ
πολιτιςμικισ ϊςμωςθσ ςτο «μικροφ» μεγζκουσ παγκόςμιο χωριό, διαμορφϊνονται ςε
ιςχυρό πυρινα εκπαιδευμζνων ατόμων, τα οποία μεταφζρουν τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ
τουσ από ζνα διαφορετικό πολιτιςτικό περιβάλλον αφενόσ ςτθ δικι τουσ κοινότθτα,
αφετζρου, αξιοποιϊντασ τθ τοπικι γνϊςθ και τοπικι εξειδίκευςθ, διευκολφνουν τθ
διαδικαςία χάραξθσ και εφαρμογισ νζων ςτρατθγικϊν από τθ βάςθ (bottom-up)
προάγοντασ τθν πολιτιςτικι επικοινωνία των λαϊν και τθ βελτίωςθ των διακρατικϊν
ςχζςεων, μεταξφ άλλων. Μποροφμε;
…Βεβαίωσ και μποροφμε….
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Θ Δθμόςια Δωρεάν Εκπαίδευςθ τον καιρό τθσ κρίςθσ:
Μια προςπάκεια ςκιαγράφθςθσ των ρευμάτων που διεκδικοφν τθ
διαμόρφωςθ του μζλλοντόσ τθσ
Ιωάννθσ Κανζλλοσ
Μακθματικόσ
Δρ. Εκπαίδευςθσ Ρανεπιςτθμίου East Anglia, MSc ΡΤΔΜ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
atkaskan@otenet.gr

Ρερίλθψθ
Θ Δθμόςια Δωρεάν Εκπαίδευςθ (ΔΔΕ ςτο εξισ) αποτελεί μια ςπουδαία κατάκτθςθ των
εργαηομζνων. Είναι ο κεςμόσ που επζτρεψε, ωσ ζνα βακμό, ςε μθ προνομιοφχα, από
οικονομικι άποψθ, κοινωνικά ςτρϊματα να αποφοιτιςουν από τθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ. Ζτςι θ ΔΔΕ ςυνετζλεςε ςτθν αφξθςθ τθσ κοινωνικισ κινθτικότθτασ. Πμωσ θ
οικονομικι κρίςθ ζκεςε ςοβαρά ερωτιματα για το μζλλον τθσ ΔΔΕ. Ιδθ πριν από τθν κρίςθ
είχαν αναπτυχκεί διάφορα ιδεολογιματα ςχετικά με το μζλλον τθσ. Εμφανίςκθκαν ρεφματα
που υποςτιριηαν νζεσ «αποτελεςματικότερεσ διδακτικζσ μεκόδουσ» με ταυτόχρονθ
«αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου». Σε τελικι ανάλυςθ, φαίνεται ότι υπάρχει ζνα
ρεφμα ςκζψθσ το οποίο υποςτθρίηει ότι το κακοριςτικό ςτοιχείο ςτθν παραγωγικότθτα και
αποδοτικότθτα τθσ ΔΔΕ είναι ο μεμονωμζνοσ εκπαιδευτικόσ. Ζνα άλλο ρεφμα ςκζψθσ, χωρίσ
να παραβλζπει τον ρόλο των εκπαιδευτικϊν υποςτθρίηει ότι το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο
κινείται θ ΔΔΕ είναι ο κακοριςτικόσ παράγοντασ. Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ ζχει οξφνει
τθ διαπάλθ των ιδεϊν και ιδιαίτερα τθ ςφγκρουςθ των δυο ρευμάτων που αναφζραμε. Στθν
παροφςα εργαςία γίνεται απόπειρα να προςεγγιςκεί το ηιτθμα αυτό με ςτιριγμα τθ
διαλεκτικι ανάλυςθ του προβλιματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απόψεισ ςθμαντικϊν
διανοθτϊν όπωσ π.χ. οι Michael Apple, Martin Carnoy κ.α.
Λζξεισ-κλειδιά: ΔΔΕ, ταξικι πάλθ, κρίςθ

1. Ειςαγωγι – Ερωτιματα
Πταν μιλάμε για κρίςθ δεν εννοοφμε μόνο τθν παροφςα κρίςθ που εξακολουκεί να
ταλανίηει το παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα και τθν οποία βιϊνουμε από το 2008 και μετά.
Εννοοφμε κάκε είδουσ κρίςθ ιδεολογικι, πολιτικι και αςφαλϊσ και κυρίωσ οικονομικι των
τελευταίων πενιντα χρόνων περίπου. Π τίτλοσ μασ λοιπόν αναφζρεται ςτο τι μπορεί να
ςυμβεί με τθ ΔΔΕ τον καιρό τθσ κρίςθσ διαχρονικά.
Εξ’ άλλου οι όροι νεοφιλελεφκεροσ, νεοφιλελευκεριςμόσ κλπ. κα χρθςιμοποιείται με
τθν ζννοια ότι: «Θ νεοφιλελεφκερθ διδαςκαλία ςυνθγορεί υπεραςπίηει και προβάλλει το ότι
θ οικονομία τθσ αγοράσ και οι μεταρρυκμίςεισ τθσ αγοράσ ωσ του βζλτιςτουσ τρόπουσ για
τθν προαγωγι του πλοφτου και τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ». (Verger,
Fontdevila, & Zancajo, 2016, p. 36). Σθμειϊνεται ακόμθ ότι για μασ οικονομία τθσ αγοράσ
είναι το καπιταλιςτικό ςφςτθμα.
Με αυτά κατά νου ςτρζφουμε τθν προςοχι μασ ςτο ακόλουκο γεγονόσ: Στα 1975
εμφανίηεται ςτθ διεκνι ςκθνι ζνα κείμενο ςυνταγμζνο από τρεισ ειδικοφσ υπό τθν αιγίδα
τθσ Τριμεροφσ Επιτροπισ (ΤΜΕ). Ρρόκειται για τθ μελζτθ με τίτλο «Θ Κρίςθ τθσ
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Δθμοκρατίασ». Από τισ πρϊτεσ ςελίδεσ τθσ μελζτθσ οι ςυγγραφείσ υποςτθρίηουν τα εξισ:
«Σε κάποιο μζτρο οι προθγμζνεσ βιομθχανικά χϊρεσ, ζχουν εκκρζψει ζνα ςτρϊμα
διανοουμζνων προςανατολιςμζνων ςε «αξίεσ» οι οποίοι ςυχνά αφιερϊνονται ςτο να
εξευτελίηουν τθν ζννοια τθσ θγεςίασ, να προβοκάρουν τθν ζννοια τθσ αυκεντίασ και ςτο να
«ξεςκεπάηουν» και να «απονομιμοποιοφν» παραδοςιακοφσ κεςμοφσ, αντιπαρακζτοντασ τθ
ςυμπεριφορά τουσ με αυτιν διανοουμζνων τεχνοκρατϊν προςανατολιςμζνων ςτθν
αςκοφμενθ πολιτικι. Σε μια εποχι διευρυμζνθσ διάδοςθσ τθσ μζςθσ και πανεπιςτθμιακισ
εκπαίδευςθσ, θ διειςδυτικότθτα των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και θ εκτόπιςθ τθσ
χειρωνακτικισ εργαςίασ από τθν εργαςία των μονίμων και εξειδικευμζνων υπαλλιλων, θ
εξζλιξθ αυτι αποτελεί μια πρόκλθςθ προσ τθν ζννοια τθσ δθμοκρατικισ κυβζρνθςθσ, θ
οποία εξζλιξθ, εν δυνάμει τουλάχιςτον, είναι τόςο ςοβαρι όςο ςτο παρελκόν οι
αριςτοκρατικζσ κλίκεσ, τα φαςιςτικά κινιματα και τα κομμουνιςτικά κόμματα»1 (Crozier,
Huntington, Watanuki, & Commission, 1975, pp. 6,7). Οι ςυγγραφείσ ιταν εκπρόςωποι των
πιο προθγμζνων βιομθχανικά χωρϊν τθσ εποχισ. Ο Crozier αντιπροςϊπευε τθν «Ευρϊπθ»,
ο Huntington τθν «Βόρεια Αμερικι» και ο Watanuki τθν Λαπωνία. Το πιο πάνω απόςπαςμα
δεν ιταν θ μοναδικι αναφορά ςτθν εκπαίδευςθ. Κάκε άλλο. Κα μποροφςε ειπωκεί ότι ζνα
από τα κφρια ηθτιματα για τα οποία γράφτθκε θ μελζτθ ιταν θ εκπαίδευςθ. Ρράγματι
αναλόγου περιεχομζνου ι ςχετικοφ με τθν εκπαίδευςθ αποςπάςματα βρίςκονται ςε πολλά
ςθμεία τθσ μελζτθσ. Ραράλλθλα θ μελζτθ αυτι ςιμανε τθν ανατολι τθσ εποχισ τθσ
υπερςυντθρθτικισ ςτροφισ πολλϊν οικονομικϊν δυναςτειϊν των ΘΡΑ, τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και τθσ Λαπωνίασ. Λίγο πριν, ςτισ 11 Σεπτεμβρίου του 1973, είχε αρχίςει ο
μεταςχθματιςμόσ τθσ Χιλισ με βίαιθ ιδιωτικοποίθςθ των εκνικοποιθμζνων τομζων τθσ
οικονομίασ που δεν άφθςε αςφαλϊσ απζξω οφτε τθν εκπαίδευςθ, μετά από αιματθρό
ςτρατιωτικό πραξικόπθμα. Ακολοφκθςαν, με μικρι διαφορά χρόνου, θ άνοδοσ τθσ Κάτςερ
ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (ΘΒ) και, ωσ επιςτζγαςμα, θ ανάδειξθ του ζιγκαν ςτον προεδρικό
κϊκο των ΘΡΑ. Πποια πολιτικι εφαρμόςτθκε ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν Χιλι, θ ίδια
εφαρμόςκθκε ςτο ΘΒ και ςτισ ΘΡΑ, τθρουμζνων των αναλογιϊν.
Το κείμενο τθσ ΤΜΕ ζδινε κατευκφνςεισ και παρείχε μια φιλοςοφικι όςο και
πρακτικι τοποκζτθςθ για όποιον ενδιαφερόμενο. Με επίκεντρο τισ ΘΡΑ, όςο και
αδιαμφιςβιτθτο θγζτθ, το ρεφμα του νεοφιλελευκεριςμοφ ιταν ςε πλιρθ ανάπτυξθ για να
κατακτιςει τον κόςμο. Μάλιςτα από οικονομικι, πολιτικι και ιδεολογικι άποψθ μζςα ςτα
πλαίςια του νεοφιλελευκεριςμοφ, θ ειδικι περίπτωςθ τθσ Χιλισ, αν δεν αποδεικνφει,
τουλάχιςτον φανερϊνει περιςτάςεισ όπου τα εκλογικά αποτελζςματα, ςε κφκλουσ όπωσ
αυτόσ που ςυνζταξε το κείμενο τθσ ΤΜΕ, γίνονται αποδεκτά μόνο όταν ςυμφζρουν. Υπ’
αυτό το πρίςμα είναι ζνα εξόχωσ ενδιαφζρον ιςτορικό παράδειγμα ταξικισ πάλθσ. Κατά το
παράδειγμα αυτό θ κεφαλαιοκρατικι τάξθ καταργεί τα πολιτικά δικαιϊματα όλων μζχρι και
τα δικά τθσ αρκεί να προςτατευκοφν τα οικονομικά τθσ ςυμφζροντα.
Μετά από πζντε, περίπου, δεκαετίεσ ο νεοφιλελευκεριςμόσ εξακολουκεί ουςιαςτικά
να είναι το κυρίαρχο ρεφμα ςκζψθσ ςτουσ υψθλοφσ κφκλουσ του «Δυτικοφ» κόςμου. Ροιεσ
ιταν οι ςυνζπειεσ για τθν Εκπαίδευςθ; Μιπωσ όταν θ ΤΜΕ αναφζρεται ςτθν εκπαίδευςθ
ωσ εχκρό τθσ Δθμοκρατίασ εννοεί τθν ΔΔΕ; Τι κα ςιμαινε για τθ χϊρα μασ θ εφαρμογι ςτθν
εκπαίδευςθ των νεοφιλελεφκερων ιδεϊν; Μιπωσ θ κρίςθ, που ξζςπαςε το 2008, από τθν

1

Διευκρινίηεται ότι όπου γίνεται αναφορά ςε εδάφια ξενόγλωςςων βιβλίων τθν ευκφνθ τθσ μετάφραςθσ
φζρει ο ςυντάκτθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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οποία το παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα δεν ζχει καταφζρει να ςυνζλκει, αποτελεί γόνιμο
ζδαφοσ για επικζςεισ εναντίον τθσ ΔΔΕ ι εναντίον κάκε υπθρεςίασ που τθ κυμίηει; Σε μια
κεωρθτικι και μικροφ μεγζκουσ μελζτθ, όπωσ θ παροφςα, είμαςτε αναγκαςμζνοι να
περιοριςτοφμε ςε χαρακτθριςτικά παραδείγματα. Διαλζξαμε για το λόγο αυτό τισ ΘΡΑ, το
ΘΒ, τθ Χιλι και μια πτυχι ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Ελλάδασ. Τα ερωτιματα που κα
επεξεργαςτοφμε ωσ κάποιο βακμό είναι: Ωφζλθςε τισ ΘΡΑ, και άλλεσ χϊρεσ, ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ, αλλά και γενικότερα, θ επικράτθςθ των απόψεων τθσ ΤΜΕ ι μιπωσ τισ
ζβλαψε; Ρϊσ μπορεί θ γνϊςθ των απαντιςεων ςε αυτά τα ερωτιματα να αξιοποιθκοφν
ςτθν χϊρα μασ;
Στθν 2θ παράγραφο, που ακολουκεί αμζςωσ, κα προςπακιςουμε να
ςκιαγραφιςουμε τθ ςχζςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν παραγωγικι διαδικαςία αναδιφϊντασ
ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία. Κζτουμε με τισ αναφορζσ που κα κάνουμε το πλαίςιο και ίςωσ
να απαντθκοφν τα ερωτιματα που διατυπϊςαμε. Στθν 3θ παράγραφο γίνεται αναφορά
ςτισ ςυνζπειεσ τθσ νεοφιλελεφκερθσ πολιτικισ ςτθν εκπαίδευςθ. Στθν 4θ παράγραφο κα
αναπτφξουμε τθν άποψθ μασ για τθ ΔΔΕ τον καιρό τθσ κρίςθσ. Κα ολοκλθρϊςουμε τθν
ειςιγθςθ μασ με τθν 5θ παράγραφο που περιζχει ςυμπεράςματα αλλά και νζα ερωτιματα.

2. Εκπαίδευςθ και παραγωγικι διαδικαςία
Ρριν προχωριςουμε είναι απαραίτθτο να διευκρινιςκεί ότι χρθςιμοποιοφμε τθν
ορολογία κεφαλαιοκρατικό ι καπιταλιςτικό ςφςτθμα παραγωγισ από εδϊ κι εμπρόσ επειδι
ζχουμε τθν άποψθ ότι αποδίδει με ακρίβεια το ςθμερινό επικρατζσ ςφςτθμα παραγωγισκαι διανομισ- αγακϊν ςχεδόν ςε όλο τον πλανιτθ. Ραράλλθλα δεν κα μποροφςαμε να
κάνουμε και διαφορετικά διότι όλεσ ςχεδόν οι βιβλιογραφικζσ μασ αναφορζσ
χρθςιμοποιοφν τθν ίδια ορολογία. Διευκρινίηουμε ακόμθ ότι δεν προςδίδουμε ςτθν
ορολογία αυτι κανενόσ είδουσ θκικζσ ιδιότθτεσ. Θ ορολογία δθλϊνει ςυνοπτικά ότι οι
καπιταλιςτικζσ ςχζςεισ παραγωγισ προχποκζτουν: Να υπάρχει αφενόσ μια τάξθ
ιδιοκτθτϊν των μζςων παραγωγισ θ οποία ονομάηεται αςτικι ι κεφαλαιοκρατικι τάξθ.
Αφετζρου να υπάρχει μια τάξθ που διακζτει μόνο εργατικι δφναμθ δθλαδι μόνο ικανότθτα
προσ εργαςία. Μεταξφ ενόσ κεφαλαιοκράτθ και μιασ ομάδασ εργαηομζνων ςυνάπτεται ζνα
ςυμβόλαιο με βάςθ το οποίο οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν να διακζςουν τθν εργατικι τουσ
δφναμθ για να κζςουν ςε κίνθςθ τισ μθχανζσ, δθλαδι τα μζςα παραγωγισ, για ζνα
προκακοριςμζνο χρόνο ϊςτε να παραχκοφν αγακά π.χ. κινθτά τθλζφωνα. Ο δε
κεφαλαιοκράτθσ υπόςχεται ότι για το χρόνο αυτό κα αμείψει τουσ εργάτεσ με ζνα επίςθσ
προςυμφωνθμζνο ποςό.
Ο χαρακτιρασ των κοινωνιϊν πθγάηει από τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων ςτο πιο ηωτικό
τομζα για τθν επιβίωςθ των κοινωνιϊν, δθλαδι από τον τρόπο που παράγονται τα αγακά,
υλικά ι άυλα, χωρίσ τα οποία τα μζλθ των κοινωνιϊν δεν κα μποροφςαν να ηιςουν. Στον
κόςμο που ηοφμε θ παραγωγι ςχεδόν όλων των αγακϊν ςυντελείται υπό των κακεςτϊσ των
καπιταλιςτικϊν ςχζςεων παραγωγισ. Δυο λόγια εδϊ για το τι είναι κοινωνικά αναγκαίο
αγακό. Το κοινωνικά αναγκαίο αγακό κακορίηεται από τθν ιςτορικι εξζλιξθ. Το μεςαίωνα
π.χ. το αγακό που ονομάηεται ςφςτθμα αποχζτευςθσ, ιταν αυλάκια απορροισ μπροςτά
ςτισ κατοικίεσ. Στο κόςμο του 21ου αιϊνα, παρότι υπάρχουν ακόμθ κοινωνίεσ με
μεςαιωνικοφ τφπου αποχζτευςθ, ςτισ λεγόμενεσ αναπτυγμζνεσ βιομθχανικά κοινωνίεσ μια
τζτοια καταςκευι είναι αδιανόθτθ. Θ πρόοδοσ των επιςτθμϊν από τθ μια και θ διεκδίκθςθ
καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ από τθν άλλθ ζφταςαν ςε άλλο επίπεδο τισ ανάγκεσ των

383

3ο Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ
ΕΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΙΝΘΟ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ Ι)

κατοίκων και επομζνωσ και το ταπεινό ςφςτθμα αποχζτευςθσ, με αποτζλεςμα το
αποχετευτικό ςφςτθμα του μεςαίωνα να κεωρείται επικίνδυνθ αναχρονιςτικι
βαρβαρότθτα. Θ εκπαίδευςθ είναι και αυτι ζνα κοινωνικά αναγκαίο αγακό, ωσ φαίνεται
απόλυτα απαραίτθτο, για τθν παραγωγικι διαδικαςία. Ασ παρακολουκιςουμε τον ειρμό
των ςκζψεων μελετθτϊν που ζχουν αυτι τθ κεϊρθςθ.
«Στθ ςθμερινι εποχι οι εκνικζσ κυβερνιςεισ ανακθρφςςουν τθν εκπαίδευςθ ωσ το
κλειδί για τθν επιτυχία ςτον παγκόςμιο οικονομικό ςτίβο. Σε αυτζσ τισ ανακθρφξεισ, οι
ςτόχοι τθσ ζνταξθσ των παιδιϊν ςτο ςχολείο ςυςχετίηεται απευκείασ με τισ παγκόςμιεσ
οικονομικζσ ανάγκεσ. Εκπαίδευςθ και παγκόςμια οικονομία κεωροφνται ότι ζχουν ςχζςθ
αλλθλεξάρτθςθσ. Ο ανταγωνιςμόσ ςτθν παγκόςμια οικονομία είναι εξαρτθμζνοσ από τθν
ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ενϊ οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ εξαρτϊνται από τθν οικονομία.
Κάτω από αυτζσ τισ περιςτάςεισ θ εκπαίδευςθ μεταβάλλεται όπωσ μεταβάλλονται οι
απαιτιςεισ τθσ οικονομίασ. Ωσ αποτζλεςμα θ κεωρία του ανκρϊπινου κεφαλαίου κυριαρχεί
ςτισ ςυηθτιςεισ για τθν εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τθν παγκόςμια οικονομία. Υπό τθν οπτικι
γωνία τθσ κεωρίασ του ανκρωπίνου κεφαλαίου, θ εκπαίδευςθ είναι μια κοινωνικι
επζνδυςθ, θ οποία με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο, προετοιμάηει ανκρϊπινα
‘αποκζματα’ (ςπουδαςτζσ) να ςυνειςφζρουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ.» (Spring, 1998, p.
9)2.
Ο οικονομολόγοσ Piketty αναπτφςςει τθν άποψθ ότι θ διάχυςθ των γνϊςεων επιφζρει
μια ιςορροπία ςε παγκόςμια κλίμακα και εξομαλφνει τισ ανιςότθτεσ που προκαλεί το
καπιταλιςτικό ςφςτθμα παραγωγισ και παρατθρεί ότι «Το κφριο χαρακτθριςτικό είναι ότι
αυτι θ εξιςωτικι δφναμθ (θ διάχυςθ των γνϊςεων), όςο ςθμαντικι και να είναι, ςτο βακμό
που επιτρζπει τθ ςφγκλιςθ μεταξφ των χωρϊν, μπορεί να αντιςτακμίηεται και να
υπερφαλαγγίηεται από ιςχυρζσ δυνάμεισ οι οποίεσ κινοφνται κατά τθν αντίκετθ φορά,
αυτιν τθσ απόκλιςθσ, πράγμα που ςθμαίνει μεγζκυνςθ και ενίςχυςθ των διαφορϊν»
(Piketty, 2013, p. 59). Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι ο Piketty υποςτθρίηει ότι το
καπιταλιςτικό ςφςτθμα παραγωγισ μπορεί να χαλιναγωγθκεί από τθ Δθμοκρατία (ibid., pp.
1076-1077). Δθλαδι δεν δθλϊνει αντίπαλοσ του. Ζτςι αποκτά ιδιαίτερθ βαρφτθτα θ
ανάλυςι του. Πμωσ τονίηει παράλλθλα: «Για να ςυνοψίςουμε, θ ιςτορικι εμπειρία δείχνει
ότι ο κφριοσ μθχανιςμόσ ςφγκλιςθσ μεταξφ των χωρϊν είναι θ διάχυςθ των γνϊςεων, τόςο
ςτο διεκνζσ όςο και ςτο εκνικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, οι πιο φτωχοί προφταίνουν τουσ
πιο πλοφςιουσ ςτο μζτρο που επιτυγχάνουν να ανζλκουν ςτο ίδιο επίπεδο τεχνολογικϊν
γνϊςεων, εξειδίκευςθσ, εκπαίδευςθσ χωρίσ αυτά να γίνονται περιουςία των πιο πλοφςιων.
Αυτι διαδικαςία διάχυςθσ των γνϊςεων δεν πζφτει από τον ουρανό: ςυχνά επιταχφνεται
από το άνοιγμα προσ τον κόςμο και το εμπόριο (θ αυτάρκεια δεν ευνοεί τθν μετάδοςθ τθσ
τεχνολογίασ) και πάνω από όλα εξαρτάται από τθν ικανότθτα μιασ χϊρασ να κινθτοποιιςει
τθ χρθματοδότθςθ κακϊσ και τα ιδρφματα που επιτρζπουν να γίνονται μαηικζσ επενδφςεισ
ςτθ μόρφωςθ του πλθκυςμοφ εγγυϊμενθ ζνα πλαίςιο ςαφζσ και κατανοθτό από όλουσ
τουσ ενδιαφερόμενουσ. Επομζνωσ (θ διαδικαςία) ζχει εςωτερικό δεςμό με τθ διαδικαςία
ςυγκρότθςθσ μια δθμόςιασ εξουςίασ ιςχυρισ και αποτελεςματικισ. Αυτά είναι τα βαςικά

2
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Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ διεκπεραιϊκθκαν με το πρόγραμμα EndNote X8 ςε ςτυλ ΑΑ 6 . Το
ςυγκεκριμζνο βιβλίο είναι θλεκτρονικό ςε μορφι XHTML και θ ςελιδοποίθςθ προζκυψε από τθν μετατροπι
ςε αρχείο pdf με τθ χριςθ του λογιςμικοφ calibre. Το αυτό ιςχφει και για όλα τα θλεκτρονικά βιβλία αυτισ τθσ
μορφισ.
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διδάγματα, διατυπωμζνα εν ςυντομία τα οποία ςυνάγονται από τθν εξζταςθ τθσ ιςτορικισ
εξζλιξθσ τθσ παγκόςμιασ ανάπτυξθσ και τθσ ανιςότθτασ μεταξφ των χωρϊν» (ibid., p. 140).
Ρολλζσ φορζσ τονίηεται ο ρόλοσ τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ υπό τθν ζννοια τθσ
πειραματικισ διερεφνθςθσ εφαρμογισ τεχνολογικϊν νεωτεριςμϊν και ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία: «Το μζλλον των εν δυνάμει νικθτϊν και των μεγάλων θπειρωτικϊν οικονομιϊν
(Βραηιλία, ωςία, Λνδία, Κίνα, Νότια Αφρικι)3 εξαρτάται από το πϊσ κα ςυςχετίςουν τθν
υπάρχουςα αλλά ςτοιχειϊδθ R&D τουσ με τθν παραγωγι». Αφοφ εξθγιςουμε ότι ο
τεχνικόσ όροσ R&D ςθμαίνει «ζρευνα και ανάπτυξθ» διαπιςτϊνουμε ότι το ςυλλογικό αυτό
ζργο (Carnoy, Manuel Castells, Stephen S. Cohen, & Cardoso, 1993, p. 7) ιταν και
προφθτικό. Ρροςζκεταν δε, μετά από τθ μελζτθ των ςτοιχείων επίδοςθσ των μακθτϊν
αςιατικϊν χωρϊν (ςτθ μελζτθ δεν ςυμπεριλαμβανόταν τότε θ Κίνα), ευρωπαϊκϊν χωρϊν
και των ΘΡΑ ότι «Οι εργαηόμενοι αυτϊν των χωρϊν είναι κατά πολλοφσ τρόπουσ πιο ικανοί
από αυτοφσ των ΘΡΑ και τθσ Ευρϊπθσ» και θ επίδοςι τουσ, ςε πολλοφσ τομείσ υψθλισ
τεχνολογίασ είναι υπζρτερθ αυτισ τθσ Ευρϊπθσ, ςυνδζεται δε άμεςα με τα εκπαιδευτικά
τουσ επιτεφγματα» (ibid., p. 122). Συνζχιηαν με τισ ακόλουκεσ ςκζψεισ: «Θ Ευρϊπθ είναι και
πρζπει να παραμείνει ζνασ παραγωγόσ υψθλϊν μιςκϊν. Δεν πρζπει να μειϊςει τισ
επενδφςεισ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ αλλά να βελτιϊςει δραςτικά τθν αποτελεςματικότθτα
αυτϊν των επενδφςεων. Σε ζνα κόςμο όπου το κεφάλαιο κινείται με θλεκτρονικζσ
ταχφτθτεσ και θ τεχνολογία διαρρζει γριγορα, πϊσ μπορεί ζνα ζκνοσ να μείνει πλοφςιο και
ιςχυρό αν οι άνκρωποι του είναι κατϊτεροι διανοθτικά από αυτοφσ άλλων εκνϊν; Οι ΘΡΑ
δεν επιτυγχάνουν να απαντιςουν ςε αυτά τα ερωτιματα αν και δίνουν τθν εντφπωςθ ότι
προςπακοφν τιτάνια. Άρα δεν υπάρχει άλλθ απάντθςθ από τθν προφανι: Δεν μποροφν. Θ
μαηικι παραγωγι κάποτε πρόςφερε μια διζξοδο: παρείχε κζςεισ εργαςίασ υψθλά
αμειβόμενεσ ςε χαμθλοφ επιπζδου ειδίκευςθσ και ανεπαρκϊσ μορφωμζνουσ ανκρϊπουσ.
Αλλά ο αναδυόμενοσ τφποσ παραγωγισ, θ «ελαςτικοφ-όγκου παραγωγι» 4, δεν προςφζρει
ςε κανζνα προςτατευτικό καταφφγιο. Αυτόσ ο τφποσ παραγωγισ εδράηεται κεμελιωδϊσ
ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ, όχι ςτισ παραδοςιακζσ γνϊςεισ, αλλά ςτθν ικανότθτα να
ερμθνεφεισ ςυμβολικά δεδομζνα. Αυτό όμωσ ςθμαίνει πρϊτθσ τάξθσ τυπικι εκπαίδευςθ.»
(ibid., p. 147).
Με τισ αναφορζσ που παρουςιάςαμε ωσ εδϊ κελιςαμε να αναδείξουμε το
ςθμαντικότατο ρόλο που παίηει θ εκπαίδευςθ ςτθ διαμόρφωςθ του κόςμου που ηοφμε. Πτι
και να ςυμβεί το μόνο που είναι βζβαιο είναι ότι ο βαρφνων ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ κα
κερδίηει ζδαφοσ διότι ζχουμε πλζον ειςζλκει ςτθν εποχι τθσ διαρκοφσ τεχνολογικισ
επανάςταςθσ και εκπαίδευςθ ςθμαίνει πρόοδοσ ςτθν τεχνολογία πράγμα που απαιτεί με τθ
ςειρά του υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ.

3. Συνζπειεσ τθσ νεοφιλελεφκερθσ κεϊρθςθσ
Αν υποκζςουμε ότι θ τοποκζτθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν καρδιά του ηθτιματοσ τθσ
οικονομικισ προόδου μιασ χϊρασ είναι ορκι, τότε είναι λογικό να αναμζνεται πωσ μια
διαχείριςθ ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ κα ζχει δυςμενι αποτελζςματα: «Ασ εξετάςουμε τθν
περίπτωςθ των ΘΡΑ. Ερευνθτζσ ζχουν ςυγκρίνει ςυςτθματικά τισ δυο παρακάτω εξελίξεισ

3

Εμβόλιμθ επεξιγθςθ του ςυγγραφζα τθσ εργαςίασ
Ρολφ αδρά, θ εν λόγω παραγωγι που προςαρμόηεται ςχετικά εφκολα και πολφ γριγορα ςτισ αλλαγζσ των
ςυνκθκϊν.
4
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μεταξφ 1890 και 2005: από τθ μια μεριά τθν διαφορά των μιςκϊν αυτϊν που ζχουν
πανεπιςτθμιακό πτυχίο με αυτοφσ που ζχουν απολυτιριο Λυκείου. Από τθν άλλθ πλευρά,
το ρυκμό αφξθςθσ του αρικμοφ των πτυχιοφχων πανεπιςτθμίου. Για τουσ Goldin και Katz το
ςυμπζραςμα είναι αμετάκλθτο. Οι δυο εξελίξεισ είναι θ μια το αντίςτροφο τθσ άλλθσ.
Λδιαίτερα θ μιςκολογικι διαφορά θ οποία μειωνόταν αρκετά κανονικά ωσ το 1970 άρχιςε
ξαφνικά να διευρφνεται από τθ δεκαετία του 1980, ακριβϊσ τθ ςτιγμι που για πρϊτθ φορά
ο αρικμόσ των πτυχιοφχων πανεπιςτθμίου άρχιςε να λιμνάηει, ι ζςτω να αυξάνεται
λιγότερο γριγορα από ότι ςτο παρελκόν. Για τουσ δυο ερευνθτζσ δεν επιτρζπεται καμία
αμφιβολία: Θ αφξθςθ των μιςκολογικϊν ανιςοτιτων εξθγείται από το γεγονόσ ότι οι ΘΡΑ
δεν επζνδυςαν επαρκϊσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ι για να ακριβολογιςουμε άφθςαν
ζνα μεγάλο τμιμα του του πλθκυςμοφ ζξω από το ςφςτθμα μόρφωςθσ ιδιαίτερα εξαιτίασ
των υπερβολικά υψθλϊν δικαιωμάτων εγγραφισ που επιβαρφνουν τισ οικογζνειεσ. Κα
πρζπει (οι ΘΡΑ) να επανεπενδφςουν με υψθλά ποςά ςτθ μόρφωςθ και να εγγυθκοφν τθν
εγγραφι του πλζον μεγάλου αρικμοφ για να αντιςτρζψουν τθν τάςθ που υπάρχει» (ibid., p.
562). Ραράλλθλα με τθν ερμθνεία αυτι διαβάηουμε ότι: «Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ που
υπζγραφαν τα ςυνδικάτα ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’70 δεν είχαν ακόμθ προςαρμοςκεί
ςτθν βραδφτερθ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και, κατά ςυνζπεια, οδθγοφςαν ςτθ ςχετικι
αφξθςθ των μιςκϊν των εργατϊν που δεν ιταν απόφοιτοι πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν. Πμωσ
θ βακιά φφεςθ ςτισ αρχζσ το ’80 και θ αλλαγι ςτάςθσ των εργοδοτϊν απζναντι ςτα
ςυνδικάτα, ιδιαίτερα μετά από τθ ςφγκρουςθ του ζιγκαν με τουσ ελεγκτζσ εναζριασ
κυκλοφορίασ, οδιγθςαν ςε υποχωρθτικοφσ ςυμβιβαςμοφσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’80
και ζκεςαν τισ βάςεισ μιασ κεαματικισ αφξθςθσ του κόςτουσ ςπουδϊν. Θ φκορά των
ςυνδικάτων και θ υπονόμευςθ τθσ πραγματικισ αξίασ του ομοςπονδιακοφ ελάχιςτου
μιςκοφ ςτθ δεκαετία του ’80 μπορεί να αφξθςαν το κόςτοσ ςπουδϊν περιςςότερο από ότι
κα το επθρζαηαν οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ» (Goldin & Katz, 2008, p. 302). Και προςκζτουν
«Οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ με πορεία προσ όξυνςθ των ανιςοτιτων ενιςχφκθκαν μετά το
1980 ςτισ ΘΡΑ και ΘΒ με αφετθρία τισ κυβερνιςεισ των ζιγκαν και Κάτςερ με παράλλθλθ
φκορά των ςυνδικάτων και άλλων κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ που κάποτε προςτάτευαν
χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ εργάτεσ. Ράντωσ, θ μεγαλφτερθ αφξθςθ των
μιςκολογικϊν ανιςοτιτων ςτισ ΘΡΑ ζχει ουςιωδϊσ δρομολογθκεί από τθν επιβράδυνςθ τθσ
διάκεςθσ ςτθν παραγωγι ανκρϊπων με δεξιότθτεσ ςε ςυνδυαςμό με κεςμοφσ που
ελαςτικοποιοφν τθ μιςκοδοςία και με ζνα λιγότερο γενναιόδωρο δίχτυ κοινωνικισ
προςταςίασ» (ibid., p. 338). Τι ςυμβαίνει ςτο ΘΒ και ςτθ Χιλι τθν ίδια πάνω-κάτω περίοδο;
«Το ΘΒ και θ Χιλι είναι δυο από τισ πιο εμβλθματικζσ περιπτϊςεισ ςε ςχζςθ με τθ διαδρομι
τθσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθν οποία διαδρομι αποκαλοφμε ‘θ ιδιωτικοποίθςθ
ωσ μεταρρφκμιςθ του κράτουσ’. Και οι δυο χϊρεσ ειςιλκαν ςε μια διαδικαςία
ιδιωτικοποίθςθσ που ζχει τοποκετθκεί πάνω ςτο βάκρο βακιϊν δομικϊν και νομικϊν
μεταρρυκμίςεων. Οι μεταρρυκμίςεισ αυτζσ ειςιγαγαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο εςωτερικό
των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τα οποία ςτο παρελκόν ιταν κρατικό-κεντρικά ςε ότι
αφορά τισ μορφζσ χρθματοδότθςθσ και προμικειασ υλικοφ. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ θ
ειςαγωγι τθσ κατά κεφαλιν επιδότθςθσ και μθχανιςμϊν ανταγωνιςμοφ μεταξφ ςχολείων
ζγινε θ λυδία λίκοσ για τθν κατανόθςθ τθσ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα
ςτθν εκπαίδευςθ. Ρζραν αυτοφ και ςτισ δυο χϊρεσ θ ιδιωτικοποίθςθ μεταβλικθκε ςε μια
πολιτικι λφςθ αποδεκτι και υποςτθριηόμενθ από ζνα πλατφ πολιτικό φάςμα. Οι δομικζσ
μεταρρυκμίςεισ εφαρμόςκθκαν αρχικά από δεξιζσ κυβερνιςεισ. Πμωσ ιταν οι διάδοχεσ
κζντρο-αριςτερζσ
που δεν άγγιξαν τισ πιο αποφαςιςτικζσ πολιτικζσ, αλλά τισ
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ςτακεροποίθςαν πάρα πζρα. Στο ΘΒ και ςτθ Χιλι θ ιδιωτικοποίθςθ ζωσ και
εντατικοποιικθκε μετά τθν ανάλθψθ των κυβερνθτικϊν κακθκόντων από κεντροαριςτερζσ
δυνάμεισ.» (Verger et al., 2016, p. 45). Ροιεσ φαίνεται να είναι οι ςυνζπειεσ από τθν
εφαρμογι των νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν; Σε μια ζρευνα για τθ Χιλι παρατθροφν οι
ςυγγραφείσ: «Δεφτερον εςτιάηουμε ςε μια χϊρα που εφάρμοςε χωρίσ φραγμοφσ ζνα εκνικό
πρόγραμμα επιλογισ ςχολείου. Δείχνουμε ότι θ πρϊτθ τθ τάξθ ςυνζπεια είναι ότι το
πρόγραμμα των βάουτςερ ζςτειλε τθ μεςαία τάξθ προσ τα ιδιωτικά ςχολεία και αυτι
μετακίνθςθ δεν φαίνεται να είχε ωσ αποτζλεςμα κζρδθ επίδοςθσ, ςίγουρα πάντωσ όχι ςτο
μζγεκοσ που ιςχυρίηονταν μερικοί ςυνιγοροι τθσ επιλογισ ςχολείου.» (Hsieh & Urquiola,
2006, p. 1499). Ενδεικτικά για τισ ΘΡΑ διαβάηουμε τθν εξισ μαρτυρία: «Ο ζλεγχοσ του
τρόπου διαχείριςθσ τθσ τάξθσ που εφαρμόηουν οι εκπαιδευτικοί ζχει φτάςει ςε τζτοιεσ
ακρότθτεσ που ςε μερικζσ πολιτείεσ (…) οριςμζνα μοντζλα διαχείριςθσ είναι υποχρεωτικά.
Θ διδαςκαλία με οποιοδιποτε άλλο τρόπο κινδυνεφει να τφχει διοικθτικϊν κυρϊςεων. Τθν
ίδια ςτιγμι θ επιρροι το κεφαλαίου και θ μεταςχθματιςτικι του λογικι τθσ
εμπορευματοποίθςθσ ζχει ειςζλκει ακόμθ πιο επικετικά ςτισ τάξεισ μασ. Το κανάλι Ζνα, ζνα
ειδθςεογραφικό κανάλι ςτθριγμζνο ςτθν εμπορικι διαφιμιςθ, θ οποία προβάλλεται
εμβόλιμα, παρακολουκείται από 40% των μακθτϊν Γυμναςίων και των Λυκείων των ΘΡΑ.
Στθν περίπτωςθ αυτι ςχολεία ςε δφςκολθ οικονομικι κζςθ, κάνουν ςυμφωνία με το
διάβολο με αντάλλαγμα μια ςυςκευι βίντεο που δεν ζχουν τα χριματα να αγοράςουν. Ζτςι
πουλοφν τουσ μακθτζσ τουσ ωσ αιχμάλωτουσ κεατζσ ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ.» (Apple,
1995, p. 28).
Να ςθμειωκεί πάντωσ ότι θ νεοφιλελεφκερθ πολιτικι ζχει αγγίξει πάρα πολλζσ χϊρεσ.
Χαρακτθριςτικά ςτο ςυλλογικό πόνθμα «The state and the politics of knowledge» ζνα
κεφάλαιο είναι αφιερωμζνο ςτθν επίδραςθ του νεοφιλελευκεριςμοφ ςτισ ςκανδιναβικζσ
χϊρεσ (Apple & Aasen, 2003, pp. 118-149). Ππωσ όμωσ ζχουμε εξθγιςει κα περιοριςτοφμε
ςτα τρία αυτά παραδείγματα των ΘΡΑ, ΘΒ και Χιλισ. Στθν Ελλάδα κα κάνουμε μια ςφντομθ
αναφορά ςτθν επόμενθ παράγραφο.

4. Συηιτθςθ
Ασ κάνουμε μια ανακεφαλαίωςθ ειςάγοντασ και μια βαςικι παράμετρο.
Συγκεκριμζνα τον ψυχρό πόλεμο που αφετθρία του μπορεί να κεωρθκεί το τζλοσ τθσ
δεκαετίασ του ’40. Το νεοφιλελεφκερο ρεφμα ςκζψθσ μεταπολεμικά αρχίηει να
ςυγκροτείται ιδθ από τθ δεκαετία του ’50. Δεν πρζπει να αγνοοφμε ότι οι ΘΡΑ,
προπολεμικά, επί προεδρίασ οφηβελτ βίωςαν μια περίοδο ζντονου κρατικοφ
παρεμβατιςμοφ. Ρρόκειται για τθν πολιτικι New Deal: «Ζωσ τθν περίοδο του New Deal τθσ
δεκαετίασ του ’30 δεν υπιρχε οφτε ςαν ψζμα το ότι θ προαγωγι υπθρεςιϊν κοινωνικοφ
χαρακτιρα για τισ κατϊτερεσ τάξεισ ιταν ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ: Θ κυρίαρχθ ιδεολογία
υποςτιριηε ότι κάκε εξάρτθςθ από τθν κυβζρνθςθ για ειςόδθμα ι υπθρεςίεσ ιταν ςτοιχείο
διαφκοράσ για το άτομο, αντίκετο με τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ και καταςτροφικό για το
ςφςτθμα των ιδιωτικϊν επιχειριςεων» (Baran & Sweezy, 1966, p. 159). Θ ίδρυςθ π.χ. τθσ
κρατικισ εταιρείασ φδρευςθσ και παροχισ ρεφματοσ (TVA) απζδειξε ότι μποροφςε να
υπάρξει και διαφορετικι οικονομικι δραςτθριότθτα χωρίσ άμεςο ςκοπό το κζρδοσ αλλά το
κοινωνικό όφελοσ (ibid., pp. 159-188). Αυτό «ςυμβόλαιο με το λαό» του οφηβελτ, ζτςι
μπορεί να μεταφραςτεί ςτα Ελλθνικά το New Deal, δεν ιταν ςοςιαλιςτικι επανάςταςθ
αλλά μια πολιτικι τφπου Κεϊνσ (Keynes, 2018) μζςα ςτα πλαίςια του καπιταλιςτικοφ
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ςυςτιματοσ παραγωγισ και μάλιςτα με ςτόχο τθν ζξοδό του από τθν κρίςθ. Πμωσ θ
κεφαλαιοκρατία των ΘΡΑ κεϊρθςε ότι και μόνο θ φπαρξθ μιασ μθ ιδιωτικισ εταιρείασ με
κρατικό ςχεδιαςμό δθμιουργοφςε γόνιμο ζδαφοσ για ζνα όραμα κεντρικά ςχεδιαςμζνθσ
οικονομίασ και χωρίσ κεφαλαιοκράτεσ. Από τότε αρχίηει μια μακρόχρονθ πάλθ εναντίον
τζτοιου τφπου κρατικϊν δραςτθριοτιτων. Μεταπολεμικά θ μάχθ οξφνεται και
δθμιουργείται το νεοφιλελεφκερο ρεφμα το οποίο τελικά με τθν τριάδα Ρινοτςζτ, Κάτςερ
και ζιγκαν κατακτά κυβερνθτικζσ κζςεισ. Είναι ςχιμα οξφμωρο για το νεοφιλελεφκερο
ρεφμα αλλά όλα τα δόγματά του οδιγθςαν ςε ςοβαρά προβλιματα τισ ΘΡΑ ακριβϊσ όταν
άρχιςαν να εφαρμόηονται. Οι ΘΡΑ όπωσ είδαμε κατάφεραν με τα μζτρα ιδιωτικοποίθςθσ
και αφξθςθσ του κόςτουσ φοίτθςθσ ςτα πανεπιςτιμια να απωλζςει εργατικό δυναμικό
πολυπλθκζσ και εξειδικευμζνο όπωσ περιγράψαμε ότι το βλζπουν οι μελετθτζσ ςτθ 2θ
παράγραφο. Θ δθμόςια μζςθ εκπαίδευςθ εμπορευματοποιικθκε ςε βακμό θκικισ
εξακλίωςθσ. Το επιςτζγαςμα τθσ «επιτυχίασ» είναι ότι οι ΘΡΑ βρίςκονται ςε βακφτατθ
κρίςθ από κάκε άποψθ και το ςπουδαιότερο, χάνοντασ τθ μάχθ τθσ εκπαίδευςθσ, αν δε
χάνει, ωσ φαίνεται, και τθ μάχθ για τθν πρωτοκακεδρία ςτον κόςμο. Ράντωσ το λιγότερο
που μπορεί να ειπωκεί είναι ότι κινδυνεφει πολφ ςοβαρά να χάςει τθν πρωτοκακεδρία
όπωσ υποςτθρίηουν διεκνοφσ φιμθσ αναλυτζσ όπωσ ο Κιςόρ Μαχμπουμπάνι (Mahbubani,
2020).
Ππωσ είδαμε οφτε θ Χιλι οφτε το ΘΒ κατιγαγαν ςθμαντικζσ νίκεσ ςτθν εκπαίδευςθ.
Και όχι μόνο αυτό αλλά και ςτα τρία παραδείγματα οι αντίςτοιχεσ κυβερνιςεισ άςκθςαν
βία. Μάλιςτα ςτθν περίπτωςθ τθσ Χιλισ διακόπθκε το πείραμα τθσ κυβζρνθςθσ Αλλιζντε με
παράνομο και αντιςυνταγματικό πραξικόπθμα. Το πείραμα αυτό δεν αφζκθκε να
ολοκλθρϊςει τθν δικι του εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. Ρνίγθκε λοιπόν ςτο αίμα θ Χιλι για
να εφαρμοςκεί, μεταξφ άλλων, και μια εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ αμφίβολων κετικϊν
αποτελεςμάτων. Θ βία που άςκθςε τόςο θ κυβζρνθςθ ζιγκαν εναντίον των απεργϊν
ελεγκτϊν εναζριασ κυκλοφορίασ όςο και θ κυβζρνθςθ Κάτςερ εναντίον των απεργϊν
ανκρακωρφχων είναι κεμελιϊδθσ ζνδειξθ τθσ επικετικότθτασ απζναντι ςτα δικαιϊματα των
εργαηομζνων με το μανδφα τθσ λαϊκισ πλειοψθφίασ. Να λοιπόν γιατί ςτο κείμενο τθσ ΤΜΕ
κεωρείτο θ μζςθ και τριτοβάκμια δωρεάν εκπαίδευςθ ωσ αντίπαλοσ. Διότι θ άνοδοσ του
μορφωτικοφ επιπζδου των εργαηομζνων κουβαλάει μαηί τθσ και τθν κριτικι ςκζψθ, τθν
απαίτθςθ υψθλότερων αμοιβϊν, κακϊσ και τθν οργάνωςθ για ςυνδικαλιςτικζσ
διεκδικιςεισ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο ςυνδικαλιςμόσ αναφζρεται ςτο εν λόγω κείμενο ωσ
βαςικόσ αίτιοσ τθσ αδυναμίασ διαχείριςθσ του πλθκωριςμοφ.
Πταν λοιπόν ανοίγει ςυηιτθςθ για αξιολόγθςθ είναι απαραίτθτο να δίνονται
ξεκάκαρεσ απαντιςεισ. Συγκεκριμζνα, αν θ εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ δεν ζχει τα
«αναμενόμενα» αποτελζςματα τότε κα πρζπει αυτά τα «αναμενόμενα» αποτελζςματα να
απαρικμθκοφν ρθτά και να κοςτολογθκοφν. Δθλαδι πρζπει ςε ςχζςθ με τα αναμενόμενα
«αποτελζςματα» να υπολογιςκεί και το επιτρεπτό ελάχιςτο κόςτοσ υλικοτεχνικισ
υποδομισ κακϊσ και ποιο το επιτρεπτό ελάχιςτο κόςτοσ «παραγωγισ» ανκρϊπων που κα
ςτελεχϊςουν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ διακιρυξθ καλϊν προκζςεων δεν ζχουν καμία
κζςθ ςε μια ςυηιτθςθ όπου αντικείμενό τθσ είναι το μζλλον των ανκρϊπων και τθσ χϊρασ.
Θ ςυνολικι εικόνα ενόσ ςχεδίου διατυπωμζνου ςε βιματα, όπου είναι ςαφζσ για ποιο λόγο
προτείνεται ζνα βιμα και πϊσ ςυνδζεται με το επόμενο. Για τθν ϊρα ζνα ςαφζσ ςχζδιο
αυτοφ του τφπου δεν ζχουμε ςτθ χϊρα μασ. Από μόνθ τθσ αυτι θ ζλλειψθ εγκυμονεί
κινδφνουσ. Ραρόλα αυτά μια νότα αιςιοδοξίασ υπάρχει και δεν είναι άλλθ από τουσ ίδιουσ
τουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί ζχουν, κατά το τεκμιριο του πτυχίου
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τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, υψθλό μορφωτικό επίπεδο. Αυτό και μόνο ςθμαίνει, ςφμφωνα
με τουσ αναλυτζσ που ζχουμε επικαλεςκεί, ότι είμαςτε ςε καλό δρόμο.

5. Συμπεράςματα
Ο νεοφιλελευκεριςμόσ όπωσ κεωρείται ςε αυτιν τθν εργαςία φαίνεται να ζχει
αποτφχει ςε ςθμαντικό βακμό. Σε ςχζςθ με τισ ΘΡΑ κα μποροφςε μζχρι και κεωρθκεί
υπεφκυνοσ για τα παρακμιακά φαινόμενα. Πςο καλι και να είναι θ πρόκεςθ όςων βλζπουν
ςε αυτι τθ διεφκυνςθ τθν επίλυςθ πολλϊν και μεγάλων προβλθμάτων, οι ενδείξεισ που
παρουςιάςαμε ςτθν παροφςα εργαςία κα πρζπει τουλάχιςτον να μασ κάνουν πολφ
προςεκτικοφσ.
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Ρερίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει τα κφρια ευριματα μιασ ζρευνασ πεδίου και των μελετϊν
που εκπονικθκαν για δυο φπουλουσ κινδφνουσ· τον εκιςμό ςε αλκοόλ (Κοφηιλοσ et al.,
2020) και τον εκιςμό ςτα καπνικά προϊόντα (Γλαμπεδάκθσ et al., 2020). Τα ςτοιχεία
ςυνζλεξαν φοιτθτζσ του Τμιματοσ Μθχανικϊν Βιοϊατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ
Αττικισ από 1459 νζουσ 15-30 χρονϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα τον Μάιο 2019. Τα ευριματα
δίνουν τθν εικόνα των νζων τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ ςχετικά με τθν αλκοολοποςία και τθ
χριςθ καπνικϊν προϊόντων και ςυςχετίηονται με το μορφωτικό επίπεδο των ίδιων των νζων
αλλά και των γονζων και κθδεμόνων τουσ, με τθν θλικία τουσ, το φφλο τουσ, με τθν θλικία
πρϊτθσ επαφισ με τον ερευνϊμενο εκιςμό, με τθν επικυμία και τθν προςπάκειά τουσ να
απεξαρτθκοφν, τθν επιτυχία τθσ προςπάκειασ και με τα χριματα που δαπανοφν ςτο
εκιςτικό πεδίο. Τα ευριματα προβλικθκαν ςτο ςφνολο των νζων 15-30 χρονϊν τθσ
Ελλάδασ και δθμιοφργθςαν μια μεγάλθ βάςθ δεδομζνων που είναι διακζςιμθ ςε κάκε
επιςτθμονικό και πολιτικό φορζα για αξιοποίθςθ. Τα πλιρθ κείμενα των μελετϊν 4
εξαρτιςεων που ερευνικθκαν κα είναι αναρτθμζνα ςτθ ςελίδα users.uniwa.gr/mglamb.
Λζξεισ-κλειδιά: Εκιςμόσ, αλκοόλ, τςιγάρα.

Ο εκιςμόσ είναι μια εξάρτθςθ που χαρακτθρίηεται από τθν ζντονθ προςιλωςθ ενόσ
ατόμου ςε ζνα αντικείμενο, μια δραςτθριότθτα,ζνα άλλο άτομο ι ςε ουςίεσ όπωσ το
αλκοόλ, τα καπνικά προϊόντα, τα ναρκωτικά κ.ά. Ο εξαρτθμζνοσ χτίηει και επικεντρϊνει τθ
ηωι του γφρω από το αντικείμενο τθσ εξάρτθςισ του. (ΚΕΚΕΑ, 2020). Ρερίπου 3
εκατομμφρια άνκρωποι χάνουν κάκε χρόνο τθ ηωι τουσ από το αλκοόλ ςε όλον τον κόςμο,
αναφζρει ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (WHO, 2018). Σε ςχετικι ζκκεςι του αναφζρει
πωσ το αλκοόλ ςκοτϊνει περιςςότερουσ ανκρϊπουσ απ' ό,τι το AIDS, θ φυματίωςθ και θ
βία μαηί.
Το κάπνιςμα κεωρείται και αυτό ζνασ πολφ φπουλοσ εχκρόσ. Στθν Ευρϊπθ 700.000
άτομα πεκαίνουν κάκε χρόνο από το κάπνιςμα ενϊ ςε παγκόςμιο επίπεδο οι κάνατοι
εκτιμϊνται ςε 6.000.000 τον χρόνο και πικανολογείται ότι κα ανζλκουν ςε 8.000.000 το
2030 αν δεν λθφκοφν ςυντονιςμζνα και ςτοχευμζνα μζτρα. Το κόςτοσ ιατρικισ φροντίδασ
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το 2012 ανιλκε ςε $442 δισ ςε όλο τον κόςμο, που αποτελεί το 5,7% των ςυνολικϊν
δαπανϊν υγείασ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2012). Τί ςυμβαίνει όμωσ ςτθν Ελλάδα; Ρολλζσ
μελζτεσ ζχουν γίνει για τθ χριςθ και τον εκιςμό ςε αλκοόλ και καπνικά προϊόντα και θ
ζρευναπου διενεργικθκε και θ μελζτθ που εκπονικθκεμε αξιοποίθςθ των ευρθμάτων
δίνουν απαντιςεισ ςε καίρια ερωτιματα για τον εκιςμό των νζων 15-30 ετϊν ςτο αλκοόλ
και ςτα καπνικά προϊόντα και μποροφν να βοθκιςουν τθν πολιτεία και τουσ ςχετιηόμενουσ
φορείσ ςτθ λιψθ των απαιτοφμενων αποφάςεων. Οι μελζτεσ προβάλουν τα ςυμπεράςματα
του δείγματοσ ςτον πλθκυςμό και ςτουσ διαβιοφντεσ ςτθ χϊρα αλλοδαποφσ νζουσ 15-30
ετϊν. Στθν ΕΕ ο μζςοσ όροσ κατανάλωςθσ κακαροφ αλκοόλ το 2016 ιταν 11,3 λίτρα το
άτομο 15 χρονϊν και άνω, ενϊ ςτθν Ελλάδα ιταν λίγο μικρότεροσ, 10,4 λίτρα που είναι
αρκετά υψθλό (WorldBank, 2016a). Στθν ΕΕ το 29,1% των ατόμων άνω των 15 χρονϊν
καπνίηει, ενϊ ςτθν Ελλάδα το ποςοςτό αυτό είναι 43,4% δθλαδι κατά 49,1% μεγαλφτερο
(WorldBank, 2016b).

Ταυτότθτα τθσ ζρευνασ
Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτισ 19-31 Μαΐου 2019, ςε όλθ τθν Ελλάδα, θλεκτρονικά
με ςχεδόν μθδενικό περιβαλλοντικό αποτφπωμα.Το δείγμα περιζλαβε 1.484 άτομα θλικίασ
15-30 ετϊν, με αποδεκτά τα 1.459, ενϊ ο αντίςτοιχοσ πλθκυςμόσ νζων (15-30 ετϊν) ςτθν
Ελλάδα, εκτιμάται ότι ανερχόταν το 2011 ςε 2.050.751 άτομα. Για Διάςτθμα Εμπιςτοςφνθσ –
Βεβαιότθτασ 95%, θ ζρευνα ζχει Μζγιςτο Δειγματικό Σφάλμα ±2,56.

Θλικιακι κατανομι
Ερευνικθκε ο πλθκυςμόσ θλικίασ 15-30 ετϊν και θ θλικιακι κατανομι του δείγματοσ
φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα και γράφθμα. Δεν διλωςαν τθν θλικία τουσ 42 άτομα,
οπότε αυτοί που τθ διλωςαν είναι 1.417 άτομα. Θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ νζων
παρατθρείται ςτθν θλικία των 19 ετϊν (25,9%).
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Γράφθμα: 18 Θλικιακι κατανομι του δείγματοσ

Μορφωτικό επίπεδο των ερωτϊμενων και των γονζων τουσ
Το μορφωτικό επίπεδο των γονζων/κθδεμόνων και των ίδιων των νζων δίνει μια
εικόνα αποκαλυπτικι τθσ εξζλιξθσ τθσ μόρφωςθσ των Ελλινων (και μερικϊν αλλοδαπϊν
νζων που κατοικοφν ςτθν Ελλάδα) από τθν προθγοφμενθ ςτθν τρζχουςα γενιά. Οι ζχοντεσ
Α'-κμια εκπαίδευςθ μειϊκθκαν κατά 87,1%. Οι ςχζςεισ των άλλων επιπζδων δεν μποροφν
να αξιολογθκοφν ςτατιςτικά λόγω των διαφορετικϊν ορίων θλικίασ των πλθκικϊν ςυνόλων.
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Μορφωτικό Επίπεδο
Α'-κμια Εκπαίδευςθ
Β'-κμια Εκπαίδευςθ
Μετά Β'-κμια Εκπαίδευςθ
Γ'-κμια Εκπαίδευςθ
Μεταπτυχ./Διδακτορικό

Γονείσ
6,2%
29,0%
--48,8%
16,1%

67,9%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ρίνακασ 1: Μορφωτικό επίπεδο γονζων και νζων
Νζοι
0,8%
13,8%
67,9%
13,7%
3,8%

48,8%

Γονείσ
Νζοι

29,0%
13,8%

13,7%

6,2%
0,8%
Α'

16,1%
3,8%

Β'

Β+

Γ'

Δ'

Γράφθμα 19: Μορφωτικό επίπεδο γονζων και
νζων

Εκιςμόσ ςτο αλκοόλ
Νζοι που πίνουν αλκοόλ ςτο ςφνολο και ωσ προσ το φφλο
Σχεδόν όλοι οι νζοι 15-30 χρονϊν (93,1%) πίνουν ςτισ εξόδουσ τουσ και το φφλο δεν
παίηει κανζνα ρόλο ςτθν αλκοολοποςία των νζων. Το 93,2% των ανδρϊν και το 93,1% των
γυναικϊν πίνουν.

93,2%

93,1%

93,1%
Ναι

Πχι

6,9%

Γράφθμα 20: Νζοι που πίνουν ςτισ εξόδουσ τουσ

Άνδρεσ

Γυναίκεσ

Γράφθμα 21: Νζοι που πίνουν ωσ προσ το φφλο

Θλικία πρϊτθσ επαφισ με αλκοόλ
Το 6,8% των παιδιϊν θλικίασ κάτω των 10 ετϊν ζχουν δοκιμάςει/πιει αλκοόλ και το
32,0% των νζων 10-15 ετϊν ζχουν επίςθσ επαφι με το ποτό, δθλαδι ςχεδόν το 40% των
νζων ζωσ 15 χρονϊν ζχουν επαφι με το αλκοόλ. Ο κφριοσ όγκοσ των νζων (58,4%) αρχίηει
να πίνει ςτθν θλικία τθσ ενθλικίωςθσ 15-20 ετϊν. Ελάχιςτοι αρχίηουν το ποτό μετά τα 20
χρόνια τουσ.
60,0%

Ρίνακασ 2: Θλικία πρϊτθσ επαφισ με
αλκοόλ
<10ετϊν
10-15ετϊν
15-20ετϊν
>20ετϊν
Σφνολο

6,8%
32,0%
58,4%
2,8%
100,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

Θλικία<10ετϊν
10ετϊν<Θλικία<15ετϊν
15ετϊν<Θλικία<20ετϊν
20ετϊν<Θλικία
32,0%

58,4%

6,8%

10,0%

2,8%

0,0%

Γράφθμα 5: Θλικία πρϊτθσ επαφισ με αλκοόλ

Βρετανοί επιςτιμονεσ ςθμειϊνουν ότι "… οι γονείσ πρζπει να φροντίηουν ϊςτε όλα τα
παιδιά να μθν ζχουν καμιά απολφτωσ επαφι με το αλκοόλ μζχρι τα 15 τουσ. Μετά τα 15
και ωσ τα 17, οι ζφθβοι δεν πρζπει να πίνουν οινοπνευματϊδθ περιςςότερο από μία
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φορά τθν εβδομάδα και πάντα υπό επίβλεψθ" (onmed.gr, 2015). Τα ευριματα είναι πολφ
ανθςυχθτικά και πρζπει θ πολιτεία και οι ειδικοί φορείσ να αςχολθκοφν με το πρόβλθμα τθσ
αλκοολοποςίασ πιο ςοβαρά.
Επίδραςθ του αλκοόλ ςτουσ νζουσ
16,4%

Το αλκοόλ επιφζρει διάφορα αποτελζςματα
ςτθ διάκεςθ, τθ ςυμπεριφορά, ςτισ αντιδράςεισ
αυτϊν που πίνουν, ιδιαίτερα των νζων 15-30 ετϊν.
Κάποιοι διλωςαν και βιαιότθτα, επικετικότθτα,
ενοχζσ, ευεξαψία, τίποτα, χαρά, κλίψθ κ.ά.

56,0%
14,2%
13,4%
Αδιαφορία
Χαρά

Ρίνακασ 3: Επιδράςεισ του αλκοόλ ςτουσ νζουσ
Αδιαφορία

56,0%

Χαλαρότθτα

16,4%

Χαρά

14,2%

Ψυχικι ευχαρίςτθςθ

13,4%

Χαλαρότθτα
Ψυχικι ευχαρίςτθςθ

Γράφθμα 23: Επίδραςθ τουσ αλκοόλ ςτουσ νζουσ

Αλκοόλ και διαςκζδαςθ
Ρολλοί νζοι, 6 ςτουσ 10, (62,7%) δεν κεωροφν το ποτό απαραίτθτθ ςυνιςτϊςα τθσ
διαςκζδαςθσ. Μόνο το 19,9% των νζων που πίνουν, το κεωροφν μζροσ τθσ διαςκζδαςισ
τουσ.
Το εφρθμα αυτό είναι πολφ κετικό γιατί κατάλλθλεσ ενζργειεσ τθσ πολιτείασ και των
αρμόδιων φορζων μποροφν να μειϊςουν το φαινόμενο ςτθν Ελλάδα.
Ρίνακασ 4: Το αλκοόλ και διαςκζδαςθ
Ναι

19,9%

Πχι απαραίτθτα

62,7%

Πχι

17,4%

Ναι
62,7%
Πχι
απαραίτθτα
Πχι

17,4%

19,9%

Γράφθμα 24: Το αλκοόλ ωσ μζροσ τθσ διαςκζδαςθσ των νζων

Τί προςφζρει το αλκοόλ ςτουσ νζουσ
Οι λόγοι που αναφζρουν οι νζοι για να αιτιολογιςουν το ότι πίνουν είναι πολλοί και
δείχνουν τθν ψυχοςφνκεςι τουσ, ειδικοί επιςτιμονεσ κα ερμθνεφςουν καλφτερα τα
ευριματα.Το περίεργο είναι ότι το 43,3% των νζων 15-30 χρονϊν δθλϊνουν ότι το ποτό δεν
τουσ προςφζρει τίποτα! Δθμιουργείται εφλογα το ερϊτθμα μιπωσ οι νζοι αυτοί με ςωςτι
ενθμζρωςθ και ςυμβουλζσ κα μποροφςαν να το "κόψουν" ι να το ελαττϊςουν.
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Ρίνακασ 5: Τί προςφζρει το ποτό ςτουσ
νζουσ
50,0%

Απολφτωσ τίποτα

43,3%

40,0%

Ευχαρίςτθςθ

16,2%

30,0%

Λκανοποιεί τθ γεφςθ
Ραρζα

19,4%
12,6%

43,3%

16,2%

20,0%

19,4%
12,6%

8,6%

10,0%
0,0%

Ψυχολογικι εκτόνωςθ

8,6%

Απολφτωσ τίποτα
Ευχαρίςτθςθ
Λκανοποίθςθ τθσ γεφςθσ
Ραρζα
Ψυχολογικι εκτόνωςθ

Γράφθμα 25: Λόγοι μοναδικισ επιλογισ που πίνουν οι νζοι

Γνϊςθ των ςυνεπειϊν του αλκοόλ ςτθν υγεία των νεϊν 15-30 χρονϊν
Οι νζοι 15-30 χρονϊν δθλϊνουν ότι γνωρίηουν τισ ςυνζπειεσ του ποτοφ ςτθν υγεία
τουσ (77,8%) και αρκετοί ακόμα ότι τισ γνωρίηουν μερικϊσ (20,3%). Αναλαμβάνουν ςυνεπϊσ
τθν ευκφνθ τθσ αλκοολοποςίασ και τθσ αυτοκαταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ τουσ.
Χρειάηονται υποςτιριξθ και ςυμπαράςταςθ από τθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ, τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ και τουσ ειδικοφσ για να περιορίςουν αν όχι να ςταματιςουν τθν πόςθ αλκοόλ.
Ρίνακασ 6: Γνϊςθ των νζων 15-30 χρονϊν
των ςυνεπειϊν του αλκοόλ ςτθν υγείατουσ
20,3%

Ναι

77,8%

77,8%

Μερικι

20,3%

Ναι

Πχι
Σφνολο περιπτϊςεων

1,9%

1,9%
Μερικι

Πχι

Γράφθμα 26: Γνϊςθ των ςυνεπειϊν του αλκοόλ ςτθν υγεία

100,0%

Αλκοολικι τάςθ (βακμόσ αλκοόλ) των ποτϊν που πίνουν οι νζοι 15-30 χρονϊν
Σχεδόν οι μιςοί νζοι που πίνουν (45,3%) πίνουν ποτά διαφόρων βακμϊν αλκοόλ.Από
τουσ υπόλοιπουσ, ςχεδόν δυο ςτουσ δζκα πίνουν μικροφ, μεςαίου ι μεγάλου βακμοφ.
Ελάχιςτοι πίνουν πολφ μεγάλου βακμοφ. (Ραραδείγματα: Θ μπίρα (ΜΚ) ζχει 5-7 βακμοφσ,
το κραςί (ΜΣ) 10-17, το ουίςκι/βότκα (ΜΓ) 40, το τςίπουρο/τςικουδιά (ΡΜ) 35-48
βακμοφσ).
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Ρίνακασ 7: Αλκοολικι τάςθ (βακμόσ αλκοόλ)
των ποτϊν που πίνουν οι νζοι 15-30 χρονϊν
ΜΚ (π.χ. μπίρα)

16,9%

ΜΣ (π.χ. κραςί)

18,4%

ΜΓ (π.χ. ουίςκι)

16,8%

ΡΜ (π.χ. τςίπουρο)

2,6%

ΟΒ (όλοι οι βακμοί)

45,3%

Μικρόσ
Μεςαίοσ
Μεγάλοσ
Ρολφ μεγάλοσ

16,9%
45,3%

18,4%

[VALUE] 16,8%

Γράφθμα: 27: Βακμόσ αλκοόλ που πίνουν οι νζοι 15-30 ετϊν

Αλκοολικι ζνταςθ (πλικοσ ποτϊν) που πίνουν οι νζοι
Σχεδόν εννιά νζοι ςτουσ δζκα (86,8%) πίνουν ζνα-δυο ποτά ςτθν ζξοδό τουσ· αυτό
όμωσ δεν μπορεί να αποτελζςει αποδοχι γιατί μεταξφ των νζων αυτϊν βρίςκονται και
μικρά παιδιά που δεν πρζπει να πίνουν κακόλου ι το πολφ ζνα ποτό υπό επίβλεψθ. Θ
αλκοολικι τάςθ είναι μικροφ (28,3%), μεςαίου (34,4%) και μεγάλου (33,9%) αλκοολικοφ
βακμοφ.
Ρίνακασ 8: Αλκοολικι ζνταςθ (πλικοσ
ποτϊν) που πίνουν οι νζοι 15-30 χρονϊν
4 ποτά/ζξοδο

3,7%

3 ποτά/ζξοδο

9,6%

2 ποτά/ζξοδο

41,8%

1 ποτό/ζξοδο

45,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

41,8%

45,0%

9,6%
3,7%
4 ποτά/ζξοδο 3 ποτά/ζξοδο 2 ποτά/ζξοδο 1 ποτό/ζξοδο

Γράφθμα 28: Ζνταςθ αλκοολοποςίασ (πλικοσ ποτϊν)

Μζκθ των νζων 15-30 χρονϊν
Από τουσ νζουσ που πίνουν, το 66,1% ζχουν μεκφςει ςε κάποια από τισ
αλκοολοποςίεσ τουσ· το ποςοςτό αυτό είναι πολφ μεγάλο και ανθςυχθτικό. Είναι
επιβεβλθμζνθ θ ανάλθψθ δράςεων από τθν πολιτεία και τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν
αντιμετϊπιςι του.
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Ρίνακασ 9: Νζοι 15-30 χρονϊν που
ζχουν μεκφςει
Ναι, ζχουν μεκφςει

66,1%

Πχι, δεν ζχουν μεκφςει

33,9%

Σφνολο περιπτϊςεων

100,0%

66,1%

Ναι

33,9%

Πχι

Γράφθμα 29: Νζοι 15-30 ετϊν που ζχουν μεκφςει

Νζοι που ζχουν φκάςει ςε ακραίεσ καταςτάςεισ (π.χ. επίςκεψθ ςε νοςοκομείο)
Ζνασ ςτουσ δζκα νζουσ 15-30 χρονϊν ζχει φκάςει ςε ακραίεσ καταςτάςεισ λόγω
αλκοόλ.
Το
ποςοςτό
είναι
πολφ
ανθςυχθτικό και πρζπει να προβλθματίςει
90,4%
ιδιαίτερα αλλά και να αφυπνίςει τουσ
Ναι
αρμόδιουσ φορείσ.
Πχι
9,6%

Ρίνακασ 10: Νζοι 15-30 χρονϊν που ζχουν
φκάςει ςε ακραίεσκαταςτάςεισλόγω ποτοφ

Ναι, ζχουν φκάςει
Πχι, ΔΕΝ ζχουν φκάςει

9,6%

Γράφθμα 30: Νζοι που ζχουν φκάςει ςε ακραίεσ
καταςτάςεισ

90,4%

Ικανότθτα διακοπισ τθσ αλκοολοποςίασ από νζουσ 15-30 χρονϊν που πίνουν
Ρολλοί νζοι (73,5%) πιςτεφουν ότι μποροφν να διακόψουν το ποτό όποτε το κελιςουν
και άλλο ζνα 20,7% πιςτεφει ότι ίςωσ τα καταφζρει, ενϊ το 5,8% κεωρεί ότι δεν μπορεί να
το κόψει, δθλαδι ζχει εκιςτεί τόςο πολφ που είναι αδφνατθ θ απεξάρτθςι του. Το εφρθμα
αυτό πρζπει να λθφκεί πολφ ςοβαρά υπόψθ από τισ αρχζσ ϊςτε να βοθκθκοφν οι νζοι είτε
για να μειϊςουν το ποτό είτε για να το κόψουν. Ρρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι κάκε 14
δευτερόλεπτα πεκαίνει ζνασ άνκρωποσ ςτον κόςμο από το ποτό (Worldometers, 2020).

Ρίνακασ 11: Ικανότθτα διακοπισ τθσ αλκοολοποςίασ
από το ποτό

73,5%
20,7%

Ναι, μποροφν να το κόψουν

73,5%

Μςωσ, μποροφν να το κόψουν

20,7%

Πχι, ΔΕΝ μποροφν να το κόψουν

Ναι

Μςωσ

5,8%

Γράφθμα 31: Ικανότθτα διακοπισ του ποτοφ

5,8%
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Γνϊςθ των ςυνεπειϊν του αλκοόλ ςτθν οδιγθςθ
Σχεδόν όλοι οι νζοι 15-30 χρονϊν (93,6%) γνωρίηουν πολφ καλά τισ ςυνζπειεσ του
αλκοόλ ςτθν οδιγθςθείτε οδθγοφν είτε όχι,και το 4,7% τισ γνωρίηουν μερικϊσ. Μόνον το
1,7% δεν τισ γνωρίηει. Το εφρθμα αυτό δθλϊνει πωσ δεν μποροφν να επικαλεςτοφν το νεαρό
τθσ θλικίασ τουσ και να οδθγοφν ενϊ ζχουν πιει.
Ρίνακασ 12: Γνϊςθ των ςυνεπειϊν του
αλκοόλ ςτθν οδιγθςθ
Ναι

4,7%

93,6%

93,6%

1,7%
Ναι

Μερικι

4,7%

Πχι

1,7%

Μερικι

Πχι

Γράφθμα 32: Γνϊςθ των ςυνεπειϊν του αλκοόλ ςτθν
οδιγθςθ

Νζοι που οδθγοφν και πίνουν και ζχουν οδθγιςει υπό τθν επιρεια αλκοόλ
Το 29,7% των νζων που οδθγοφν και πίνουν αλκοόλ (το 93,2% των νζων 15-30 ετϊν
πίνει ςτισ εξόδουσ του) ζχει οδθγιςει ενϊ ζχει πιει. Το ποςοςτό είναι πολφ μεγάλο αν
λθφκεί υπόψθ ότι το 93,6% των νζων δθλϊνει ότι ζχει πλιρθ γνϊςθ των ςυνεπειϊν του
αλκοόλ ςτθν οδιγθςθ.
Ρίνακασ 13: Νζοι που οδθγοφν και πίνουν και
ζχουν οδθγιςει υπό τθν επιρεια αλκοόλ

Ναι

29,7%

Πχι

70,3%

70,3%
29,7%

Ναι

Πχι

Γράφθμα 33: Νζοι που ζχουν
οδθγιςει υπό τθν επιρεια αλκοόλ
Ρίνακασ 14: Νζοι που οδθγοφν και πίνουν και ζχουν οδθγιςει υπό
τθν επιρεια αλκοόλ ωσ προσ το φφλο
Νζοι που οδιγθςαν υπό
τθν επιρεια αλκοόλ

Νζοι

Άνδρεσ

23,2%

151/650

4,3%

35/806

12,8%

186/1456

Γυναίκεσ
Σφνολο περιπτϊςεων

Άτομα που
οδιγθςαν/Δείγμα
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Οι γυναίκεσ είναι πολφ πιο ςυντθρθτικζσ από τουσ άνδρεσ αφοφ οι άνδρεσ που
οδθγοφν υπό τθν επιρεια αλκοόλ είναι υπερπενταπλάςιοι από τισ γυναίκεσ. Αν το ποςοςτό
12,7% των νζων του δείγματοσ των 1459 νζων τθσ ζρευνασ που ζχουν οδθγιςει υπό τθν
επιρεια αλκοόλ, προβλθκεί ςτο ςφνολο των 2.050.751 ατόμων 15-30 χρονϊν τθσ χϊρασ,
καταλιγουμε ςτθν εκτίμθςθ ότι 280.953 νζοι 15-30 χρονϊν ζχουν οδθγιςει υπό τθν
επιρεια αλκοόλ. Αυτό το εφρθμα φανερϊνει ζναν ςοβαρό κίνδυνο για τθν αςφάλεια των
ιδίων των νζων αλλά και πολλϊν άλλων επιβαινόντων ςτο αυτοκίνθτό τουσ ι ςε άλλο
αυτοκίνθτο ι πεηϊν.
Νζοι που οδιγθςαν υπό τθν επιρεια αλκοόλ και είχαν ατφχθμα/δυςτφχθμα
Σε ατφχθμα/δυςτφχθμα που ςυνζβθ λόγω οδιγθςθσ υπό τθν επιρεια αλκοόλ, ζχουν
εμπλακεί ςυνολικά 57 νζοι. Στισ 21 περιπτϊςεισ οδθγοφςαν οι ίδιοι και ςτισ 36 οδθγοφςαν
άλλοι που δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα ζρευνα. Οι 21 νζοι είναι το 11,3% αυτϊν
που οδιγθςαν υπό τθν επιρεια αλκοόλ και το 3,4% αυτϊν που πίνουν αλκοόλ ςτα 15-30
χρόνια τουσ. Από αυτοφσ που ζχουν εμπλακεί ςε ατφχθμα, το 3,7% ςταμάτθςε να πίνει και
το 22,2% ςταμάτθςαν να οδθγοφν υπό τθν επιρεια αλκοόλ.
Τα 21 άτομα που ζχουν εμπλακεί ςε ατφχθμα/δυςτφχθμα επειδι οδθγοφςαν υπό τθν
επιρεια αλκοόλ, αντιςτοιχοφν ςτο 1,44% του δείγματοσ τθσ ζρευνασ που αν προβλθκεί ςτθ
χϊρα δθλϊνει ότι 29.517 νζοι 15-30 χρονϊν ζχουν εμπλακεί ςε ατφχθμα/δυςτφχθμα γιατί
οδθγοφςαν ενϊ είχαν πιεί.
Από τουσ 21 νζουσ οι 15 ιταν άνδρεσ (το 2,3% των ανδρϊν του δείγματοσ) και οι 6
ιταν γυναίκεσ (το 0,7% των γυναικϊν του δείγματοσ). Τα ποςοςτά αυτά ζχουν ςχζςθ με
εκείνα των νζων που οδθγοφν υπό τθν επιρεια αλκοόλ· οι άνδρεσ είναι υπερτριπλάςιοι των
γυναικϊν του δείγματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το φφλλο "παίηει" ςθμαντικό ρόλο ςτα
ατυχιματα/δυςτυχιματα που γίνονται όταν οδθγοφν κάποιοι υπό τθν επιρεια αλκοόλ.
Χριματα που ξοδεφουν για ποτά οι νζοι ςτισ εξόδουσ τουσ
Οι 1.359 νζοι 15-30 ετϊν πίνουν ςτισ εξόδουσ των 3.119 ποτά και ξοδεφουν 17.950€
τθν εβδομάδα, δθλαδι 13,21€ ξοδεφει κατά μζςο όρο τθν εβδομάδα για αλκοόλ κάκε νζοσ
που πίνει, ι, 12,30€ ξοδεφει κατά μζςο όρο τθν εβδομάδα για αλκοόλ κάκε νζοσ του
δείγματοσ (1459 νζοι), και κατά προβολι κάκε νζοσ τθσ Ελλάδασ (Ζλλθνεσ και Αλλοδαποί).
Οι νζοι 15-30 ετϊν ςτθν Ελλάδα ζχουν εκτιμθκεί ότι είναι 2.050.751 (και λίγο
περιςςότεροι λόγω και των αλλοδαπϊν). Κατά ςυνζπεια εκτιμάται ότι οι νζοι 15-30 ετϊν
ςτθν Ελλάδα ξοδεφουν 25.230.390€ τθν εβδομάδα, ι, περιςςότερα από ζνα
διςεκατομμφριο τριακόςια εκατομμφρια ευρϊ (1.300.000.000€) τον χρόνο ςε αλκοολοφχα
ποτά (Κοφηιλοσ et al, 2020).

Εκιςμόσ ςτα καπνικά προϊόντα
Ενεργόσ καπνιςτισ - Ενεργόσ καπνιςτισ ωσ προσ το φφλο
Στουσ νζουσ 15-30 χρονϊν,το 70,2% δεν καπνίηει, το 29,8% καπνίηει διάφορα καπνικά
προϊόντα, από τα οποία 89,2% αμιγϊσ προϊόντα καπνοφ, 3,2% θλεκτρονικά και 7,6% μικτά
καπνοφ και θλεκτρονικά.
Γυναίκεσ και άνδρεσ διαφζρουν ωσ προσ το κάπνιςμα· δεν καπνίηουν το ίδιο. Καπνίηει
το 33,5% των ανδρϊν και το 26,8% των γυναικϊν του ςυνόλου των νζων 15-30 χρονϊν.
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33,5%
70,2%
29,8%
Καπνιςτισ

Άνδρασ

Μθ καπνιςτισ

Γράφθμα 34: Ενεργόσ καπνιςτισ ςτο δείγμα

Γυναίκα

26,8%

Γράφθμα 35: Ενεργόσ καπνιςτισ ςτο φφλο

Το ςτενό περιβάλλον των νζων που ΚΑΡΝΙΗΟΥΝ και των νζων που ΔΕΝ ΚΑΡΝΙΗΟΥΝ
Το ςτενό περιβάλλον που καπνίηειτων νζων που καπνίηουν, είναι 96,2%, δθλαδι είναι
περιςςότερο από το 2400% του περιβάλλοντοσ που δεν καπνίηει. Ρικανόν να δρα μιμθτικά.
Το ςτενό περιβάλλον που καπνίηει των νζων που δεν καπνίηουν, είναι 79,6%, δθλαδι είναι
το 290% του περιβάλλοντοσ που δεν καπνίηει. Ρικανόν να δρα αποτρεπτικά.

79,6%

96,2%
3,8%
Ρεριβάλλον που καπνίηει
Ρεριβάλλον που δεν καπνίηει

20,4%
Ρεριβάλλον που καπνίηει
Ρεριβάλλον που δεν καπνίηει

Γράφθμα 36: Ρεριβάλλον ςτουσ νζουσ που ΚΑΡΝΙΗΟΥΝ και ςτουσ νζουσ που ΔΕΝ ΚΑΡΝΙΗΟΥΝ

Εκιςτικότθτα του καπνίςματοσ κατά τθ γνϊμθ των νζων 15-30 ετϊν
Το 74,9% των νζων πιςτεφει ότι το
κάπνιςμα είναι εκιςτικό και άλλο ζνα 20,0%
πιςτεφει ότι ίςωσ είναι εκιςτικό. Μόνο το 5,0%
κεωρεί ότι δεν είναι. Οι νζοι λοιπόν ζχουν
ιςχυρι αντίλθψθ τθσ εκιςτικότθτασ και τθσ
παγίδευςθσ που επιφζρει το κάπνιςμα.

100,0%

74,9%
20,0%

50,0%

5,0%

0,0%
Είναι Μωσ είναι Δεν είναι
εκιςτικό εκιςτικό εκιςτικό

Γράφθμα 37: Εκιςτικότθτα του καπνίςματοσ

Ζνταςθ καπνίςματοσ νζων 15-30 ετϊν
Στουσ νζουσ 15-30 ετϊν που καπνίηουν,
το 48,3% καπνίηει ζωσ 5 τςιγάρα τθν θμζρα, το
20,6% καπνίηει 6-10, το 28,8% καπνίηει 11-20
και το 2,3% καπνίηει περιςςότερα από 20. Το
αν κάποιοσ καπνίηει λίγο ι πολφ, ελάχιςτθ
διαφορά ζχει ςτον τομζα τθσ υγείασ του
(bmj.com 2017).
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Γράφθμα 38: Ζνταςθ καπνίςματοσ των νζων
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Γνϊςθ γονζων/κθδεμόνων για το κάπνιςμα των
παιδιϊν/κθδεμονευομζνων τουσ
Το 76,7% των γονζων και κθδεμόνων
76,7%
22,7%
γνωρίηει ότι τα παιδιά και οι κθδεμονευόμενοί
τουσ καπνίηουν. Τί πρζπει όμωσ να κάνουν; Ρϊσ
Γνωρίηουν
Δεν γνωρίηουν
πρζπει να ςυμπεριφζρονται; Ρϊσ πρζπει να
αντιδροφν; Ειδικοί επιςτιμονεσ πρζπει να
Γράφθμα 39: Γνϊςθ γονζων/κθδεμόνων για
βοθκιςουν τόςο τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ όςο
το κάπνιςμα των παιδιϊν/κθδεμονευομζνων
και τουσ νζουσ ϊςτε να μειωκεί θ μάςτιγα του
καπνίςματοσ.
Αίτια που οδιγθςαν τουσ νζουσ 15-30 ετϊν ςτο κάπνιςμα
Είναι διάφορα, και όπωσ διλωςαν οι ίδιοι. Κυρίαρχο αίτιο είναι οι φίλοι. Το γεγονόσ
ότι το 34,1% των νζων ξεκίνθςε το κάπνιςμα παρακινοφμενο από φίλουσ δθλϊνει το πόςο
προςεκτικοί πρζπει να είναι οι ίδιοι οι νζοι αλλά και οι γονείσ και κθδεμόνεσ ςτισ
ςυναναςτροφζσ των παιδιϊν τουσ. Θ περιζργεια είναι ο δεφτεροσ λόγοσ με 31,4% για τον
οποίο οι νζοι ξεκινοφν το κάπνιςμα. Αυτό ίςωσ δθλϊνει τθν ζλλειψθ ςωςτισ ενθμζρωςισ
τουσ από τα παιδικά τουσ χρόνια.Τρίτοσ ιςχυρόσ λόγοσ για το ξεκίνθμα του καπνίςματοσ με
23,2% είναι κακαρά ψυχολογικόσ· είναι θ εκτόνωςθ του άγχουσ και τθσ νευρικότθτασ.
Ρρζπει οι εκπαιδευτικοί και το οικογενειακό περιβάλλον να αςχολείται περιςςότερο και πιο
ςοβαρά με τα προβλιματα των παιδιϊν. Φυςικά, όλα τα αίτια που οδθγοφν τουσ νζουσ ςε
διαφυγζσ πρζπει να μελετθκοφν και να γίνουν οι ςωςτζσ προςπάκειεσ για τθν άμβλυνςι
τουσ.
34,1%

31,4%

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

23,2%

5,0%

Φίλοι

Ρεριζργεια

Τρόποσ Απομόνωςθ
εκτόνωςθσ

2,5%

Οικογεν.
λόγοι

3,8%

Διάφοροι
άλλοι

Γράφθμα 40: Λόγοι που άρχιςαν το κάπνιςμα οι νζοι

Ζλεγχοσ του καπνίςματοσ
Κάποιοι καπνιςτζσ πιςτεφουν ότι μποροφν να το "κόψουν" όποια μζρα κζλουν και
άλλοι ότι είναι αδφνατο να το κάνουν. Θ ζρευνα ζδειξε πωσ το 37,6% των νζων που
καπνίηουν πιςτεφει ότι ζχει Ρολφ Καλό ζωσ Απόλυτο ζλεγχο του καπνίςματοσ και μπορεί να
το "κόψει" όποτε κζλει, με μικρι ι πιο μεγάλθ προςπάκεια. Το 48,8% κεωρεί ότι ζχει Μζτριο
ζωσ Αρκετά Καλό ζλεγχο και το 13,5% ότι ελζγχει το κάπνιςμα Κακόλου ζωσ Ελάχιςτα. Αν τα
ποςοςτά αυτά είναι αντικειμενικά τότε υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα, με κατάλλθλουσ
χειριςμοφσ και δράςεισ, να διακόψουν κάποιοι, πολλοί ι λίγοι, νζοι το κάπνιςμα.
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καλόσ
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Γράφθμα 41: Ζλεγχοσ καπνίςματοσ από νζουσ 15-30 χρονϊν που καπνίηουν

Επικυμία- Ρροςπάκεια-Επιτυχία διακοπισ
Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ νζουσ που καπνίηουν και διλωςαν επικυμία τουσ ι όχι
για διακοπι, κζλουν να ςταματιςουν το κάπνιςμα (53,7%) ενϊ το 46,3% δεν επικυμοφν να το
διακόψουν. Το 69,6%, δθλαδι επτά ςτουσ δζκα, προςπάκθςαν και μάλιςτα προςπάκθςαν
και τρεισ ςτουσ δζκα (28,1%) από εκείνουσ που ΔΕΝ κζλουν να το "κόψουν", δθλαδι κατά
μζςο όρο πζντε ςτουσ δζκα (50,4%) προςπάκθςαν να το διακόψουν. Το 12,7% αυτϊν που
ικελαν να το διακόψουν και το 3,6% αυτϊν ΔΕΝ ικελαν, δθλαδι κατά μζςο όρο 10,3%
αυτϊν που προςπάκθςαν, το κατάφεραν. Το κετικό είναι ότι από τουσ 1.459 νζουσ του
δείγματοσ οι 1.024, δθλαδι το 90,1% δεν καπνίηουν οφτωσ ι άλλωσ.Στον ακόλουκο πίνακα
και γράφθμα φαίνονται οι κατανομζσ.
Ρίνακασ 15: Επικυμία-Ρροςπάκεια-Επιτυχία διακοπισ καπνίςματοσ από νζουσ
Επικυμία-Ρροςπάκεια-Επιτυχία
διακοπισ καπνίςματοσ από νζουσ
που καπνίηουν από 15-30 χρονϊν

Ρροςπάκεια Επιτυχία προσ
προσ επικυμία προςπάκεια

Επικυμία

Ναι, επικυμοφν διακοπι

53,7%

69,6%

12,7%

Πχι, ΔΕΝ επικυμοφν διακοπι

46,3%

28,1%

3,6%

100,0%

50,4%

10,3%

Σφνολο περιπτϊςεων

Επικυμία
53,7%

69,6%

46,3%

40,0%

Ρροςπάκεια
προσ επικυμία
Επιτυχία προσ
προςπάκεια

28,1%

30,0%
20,0%

12,7%
3,6%

10,0%
0,0%
Ναι, επικυμοφν διακοπι

Πχι, ΔΕΝ επικυμοφν διακοπι

Γράφθμα 42: Επικυμία-Ρροςπάκεια-Επιτυχία διακοπισ καπνίςματοσ από νζουσ 15-30 χρονϊν
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Επιβάρυνςθ τθσ υγείασ των καπνιςτϊν
Το 25,0% των νζων 15-30 ετϊν ζχει διαπιςτϊςει επιβάρυνςθ τθσ υγείασ του λόγω
καπνίςματοσ "Ρολφ" ζωσ "Ράρα πολφ", ακολουκοφμενο από το 49,2% που δθλϊνει ότι θ
υγεία τουσ επιβαρφνκθκε "Αιςκθτά" ζωσ "Αρκετά". Το εφρθμα αυτό είναι πολφ
ανθςυχθτικό και πρζπει να προβλθματίςει όλουσ τουσ υπεφκυνουσ, φυςικά και νομικά
πρόςωπα, αλλά και γονείσ, κθδεμόνεσ, οικονομικοφσ τθσ υγείασ και άλλουσ φορείσ.
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΩΕΙ ΟΤΙ Θ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ
ΕΡΙΒΑΥΝΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ.
29,4%

25,9%

30,0%

19,8%
14,4%

20,0%
10,0%

10,6%

0,0%

0,0%
Κακόλου

Ελάχιςτα

Αιςκθτά

Αρκετά

Ρολφ

Ράρα πολφ

Γράφθμα 43: Επιβάρυνςθ τθσ υγείασ των νζων που καπνίηουν από τα 15-30 χρόνια τουσ

Θλικία ζναρξθσ
Θμεγάλθ ςυγκζντρωςθ των καπνιςτϊν του δείγματοσ παρουςιάηεταιςτθν θλικιακι
ομάδα 15-17 ετϊν με ποςοςτό 52,3%,και ακολουκείται από τθν ομάδα 18-22ετϊν με 33,7%
των νζων καπνιςτϊν, δθλαδι ςυνολικά το 86% των καπνιςτϊν άρχιςαν το κάπνιςμα 15-22
χρονϊν. Μετά τα 22 χρόνια τουσ, ελάχιςτοι νζοι ξεκίνθςαν το κάπνιςμα. Πμωσ
αξιοςθμείωτο και τραγικό είναι το γεγονόσ ότι κάποια παιδιά, ζςτω και λίγα, ξεκίνθςαν να
καπνίηουν πριν τα 10 χρόνια τουσ και κάποια άλλα, περιςςότερα, πριν τα 12 χρόνια τουσ.
52,3%
40,0%

33,7%

30,0%
20,0%
10,0%

8,8%
0,5%

3,6%

1,2%

0,0%
<10 ετϊν

10-12
ετϊν

13-14 ετϊ

15-17
ετϊν

18-22
ετϊν

23< ετϊν

Γράφθμα 44: Θλικία ζναρξθσ καπνίςματοσ

Κόςτοσ καπνίςματοσ νζων 15-30 χρονϊν
Κάκε νζοσ15-30 χρονϊν τθσ χϊρασ καπνίηει κατά μζςο όρο 2,036 τςιγάρα τθν θμζρα,
δθλαδι 743,14 τςιγάρα τον χρόνο. Ζχει εκτιμθκεί ότι οι νζοι τθσ χϊρασ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν νζων που διαβιοφν ςτθν Ελλάδα, είναι 2.050.571,
άρα οι νζοι 15-30 χρονϊν καπνίηουν 1.523.982.785 τςιγάρα τον χρόνο.Θ ςτακμιςμζνθ μζςθ
τιμι λιανικισ πϊλθςθσ τςιγάρων είναι 0,20478€/τςιγάρο το 2019 (cnn.gr, 2019) κατά
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ςυνζπεια θ δαπάνθ για το κάπνιςμα των νζων 15-30 χρονϊν ςτθν Ελλάδα είναι περίπου
€312 εκατομμφρια τον χρόνο. Από αυτά, τα €264 εκατομμφρια είναι φόροι.
Οι νζοι 15-30 χρονϊν που δθλϊνουν (τθν θμζρα τθσ ζρευνασ) ότι καπνίηουν είναι 435
ι το 29,8% των νζων 15-30 χρονϊν τθσ χϊρασ, μθ υπολογιηομζνων των αλλοδαπϊν νζων, ι
611.377 άτομα ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, και το κόςτοσ που δθμιουργοφν οι καπνίηοντεσ νζοι
15-30 χρονϊν ςτθν εκνικι οικονομία για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ, ανζρχεται
τουλάχιςτο ςε 2,15 δισ ευρϊ τον χρόνο.
Σφμφωνα με τα προθγοφμενα, θ κακαρι δαπάνθ του κράτουσ λόγω καπνίςματοσ
(αφαιρουμζνων των φόρων), μόνο των νζων 15-30 χρονϊν, είναι περίπου 1,9 δισ ευρϊ τον
χρόνο, μθ υπολογιηομζνων των ιατρονοςθλευτικϊν και εργατικϊν απωλειϊν των
πακθτικϊν καπνιςτϊν. Το ςυνολικό κόςτοσ ςτθν εκνικι οικονομία που προκαλοφν οι
καπνιςτζσ άνω των 15 χρονϊν (όλων των θλικιϊν), μθ υπολογιηομζνων των αλλοδαπϊν
καπνιςτϊν και των δαπανϊν αποκατάςταςθσ τθσ υγείασ των πακθτικϊν καπνιςτϊν είναι:
€9,63 δισ.
Σχεδόν ζνα εκατομμφριο νζοι τθσ Ελλάδασ 15-30 χρονϊν καπνίηουν πακθτικά
(Γλαμπεδάκθσ et al, 2020).Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςωπικισ, οικογενειακισ και εκνικισ
οικονομίασ των πακθτικϊν καπνιςτϊν δεν μπορεί να υπολογιςτεί από τα ςτοιχεία τθσ
παροφςασ ζρευνασ.

Συμπεράςματα
Τόςο το αλκοόλ όςο και τα καπνικά προϊόντα αποδεικνφεται ότι είναι κανατθφόρεσ
μάςτιγεσ που απειλοφν τθν ανκρωπότθτα, κφρια λόγω των νζων ανκρϊπων που ζχουν
μπροςτά τουσ μεγάλο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό βίο, γιαυτό θ πολιτεία και
οι αρμόδιοι φορείσ πρζπει να ενςκιψουν με μεγάλθ ςοβαρότθτα ςτο πρόβλθμα αυτό.
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Σειςμικόσ κίνδυνοσ και ςχολικι κοινότθτα – Δθμιουργϊντασ ζνα
αςφαλζσ ςχολείο
Λίβα Άννα
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Ρερίλθψθ
Θ Ελλάδα από άποψθ ςειςμικότθτασ, κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ
κζςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Θ Κριτθ βρίςκεται ςτο νθςιωτικό τόξο του Νοτίου Αιγαίου και
ωσ εκ τοφτου, ο ςειςμικόσ κίνδυνοσ είναι υπαρκτόσ. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ςχολικζσ
μονάδεσ αρκετζσ φορζσ πλιττονται από ςειςμοφσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ.
Υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ είναι θ αςφάλεια και προςταςία των μακθτϊν που φιλοξενοφνται
ςε αυτζσ και αποτελοφν μία ευάλωτθ ομάδα πλθκυςμοφ. Θ κοινωνικι απαίτθςθ για
αςφαλζσ ςχολείο αυξάνεται ςυνεχϊσ τα τελευταία χρόνια ςε παγκόςμιο επίπεδο. Εκτόσ
όμωσ από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ, θ
αςφάλεια τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζχει αναγνωριςτεί ωσ προτεραιότθτα για το μετά το
2015 πλαίςιο ενεργειϊν μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε ότι
αφορά το ςειςμικό κίνδυνο και ποια είναι τα μζτρα που πρζπει να εφαρμοςτοφν για τθ
δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ ςχολείου. Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε είναι θ αναςκόπθςθ
τθσ ελλθνικισ και τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ. Σε ότι αφορά τα αποτελζςματα τθσ
παροφςασ εργαςίασ, είναι φανερό ότι αποτελεί αναγκαιότθτα ο Σχεδιαςμόσ Εκτάκτων
Αναγκϊν ςτο Σχολικό Ρεριβάλλον.
Λζξεισ κλειδιά: Σειςμόσ, κίνδυνοσ, αςφάλεια, ςχολείο

1. Αςφάλεια ςτο ςχολικό Ρεριβάλλον
Τα ςχολεία είναι χϊροι, όπου κακθμερινά ςυγκεντρϊνονται εκατομμφρια μακθτζσ ςε
όλο τον κόςμο. Οι μακθτζσ, όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ, αποτελοφν τον δυναμικό
πλθκυςμό μιασ χϊρασ, τθν επόμενθ γενιά, το μζλλον του κάκε τόπου. Θ προςταςία αυτισ
τθσ ευάλωτθσ ομάδασ πλθκυςμοφ, είναι υποχρζωςθ των κρατικϊν φορζων, και τθσ
πολιτείασ. «Οι πλθμμφρεσ, οι ςειςμοί, οι κατολιςκιςεισ, τα καλάςςια κφματα βαρφτθτασ, οι
δαςικζσ πυρκαγιζσ, οι θφαιςτειακζσ εκριξεισ, οι κυελλϊδεισ άνεμοι, τα τεχνολογικά
ατυχιματα κακϊσ και άλλου είδουσ καταςτροφζσ μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι των
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, τθν υλικοτεχνικι υποδομι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να προκαλζςουν βλάβεσ ςτο ςχολικό κτίριο και διακοπι τθσ
λειτουργίασ του ςχολείου για μικρό ι μεγάλο χρονικό διάςτθμα» (Κοφρου &
Ρανουτςοποφλου, 2017).
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Τα φαινόμενα αυτά ενδζχεται να ςυμβοφν οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ. Για τον λόγο αυτό δθμιουργείται θ ανάγκθ για δρομολόγθςθ ςυντονιςμζνων ζργων
και δράςεων, με ςκοπό τθν πρόλθψθ και τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν. Αυτό κρίνεται
απαραίτθτο, ιδιαιτζρωσ ςε περιοχζσ με ιςτορικό καταςτροφϊν ι που ζχουν πλθγεί
πρόςφατα από κάποια φυςικι ι τεχνολογικι καταςτροφι. Βαςικι επιδίωξθ των ςφγχρονων
κοινωνιϊν είναι, μζςω δράςεων πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ τθσ Ρολιτείασ και των πολιτϊν,
να μετριάςουν τισ επιπτϊςεισ των καταςτροφικϊν φαινομζνων.
Επιδίωξθ επίςθσ τθσ Ρολιτείασ είναι, μελετϊντασ όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ και τισ
διαδικαςίεσ που προκαλοφν αυτζσ τισ καταςτροφζσ να διαμορφϊνει ςχζδια για τθν
περίπτωςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι αποτελεί αναγκαιότθτα ο Σχεδιαςμόσ Εκτάκτων
Αναγκϊν ςτο Σχολικό Ρεριβάλλον ϊςτε να προςδιορίηονται με απόλυτθ ςαφινεια οι
ενζργειεσ διαχείριςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και οι ρόλοι και αρμοδιότθτεσ
όλων των εμπλεκομζνων. Ραράλλθλα επιδιϊκεται θ απόκτθςθ τθσ ςχετικισ παιδείασ του
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, των μακθτϊν, των γονζων κ.λπ. ςε κζματα πρόλθψθσ των
καταςτροφϊν και τθσ προςαρμοςτικότθτασ. Ζτςι κα βελτιωκοφν οι δεξιότθτζσ τουσ, κα
αλλάξουν οι ςτάςεισ και οι ςυμπεριφορζσ τουσ και κα είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν
αποτελεςματικά κάκε καταςτροφικό ςυμβάν. «Εν κατακλείδι, θ δθμιουργία και θ ςυνεχισ
ςυντιρθςθ ενόσ φροντιςμζνου και αςφαλοφσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, εκτόσ από τθν
αςφάλεια τθν οποία εξυπθρετεί, επιδρά ςτθ γενικότερθ διαμόρφωςθ των μακθτϊν
δθμιουργϊντασ τουσ τθ νοοτροπία πρόλθψθσ των καταςτροφϊν και ετοιμότθτασ που κα
κατευκφνει κάκε ενζργεια ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ» (Κοφρου & Ρανουτςοποφλου, 2017).
Θ κοινωνικι απαίτθςθ για αςφαλζσ ςχολείο αυξάνεται ςυνεχϊσ τα τελευταία χρόνια
ςε παγκόςμιο επίπεδο. Εκτόσ όμωσ από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ
γονείσ και τουσ μακθτζσ, θ αςφάλεια τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζχει αναγνωριςτεί ωσ
προτεραιότθτα για το μετά το 2015 πλαίςιο ενεργειϊν μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν
ςε παγκόςμιο επίπεδο (UNISDR 2015). Ζνασ από τουσ επτά ςτόχουσ του Ρλαιςίου Δράςθσ
του Sendai αφορά ςε: «Μείωςθ των βλαβϊν ςε υποδομζσ ηωτικισ ςθμαςίασ, κακϊσ και τθσ
διακοπισ παροχισ βαςικϊν υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των νοςοκομειακϊν και
ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, ωσ ςυνζπεια καταςτροφϊν» ςε διεκνζσ επίπεδο με ορίηοντα
υλοποίθςθσ το 2030 ςφμφωνα με τθν ΔΛΕΚΝΘΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΜΕΛΩΣΘ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ (INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION), (UNISDR 2015).
1.1. Αςφαλι Σχολικά Κτίρια
Ροιεσ όμωσ είναι οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ και τι περιλαμβάνεται μζςα ςτον όρο
«αςφαλζσ ςχολείο»; Σφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Ρρωτοβουλία για Αςφαλι Σχολεία (World
wide Initiative for Safe Schools) για να είναι ζνα ςχολείο «αςφαλζσ» κα πρζπει να υπάρχει
ςυνδυαςμόσ των ακόλουκων 3 παραμζτρων:
Ετοιμότθτα για τθ Διαχείριςθ των Κινδφνων ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ. Στο
πλαίςιο αυτό απαραίτθτοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ εκτάκτων αναγκϊν ςε επίπεδο ςχολείου (π.χ.
Σφνταξθ Σχεδίου, Διοργάνωςθ Αςκιςεων Ετοιμότθτασ).
Ρολιτικζσ και εκνικζσ ςτρατθγικζσ που να ευνοοφν τθν ζνταξθ κεμάτων που αφοροφν
ςτθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν ςτο ςχολικό πρόγραμμα, όπωσ: κινθτοποίθςθ των
επιτελικϊν φορζων π.χ. του Υπουργείου Ραιδείασ ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί θ διαχείριςθ των
κινδφνων ςτο ςχολικό πρόγραμμα, ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ϊςτε να κακοδθγιςουν
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τουσ μακθτζσ τουσ ςτθν απόκτθςθ κριτικισ ςκζψθσ και ςχετικϊν δεξιοτιτων κ.ά. (Κοφρου &
Ρανουτςοποφλου, 2017)
Σε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, θ ετοιμότθτα για τθ διαχείριςθ του κινδφνου, μπορεί
να επιτευχκεί μζςω του Σχολικοφ Σχεδιαςμοφ Εκτάκτων Αναγκϊν, ο οποίοσ ζχει ωσ ςτόχο να
δθμιουργιςει και να διατθριςει ζνα αςφαλζσ ςχολικό περιβάλλον:
 Δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ για ανάπτυξθ κουλτοφρασ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα
αλλά και τθν κοινωνία ςε κζματα διαχείριςθσ κινδφνου καταςτροφϊν.
 Ενθμερϊνοντασ τουσ μακθτζσ και επιμορφϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε κζματα
πρόλθψθσ καταςτροφϊν μζςα ςτο πλαίςιο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ.
 Εμπλζκοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ ςτον Σχολικό
Σχεδιαςμό με απόδοςθ ςαφϊν και ςυγκεκριμζνων ρόλων.
 Βελτιϊνοντασ τισ δεξιότθτζσ τουσ με τθν υλοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ.
 Μεριμνϊντασ για τισ ανάγκεσ των Ατόμων με Αναπθρία ςτον Σχεδιαςμό Εκτάκτων
Αναγκϊν.
 Μετζχοντασ ςε δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ εκτόσ του πλαιςίου τθσ κακθμερινισ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
 Υιοκετϊντασ καλζσ πρακτικζσ ςε κζματα διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν.
 Μεριμνϊντασ για τθ ςυντιρθςθ του κτιρίου (Κοφρου & Ρανουτςοποφλου, 2017).
Ζρευνεσ δείχνουν, ότι τα αςφαλι ςχολικά περιβάλλοντα οδθγοφν ςε αυξθμζνθ
εμπιςτοςφνθ των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, αυξθμζνθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςε καλφτερα ακαδθμαϊκά αποτελζςματα. Τα αςφαλι και
ολοκλθρωμζνα ςχολεία ωφελοφν όλουσ τουσ μακθτζσ και είναι καίριασ ςθμαςίασ για τθ
ςυνζχιςθ των ςπουδϊν των μακθτϊν. Ζνα από τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα των παιδιϊν,
είναι θ εκπαίδευςι τουσ να πραγματοποιείται ςε αςφαλζσ περιβάλλον.
Σε παγκόςμιο επίπεδο οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ για αςφαλι ςχολεία είναι (UNESCO
2013):
 Αςφαλείσ κτιριακζσ υποδομζσ.
 Ετοιμότθτα για τθ διαχείριςθ των κινδφνων ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ.
 Ζνταξθ κεμάτων μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν και προςαρμοςτικότθτασ ςτο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το πλαίςιο για τθν αςφάλεια των ςχολείων που υιοκετικθκε από τισ υπθρεςίεσ των
Θνωμζνων Εκνϊν (Comprehensive School Safety Frame work prepared forthe 3rd U.N.
World Conferenceon Disaster Risk Reduction, UNISDR 2015) ςε παγκόςμιο επίπεδο ζχει ωσ
ςτόχο:
 Τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ ακεραιότθτασ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν.
 Τον ςχεδιαςμό για τθ ςυνζχιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ανεξάρτθτα από τουσ
κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ κα εκτεκεί θ ςχολικι μονάδα.
 Τθ διαςφάλιςθ των επενδφςεων ςτον εκπαιδευτικό τομζα.
 Τθ μείωςθ του κινδφνου και τθν ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ μζςω τθσ
εκπαίδευςθσ.
Το παραπάνω πλαίςιο επίςθσ αποδίδει ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςε εκείνουσ που
είναι υπεφκυνοι για τθν καταςκευι, επιςκευι και ενίςχυςθ των ςχολικϊν κτιρίων
(Ρανουτςοποφλου & Κοφρου, 2017).
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2. Τα ςχολεία ωσ κζντρα ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ μείωςθ του ςειςμικοφ
κινδφνου
Θ ςυμβολι των ςχολείων υπερβαίνει τισ παραδοςιακζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ ωσ προσ
τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςε κζματα αυτοπροςταςίασ από τουσ ςειςμοφσ, αλλά και
τουσ άλλουσ φυςικοφσ κινδφνουσ. Θ ςυνειςφορά του ςχολείου ςτθν ανάπτυξθ τθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν είναι πολυεπίπεδθ. Ρολιτιςτικι, περιβαλλοντικι,
οικονομικι κ.ά. Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ ευαιςκθτοποίθςθ – εκπαίδευςθ των μακθτϊν
ςτθ μείωςθ του ςειςμικοφ κινδφνου.
Τα ςχολεία ςυμβάλλουν ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ κοινωνίασ για τθν
αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν και ςτθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ αυτϊν.
Επίςθσ, ςτο ςχολείο πραγματοποιοφνται προγράμματα και δράςεισ που ζχουν ςκοπό να
ενιςχφςουν τισ γνϊςεισ και τθν ετοιμότθτα των μακθτϊν ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ. Οι
μακθτζσ με τθ ςειρά τουσ, μεταδίδουν ζνα ιςχυρό μινυμα προσ τθν οικογζνειά τουσ, προσ
τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα αλλά και προσ το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, για τθ μείωςθ
του κινδφνου (Fujieda, Pandey and Ando, 2008).

3. Φορείσ και δράςεισ για τθ δθμιουργία αςφαλοφσ ςχολείου
Α). Ο.Α.Σ.Ρ.
Ο Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ (Ο.Α.Σ.Ρ.), είναι ο αρμόδιοσ
φορζασ για τθν χάραξθ και εφαρμογι τθσ αντιςειςμικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ. Ζχει επίςθσ
τον ςυντονιςμό των ενεργειϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ δυναμικοφ για τθν εφαρμογι τθσ
πολιτικισ αυτισ. Μία ουςιαςτικι του δράςθ είναι θ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του
πλθκυςμοφ, ϊςτε οι πολίτεσ να αποκτιςουν αντιςειςμικι ςυνείδθςθ και να είναι ικανοί να
ανταποκρικοφν ςε ζνα πραγματικό γεγονόσ. Για τθν εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, οι
άξονεσ δράςεων του Ο.Α.Σ.Ρ. είναι:
 Συνεργαςία με το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων για τον
κακοριςμό δράςεων που αφοροφν ςτθν αντιςειςμικι προςταςία τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ.
 Υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων για Διευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων και
εκπαιδευτικοφσ υπεφκυνουσ για τθ ςφνταξθ Σχολικϊν Σχεδίων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ με
κζμα: «Διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ» ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ
Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Το πρόγραμμα αυτό άρχιςε να
υλοποιείται από το 2000, ςτθν αρχι ςε ςυνεργαςία με το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο
και αφοροφςε ςτθν επιμόρφωςθ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Α/κμιασ
Εκπαίδευςθσ τθσ Αττικισ, ενϊ από το 2002 επεκτάκθκε ςε όλθ τθ χϊρα με
χρθματοδότθςθ του Ο.Α.Σ.Ρ.
 Δθμιουργία κατάλλθλου ενθμερωτικοφ υλικοφ για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ όλων
των βακμίδων εκπαίδευςθσ.
 Ρραγματοποίθςθ ενθμερωτικϊν ομιλιϊν ςε μακθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτζσ ΑμεΑ και
ςυμμετοχι ςε αςκιςεισ ετοιμότθτασ.
 Συμμετοχι ςε εκνικά ι ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και ςυνεργαςία με
άλλουσ φορείσ.
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Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν καμπανιϊν για διάφορεσ ομάδεσ ςτόχουσ, μεταξφ άλλων
και εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ.
 Συμβολι ςτθ δθμιουργία ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν ενοτιτων ςε Κζντρα, Μουςεία
κ.λπ.
 Αποτίμθςθ των προαναφερόμενων δράςεων του Ο.Α.Σ.Ρ. και επαναπροςδιοριςμόσ
των αντίςτοιχων δράςεων (Κοφρου & Ρανουτςοποφλου, 2017).
Κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ βελτίωςθ τθσ ετοιμότθτασ των ςχολικϊν μονάδων ζχει
το «Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτισ Σχολικζσ
Μονάδεσ» του Ο.Α.Σ.Ρ., το οποίο εςτάλθ ςτα ςχολεία μζςω του Υπουργείου Ραιδείασ,
Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων. Ο Ο.Α.Σ.Ρ. ςυνζταξε το πρϊτο «Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν
για τθ Διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ» το 2012 και το
επικαιροποίθςε το 2014, το 2015 και το 2017 ζχοντασ ωσ ςτόχο να υπάρχει ζνα πρότυπο
ςχζδιο πάνω ςτο οποίο να μποροφν να βαςιςτοφν οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ
χϊρασ για να ςυντάξουν το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ςχολείου τουσ.
Το Σχζδιο αυτό αποςτζλλεται κάκε αρχι του ςχολικοφ ζτουσ, ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
όλθσ τθσ χϊρασ και επίςθσ ζχει αναρτθκεί ςτο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Ρ. ϊςτε να μπορεί
να αξιοποιθκεί από τθ ςχολικι κοινότθτα (Κοφρου & Ρανουτςοποφλου, 2017).
Β). Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων
Το Υπουργείο Ραιδείασ, δια μζςου των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ,
ςτζλνει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τον ςχεδιαςμό εκτάκτων αναγκϊν, ςε όλεσ τισ
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με τελικό
αποδζκτθ τισ ςχολικζσ μονάδεσ όλθσ τθσ χϊρασ.
Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, προζρχονται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ που είναι
υπεφκυνοι για τον αντιςειςμικό ςχεδιαςμό, δθλαδι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ οι οδθγίεσ
προζρχονται από τον Ο.Α.Σ.Ρ. (Κοφρου & Ρανουτςοποφλου, 2017).
Γ). Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε.
Θ εταιρεία Κτιριακζσ Υποδομζσ ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ) είναι ο ενιαίοσ καταςκευαςτικόσ φορζασ
του ελλθνικοφ κράτουσ, για όλεσ τισ δθμόςιεσ κτιριακζσ υποδομζσ (νοςοκομεία, ςχολεία,
δικαςτιρια, ςωφρονιςτικά καταςτιματα κ.α.). Θ εταιρεία προιλκε από τθ ςυγχϊνευςθ των
εταιρειϊν "Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων" (ΟΣΚ ΑΕ) και "Δθμόςια Επιχείρθςθ Ανζγερςθσ
Νοςοκομείων" (ΔΕΡΑΝΟΜ ΑΕ). Τθν 01.08.2015 θ ςυγχϊνευςθ ολοκλθρϊκθκε με τθν
προςχϊρθςθ και τθσ «ΚΕΜΛΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ ΑΕ» ςτθν ΚτΥπ Α.Ε.
Σκοπόσ τθσ εταιρίασ είναι θ παροχι πρωτοπόρων και καινοτόμων δθμοςίων κτιρίων,
με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και πάνω από όλα με τουσ ευνοϊκότερουσ όρουσ για το
δθμόςιο ςυμφζρον (Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε., 2014).
Θ Κτιριακζσ Υποδομζσ Α.Ε. εκτόσ από τθν καταςκευι πρωτοπόρων και καινοτόμων
ςχολικϊν κτιρίων, ζχει ωσ αρμοδιότθτα τόςο τον προςειςμικό ζλεγχο των ςχολικϊν
μονάδων, όςο και τον μεταςειςμικό ζλεγχο (Κοφρου & Ρανουτςοποφλου, 2017).

4. Σειςμόσ και ςχολείο
Σε παγκόςμιο επίπεδο οι ςειςμοί είναι από τα πιο καταςτροφικά φυςικά φαινόμενα
ςτα οποία μπορεί να εκτεκεί μία ςχολικι μονάδα και αποτελοφν τθ βαςικότερθ αιτία
δθμιουργίασ βλαβϊν ςτα ςχολικά κτίρια. Ραρά το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί και το
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μακθτικό δυναμικό του ςχολείου αντιμετωπίηουν κακθμερινά πολλοφσ άλλουσ κινδφνουσ
και κρίςεισ που απειλοφν τθν αςφάλειά τουσ οι ςυνζπειεσ των ςειςμϊν, παρά τθ ςπάνια
εκδιλωςι τουσ, μπορεί να είναι καταςτροφικζσ. Μζτριασ ζνταςθσ ςειςμοί μπορεί να
προκαλζςουν ηθμιζσ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου και ςτο περιεχόμενό του, ενϊ
ιςχυροί ςειςμοί μπορεί να προκαλζςουν ςοβαρζσ ηθμιζσ ακόμα και καταρρεφςεισ ςχολικϊν
κτιρίων.
«Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ ζχουν καταγραφεί βλάβεσ ι και καταρρεφςεισ ςε ςχολεία ι
άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα κατά τθ διάρκεια ςειςμικϊν δονιςεων ςτθν Ελλάδα και ςε
άλλεσ χϊρεσ, π.χ. ςχολείο ςτα Βιαράδικα Κυκιρων κατζρρευςε το 1903 (Μ=7,2), 35 ςχολεία
υπζςτθςαν μθ επιςκευάςιμεσ βλάβεσ ςτθν περιοχι Κεςςαλονίκθσ το 1978 (Μ=6,5), πολλά
ςχολεία ζπακαν βλάβεσ κυρίωσ ςε χωριά ςτθν περιοχι Γρεβενϊν – Κοηάνθσ το 1995
(Μ=6,6), 427 ςχολικζσ μονάδεσ ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ (ςε ςφνολο 2.465) κρίκθκαν
προςωρινά ακατάλλθλεσ, μετά το ςειςμό ςτισ 7-9-1999, οι 145 από τισ οποίεσ ιταν
νθπιαγωγεία. Στθν περίπτωςθ τθσ Αττικισ το πρόβλθμα τθσ ςτζγαςθσ, προςωρινό ι
μακροχρόνιο, που δθμιουργικθκε για 40.000 περίπου μακθτζσ, αντιμετωπίςτθκε κυρίωσ με
ςυςτζγαςθ ςε άλλα ςχολεία ζωσ ότου επιςκευάςτθκαν τα ςχολικά κτίρια που υπζςτθςαν
βλάβεσ ι παραδόκθκαν προκαταςκευαςμζνεσ ςχολικζσ αίκουςεσ» (Ο.Α.Σ.Ρ., 2007).
4.1. Σχολικά κτίρια και ςειςμόσ
Οι ςειςμοί είναι από τα πιο καταςτροφικά φυςικά φαινόμενα ςτα οποία μπορεί να
εκτεκεί μία ςχολικι μονάδα. Ωσ εκ τοφτου, ο ςειςμικόσ κίνδυνοσ κα πρζπει να λθφκεί
υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό του ςχολικοφ κτιρίου (Ρανουτςοποφλου & Κοφρου, 2017).
Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία μπορεί να πραγματοποιθκεί με επιτυχία μόνο εάν κάκε
νζο ςχολείο που χτίηεται είναι ζνα αςφαλζσ ςχολείο. Οι ςχολικζσ μονάδεσ ωσ κτίρια υψθλισ
πλθκυςμιακισ ςυγκζντρωςθσ ενόσ ευάλωτου τμιματοσ του πλθκυςμοφ καταςκευάηονται
όπωσ προβλζπεται από τουσ κανονιςμοφσ με υψθλότερο επίπεδο αςφαλείασ από ότι οι
ςυνικεισ καταςκευζσ. Θ ςτατικι επάρκεια των κτιριακϊν υποδομϊν είναι θ βαςικι
παράμετροσ τθσ αςφαλείασ και εξαςφαλίηει το υπόβακρο όλων των υπόλοιπων ςτοιχείων
και δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται ςτο ςχολείο. Το ευρφτερο πλαίςιο πολιτικισ του
αςφαλοφσ ςχεδιαςμοφ και δόμθςθσ των ςχολικϊν κτιρίων κα πρζπει να περιλαμβάνει:
 Μελζτθ τθσ περιοχισ που πρόκειται να χτιςτεί το ςχολείο, θ οποία κα περιζχει
ςυλλογι πλθροφοριϊν, αναγνϊριςθ των κινδφνων, το ιςτορικό των επιπτϊςεϊν
τουσ, χάρτεσ με ηϊνεσ επικινδυνότθτασ τθσ περιοχισ (οι οποίοι κα πρζπει να
περιλαμβάνουν τθν ζνταςθ και τθ ςυχνότθτα των φαινομζνων), εκτίμθςθ
επικινδυνότθτασ από τουσ κινδφνουσ, ςχεδιαςμό δράςεων για εξάλειψθ ι μείωςθ
τθσ επικινδυνότθτασ.
 Κανονιςμοφσ δόμθςθσ.
 Διαςφάλιςθ αξιοπιςτίασ και καταλλθλότθτασ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν.
 Διαφάνεια ςτισ αποφάςεισ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τισ ενιςχφςεισ των
ςχολείων.
 Εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ του ζργου
(ςχεδιαςμόσ, μελζτθ, καταςκευι).
 Αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ, επίβλεψθ κατά τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ
των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων.
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Τεχνικι υποςτιριξθ ςε όλεσ τισ φάςεισ του ζργου και εκπαίδευςθ των τεχνικϊν όπου
απαιτείται.
 Ρολιτικι μθδενικισ ανοχισ, για τθν εφαρμογι των μελετϊν από τουσ εργολάβουσ
καταςκευαςτζσ.
 Αντικειμενικι διερεφνθςθ ανθςυχιϊν - καταγγελιϊν των πολιτϊν.
 Εμπλοκι των χρθςτϊν του κτιρίου ςε όλεσ τισ φάςεισ υλοποίθςθσ του ζργου
(Ρανουτςοποφλου & Κοφρου, 2017).
Για τθν αςφάλεια των ςχολικϊν κτθρίων είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό θ ςυντιρθςθ
των ςχολικϊν κτθρίων. Για να ςυντθρείται ςωςτά ζνα ςχολείο κα πρζπει:
1. Να επιςθμαίνονται και να αποκακίςτανται τυχόν προβλιματα όπωσ:
 ρωγμζσ ςτον φζροντα οργανιςμό ι ςτουσ τοίχουσ πλιρωςθσ
 υγραςίεσ ςτον φζροντα οργανιςμό ι ςτουσ τοίχουσ
 ανεπαρκισ ςτερζωςθ καμινάδων, προβλιματα ςτα κεραμίδια ςτεγϊν, αποκολλιςεισ
ςτισ επενδφςεισ τοίχων κ.λπ.
2. Να γίνεται ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ, φυςικοφ αερίου
και των κεραμοςκεπϊν.
3. Να μθν γίνονται παρεμβάςεισ χωρίσ τθ μελζτθ και επίβλεψθ μθχανικοφ.
(Ρανουτςοποφλου & Κοφρου, 2017).
4.2. Μθ δομικι τρωτότθτα και ςειςμόσ
Σε περίπτωςθ ςειςμοφ ςε ςχολείο, ο κίνδυνοσ δεν προζρχεται μόνο από τθν
κατάρρευςθ του κτιρίου αλλά και από τισ βλάβεσ που κα υποςτοφν τα διάφορα αντικείμενα
και ο εξοπλιςμόσ του με πικανι ςυνζπεια τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του, ζωσ να
επιτευχκεί ι επιςκευι του ι θ αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ του.
Είναι βζβαιο ότι το κόςτοσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν είναι πολφ μεγαλφτερο από
αυτό που απαιτείται για τθν εφαρμογι προλθπτικϊν μζτρων π.χ. ςτερζωςθ αντικειμζνων
χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα μζςα. Άρα, κα πρζπει να γίνει επιςιμανςθ και άρςθ
επικινδυνοτιτων τθν προκατοςτροφικι περίοδο. Τα μθ δομικά ςτοιχεία των κτιρίων
χωρίηονται ςε τρείσ κατθγορίεσ. αρχιτεκτονικά (ψευδοροφζσ, τοιχοπλθρϊςεισ και
χωρίςματα μόνιμα ι κινθτά, επενδφςεισ δαπζδων και τοίχων, παράκυρα, πόρτεσ, φϊτα,
επενδφςεισ κ.λπ.), εγκαταςτάςεισ του κτιρίου (ανελκυςτιρεσ, θλεκτρικι εγκατάςταςθ,
εγκατάςταςθ κζρμανςθσ, ψφξθσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, φυςικοφ αερίου κ.λπ.) και
περιεχόμενο των κτιρίων (υπολογιςτζσ, βιβλιοκικεσ και ράφια, φωτιςτικά, γλάςτρεσ, κ.λπ.)
Αφοφ επιςθμανκοφν οι επικινδυνότθτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφοροι τρόποι για
τθν άρςθ τουσ (ςτιριξθ, ςτερζωςθ, αλλαγι κζςθσ κ.ά.) (Ρανουτςοποφλου & Κοφρου, 2017).
4.3. Επιπτϊςεισ του ςειςμοφ ςτο ςχολείο
Διακοπι τθσ λειτουργία του ςχολείου
Μετά από ζναν ςειςμό, ενδζχεται να διακοπεί θ λειτουργία του ςχολείου, είτε γιατί
ζχει υποςτεί ηθμιζσ είτε για το ενδεχόμενο ςυνζχιςθσ του φαινομζνου. Αυτό το γεγονόσ,
δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθ ηωι των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ. Είναι
βζβαιο ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ κακθμερινότθτα τθσ οικογζνειασ ζχει ανατραπεί και
θ, προτεραιότθτα των γονζων είναι να λφςουν κζματα επιβίωςθσ, εργαςίασ, επιςκευισ των
ςπιτιϊν, ι μετεγκατάςταςθσ τουσ ςε άλλεσ περιοχζσ.
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«Ωσ εκ τοφτου θ διακοπι λειτουργίασ ενόσ ςχολείου ι ακόμα και το κλείςιμο ενόσ
ςχολείου μπορεί να προκαλζςει αποδιοργάνωςθ ςτον κοινωνικό ιςτό και, αν διαρκζςει
μεγάλο χρονικό διάςτθμα, μπορεί να αλλάξει τθν ταυτότθτα και τθ ςυνοχι μια γειτονιάσ. Θ
γριγορθ επαναλειτουργία των ςχολείων μετά από ζναν καταςτροφικό γεγονόσ ζχει
αποδειχκεί ότι αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν ανοικοδόμθςθ τθσ κοινότθτασ ςτο
ςφνολό τθσ. Μια μακροπρόκεςμθ επίπτωςθ μεγάλων καταςτροφϊν είναι θ μείωςθ του
μορφωτικοφ επιπζδου των παιδιϊν τθσ περιοχισ που ζχει πλθγεί, αφοφ κάποια από αυτά
δεν επιςτρζφουν ποτζ ςτο ςχολείο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ διαδικαςία τθσ
μετεγκατάςταςθσ ςε ζνα νζο ςχολείο, ζςτω και προςωρινά, μπορεί να είναι πολφ δφςκολθ
για τα παιδιά. Θ εμπειρία αυτι μπορεί να είναι ιδιαίτερα τραυματικι εάν ςυμβεί ςε
κρίςιμεσ τάξεισ φοίτθςθσ, όπωσ π.χ. ςτθν Τρίτθ Λυκείου» (Ρανουτςοποφλου & Κοφρου,
2017). Ενδεικτικά μπορεί να αναφερκεί το παράδειγμα των μακθτϊν που βίωςαν τθ
ςειςμικι δραςτθριότθτα ςτθν Κεφαλονιά το 2014, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ
προκλικθκαν βλάβεσ ςε κατοικίεσ, ςχολεία, οδικοφσ άξονεσ κ.λπ. Τα ςχολεία ζμειναν
κλειςτά για κάποιο χρονικό διάςτθμα και για κάποια από αυτά χρειάςτθκε να
μετεγκαταςτακοφν.
Θ όςο το δυνατόν ςυντομότερθ επιςτροφι των μακθτϊν ςτο ςχολείο, μετά από μία
καταςτροφι, ζχει μεγάλα οφζλθ όπωσ: θ αποκατάςταςθ τθσ δομισ και τθσ ρουτίνασ, θ
παροχι αμοιβαίασ ςτιριξθσ, θ πρόςβαςθ ςε επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ, ακόμα και ο
περιςπαςμόσ τθσ προςοχισ από τθν ζκκεςθ ςτθν καταςτροφι (Σπζθ, 2017).
Ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ του ςειςμοφ ςτα παιδιά
Κάκε καταςτροφι, μικρι ι μεγάλθ επιφζρει μια ςειρά αρνθτικϊν ςυνεπειϊν και
προκαλεί ποικίλα ςυναιςκιματα ςτα άτομα που τθ βίωςαν. Κάκε καταςτροφικό ςυμβάν
αποτελεί ζνα ψυχοτραυματικό γεγονόσ Ο βακμόσ ζκκεςθσ ςε μία καταςτροφι όπωσ είναι ο
ςειςμόσ, κακορίηει και τον παράγοντα επικινδυνότθτασ για τθν ψυχικι και κοινωνικι υγεία
των ατόμων. Οι ςυνικεισ αντιδράςεισ των κυμάτων που μπορεί ςυχνά να είναι ζντονεσ,
απρόβλεπτεσ και με ςυχνζσ εναλλαγζσ είναι: φόβοσ κανάτου, ςοκ, τρόμοσ, φόβοσ, λφπθ,
κυμόσ, ενοχι, απελπιςία, «ςυναιςκθματικό πάγωμα», μοφδιαςμα, αίςκθςθ απϊλειασ
ελζγχου και απϊλεια τθσ προβλεψιμότθτασ των γεγονότων. Το πϊσ επιδρά αυτό το
ςτρεςογόνο γεγονόσ ςτο κάκε άτομο, όςο και ςτον κοινωνικό περίγυρο εξαρτάται από τουσ
παρακάτω παράγοντεσ:
- ατομικοφσ δθλαδι τα ατομικά χαρακτθριςτικά των κυμάτων και τισ ςχζςεισ μεταξφ
τουσ,
- κοινωνικοφσ, όπωσ θ κοινωνικι δομι τθσ πλθγείςασ περιοχισ και το γενικό
πολιτιςτικό πλαίςιο και
- περιβαλλοντικοφσ, θ καταςτροφι δθλαδι που προκλικθκε ςτο φυςικό περιβάλλον
τθσ περιοχισ (Τςιϊνθ, 2011).
Οι ςειςμοί ςε αντίκεςθ με άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ, ςυμβαίνουν απροειδοποίθτα,
με αποτζλεςμα να περιορίηεται θ δυνατότθτα των κυμάτων των καταςτροφϊν να κάνουν
τισ απαραίτθτεσ ψυχολογικζσ προςαρμογζσ που μπορεί να διευκολφνουν τθν αντιμετϊπιςθ.
Οι πολίτεσ ςυνικωσ δεν λαμβάνουν καμία προειδοποίθςθ εκ των προτζρων και δεν ζχουν
άρα καμία ευκαιρία τθσ προετοιμαςίασ για τουσ ςειςμοφσ. Επιπλζον, οι επιηϊντεσ μπορεί
να ζχουν να αντιμετωπίςουν τθ κζα τθσ καταςτροφισ, τουσ ιχουσ των εκριξεων και τθ βοι
των μεταςειςμϊν, τισ οςμζσ και τθ γεφςθ των τοξικϊν ανακυμιάςεων, τθσ αικάλθσ, του
καουτςοφκ, και του καπνοφ. Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτζσ τισ παρατθριςεισ, δεν είναι
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ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι παρατθροφνται αυξιςεισ ςτθν ψυχιατρικι νοςθρότθτα μετά από
ςειςμό ( Σπζθ, 2017).
Οι φυςικζσ καταςτροφζσ (και οι ςειςμοί) ζχουν και ςθμαντικζσ ψυχολογικζσ
επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο και ιδιαίτερα ςτα παιδιά, από τθ νθπιακι ωσ και τθν εφθβικι
θλικία (Βάρβογλθ, 1999). Σφμφωνα με τθν Κουμοφλα (2012) «οι φυςικζσ καταςτροφζσ είναι
ςτρεςςογόνα γεγονότα που μπορεί να αποτελζςουν τραυματικι εμπειρία. Ο ςειςμόσ
αποτελεί τραυματικι εμπειρία διότι προκαλεί ζντονο φόβο, τρόμο και αίςκθμα αβοικθτου.
Οι άνκρωποι μπορεί να εμφανίηουν ςοβαρι ψυχοπακολογία. Τα παιδιά, είναι περιςςότερο
ευάλωτα ςε αυτζσ τισ καταςτάςεισ, από τουσ ενιλικεσ».
Τραφμα ςτθν παιδικι θλικία. Τραφμα ςτθν παιδικι θλικία είναι το ψυχολογικό
αποτζλεςμα ενόσ απρόςμενου εξωτερικοφ γεγονότοσ το οποίο κακιςτά το άτομο παροδικά
αβοικθτο και διαςπά τισ προθγοφμενεσ ςυνικεισ προςαρμοςτικζσ και αμυντικζσ
λειτουργίεσ του. Ο ςειςμόσ ςαν γεγονόσ ζχει ιδιαιτερότθτεσ ςυγκριτικά με τα άλλα φυςικά
φαινόμενα. Δεν ζχει προβλεψιμότθτα και περιοδικότθτα, δεν υπάρχει κλιμάκωςθ του
φαινομζνου, μειϊνεται θ αίςκθςθ ελζγχου και οι μεταςειςμοί υπενκυμίηουν το γεγονόσ
του τραφματοσ. Ο ςειςμόσ μπορεί να προκαλζςει ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικογζνεια,
επειδι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των γονζων παρουςιάηουν ψυχολογικά προβλιματα μετά
από μία καταςτροφι. Τα παιδιά, τα οποία χρειάηονται τθ φυςικι παρουςία των γονιϊν και
τθ διακεςιμότθτα τουσ, επθρεάηονται. Θ ανάγκθ μετακίνθςθσ ι μεταςτζγαςθσ τθσ
οικογζνειασ δθμιουργεί ζνα ακόμα πρόςκετο πρόβλθμα (Κουμοφλα, 2012).
Οι αντιδράςεισ των παιδιϊν επθρεάηονται από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ είναι θ
θλικία, το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ, οι αντιδράςεισ των γονζων και θ ςυμπεριφορά τουσ
ωσ προσ τθ διαχείριςθ του γεγονότοσ. Σθμαντικόσ επίςθσ παράγοντασ είναι τα ψυχολογικά
προβλιματα των παιδιϊν από προθγοφμενεσ τραυματικζσ εμπειρίεσ (Κουμοφλα, 2012).
Τα παιδιά τθσ εφθβικισ θλικίασ ζχουν μεγάλθ ανάγκθ να εμφανίηονται ικανά ςτθν
οικογζνεια τουσ και ςτουσ φίλουσ τουσ. Ραλεφουν με τθν εςωτερικι διαμάχθ που από τθ
μία επικυμοφν τθν ανεξαρτθςία από τουσ γονείσ και από τθν άλλθ επικυμοφν τθν εξάρτθςθ
τθσ παιδικισ θλικίασ. Θ αποδοχι από τουσ φίλουσ είναι παράγοντασ μεγάλθσ ςθμαςίασ και
επικυμοφν να νιϊκουν ότι ο φόβοσ και θ αγωνία που αιςκάνονται είναι κοινά
ςυναιςκιματα με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ. Το άγχοσ μετά τθν καταςτροφι
εςωτερικοποιείται και εκφράηεται μζςω ψυχοςωματικϊν ςυμπτωμάτων όπωσ
γαςτρεντερικά προβλιματα, πονοκζφαλοι, δερματικά προβλιματα και αόριςτοι πόνοι.
Στθν εφθβεία κυριαρχοφν και άλλα προβλιματα, όπωσ είναι θ αχπνία, ο νυχτερινόσ
τρόμοσ ι ο υπερβολικόσ φπνοσ. Επίςθσ οι ζφθβοι μπορεί να ςτραφοφν ςτο αλκοόλ ι ςτα
ναρκωτικά επειδι νομίηουν ότι ζτςι κα διαχειριςτοφν τθν αγωνία και τθν απϊλειά τουσ με
μεγαλφτερθ ευκολία. Είναι πολφ πικανό να προκφψουν και κοινωνικά προβλιματα ι
προβλιματα ςτο ςχολείο, όπωσ ςυχνζσ απουςίεσ ι παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ. Θ ςχολικι
απόδοςθ, όπωσ είναι επόμενο, χειροτερεφει. Ο ζφθβοσ ζχει επαναςτατικι ςυμπεριφορά
που οδθγεί ςε τςακωμοφσ με άλλουσ, κλεψιζσ, και διαμάχεσ με τουσ γονείσ. Υπάρχουν και
ζφθβοι που εκφράηουν το άγχοσ τουσ με το να απομακρφνονται από τθν οικογζνεια και
τουσ φίλουσ τουσ και με το να αποφεφγουν αγαπθμζνεσ δραςτθριότθτεσ του παρελκόντοσ
(Τςιϊνθ, 2011).
Οι προαναφερόμενεσ αντιδράςεισ των παιδιϊν και των εφιβων είναι φυςιολογικζσ
και αναμενόμενεσ μετά από μία καταςτροφι. Εκδθλϊνονται για λίγο καιρό μετά το ςυμβάν
και δεν κα πρζπει να προκαλοφν ανθςυχία. Υπάρχουν ωςτόςο, ενδείξεισ που δείχνουν πωσ
απαιτείται θ παροχι ειδικευμζνθσ βοικειασ. Αυτζσ είναι:
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Θ ςυνζχιςθ πολλϊν από αυτά τα ςυμπτϊματα για πολφ καιρό.
Θ ιςχυρι ζνταςθ των ςυμπτωμάτων τα οποία δεν κατευνάηονται αλλά αντίκετα
γίνονται πιο ιςχυρά.
Σοβαρζσ, δυςμενείσ επιπτϊςεισ αυτϊν των ςυμπτωμάτων ςτθν κακθμερινι ηωι του
παιδιοφ (παιχνίδια, δραςτθριότθτεσ, ςχζςεισ με φίλουσ και τθν οικογζνεια,
προςαρμογι ςτο ςχολείο) (Τςιϊνθ, 2011).
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Ρερίλθψθ
Tα τελευταία χρόνια ζχουν αυξθκεί οι προςφυγικζσ ροζσ προσ τθν Ελλάδα, γεγονόσ που ζχει
προκαλζςει ζντονο προβλθματιςμό. Οι διεκνείσ μελζτεσ για τα παιδιά προςφφγων δείχνουν
υψθλά επίπεδα ςυναιςκθματικϊν και ςυμπεριφορικϊν δυςκολιϊν λόγω ςοβαρϊν και
επαναλαμβανόμενων τραυματικϊν εμπειριϊν. Οι εκπαιδευτικοί αποτελοφν τουσ πρϊτουσ
ενιλικεσ που μπορεί να εντοπίςουν τισ ψυχοςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ των παιδιϊν.Στθ
ςυνζχεια καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον αςφαλζσ και
ςτακερό, να τουσ παρζχουν ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ και να βοθκιςουν αυτά τα παιδιά
να μάκουν πϊσ να αναπτφξουν ςχζςεισ φροντίδασ, να οικοδομιςουν ελπίδεσ και να
ενταχκοφν ομαλά ςτο νζο περιβάλλον. Οι περιςςότερεσ μελζτεσ παρουςιάηουν δεδομζνα
για τθν ψυχικι υγεία των παιδιϊν μετά τθν εγκατάςταςθ τουσ ςτθ χϊρα υποδοχισ, ενϊ
πολλζσ φορζσ απουςιάηουν οι απαραίτθτεσ γνϊςεισ και τεχνικζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθ
βελτίωςθ των παραπάνω αναφερόμενων δυςκολιϊν. Στθν παροφςα εργαςία
παρουςιάηονται οριςμζνεσ δράςεισ/ δραςτθριότθτεσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ενόσ
προγράμματοσ ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ για τουσ πρόςφυγεσ μακθτζσ δθμοτικϊν
ςχολείων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Θρακλείου. Οι πρόςφυγεσ μακθτζσ ζχουν δεχκεί με
μεγάλο ενκουςιαςμό τισ ςχετικζσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ. Από τθν εμπειρία των
παρεμβάςεων προκφπτει ότι οι δράςεισ αυτζσ είναι αναγκαίο να διευρυνκοφν ςε
περιςςότερα ςχολεία, αλλά και να εμπλουτιςκοφν με νζεσ, με τελικά ωφελοφμενουσ τόςο
τουσ ίδιουσ πρόςφυγεσ μακθτζσ και τισ οικογζνειεσ τουσ, όςο και τα μζλθ των τοπικϊν
κοινοτιτων.
Λζξεισ-κλειδιά: παιδιά πρόςφυγεσ,δθμοτικό ςχολείο, ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ

Ειςαγωγι
Θ Ελλάδα αποτελεί εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ χϊρα μετανάςτευςθσ. Ειδικά τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ, λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ (ςταυροδρόμι μεταξφ των χωρϊν
τθσ βόρειασ και κεντρικισ Ευρϊπθσ και των χωρϊν τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ) ζχει
μετατραπεί ςε χϊρα υποδοχισ προςφφγων. Ο αρικμόσ των ατόμων που ηθτοφν διεκνι
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προςταςία εκτόσ τθσ χϊρασ καταγωγισ τουσ ζχει αυξθκεί κατά 70% από το 2011.Οι
πρόςφυγεσ είναι μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα μεταναςτϊν. Σφμφωνα με τθ Σφμβαςθ του 1951
και το Ρρωτόκολλο για το Κακεςτϊσ των Ρροςφφγων (Θνωμζνα Ζκνθ, 1951), ζνασ
πρόςφυγασ είναι κάποιοσ που ζχει ζντονο φόβο να διωχκεί με βάςθ τθ φυλι, τθ κρθςκεία,
τθν εκνικι του προζλευςθ ι τθ ςυμμετοχι μια ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ι κοινωνικι ομάδα
και βρίςκεται εκτόσ τθσ χϊρασ προζλευςισ τουσ. Λόγω αυτοφ του φόβου, δεν μποροφν ι
δεν αιςκάνονται αρκετά αςφαλείσ για να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα τουσ. Ρολλά παιδιά και
νζοι πρόςφυγεσ ζχουν βιϊςει κάποιο είδοσ τραφματοσ. Τα ςυμπτϊματα που ςχετίηονται με
το τραφμα μποροφν να είναι ιπια ι ςαφϊσ εμφανι ςε άλλουσ. Θ Αμερικανικι Ψυχολογικι
Εταιρεία (APA) ορίηει το τραφμα ωσ μια «ςυναιςκθματικι αντίδραςθ ςε ζνα τρομερό
γεγονόσ όπωσ ατφχθμα, βιαςμό ι φυςικι καταςτροφι». Οι μακροπρόκεςμεσ αντιδράςεισ
περιλαμβάνουν απρόβλεπτα ςυναιςκιματα, αναδρομζσ, τεταμζνεσ ςχζςεισ και ακόμθ και
ςωματικά ςυμπτϊματα όπωσ πονοκεφάλουσ ι ναυτία "(2008). Αν και πολλά παιδιά
αποδεικνφουν ανκεκτικότθτα και κετικά αποτελζςματα, οι αρνθτικζσ εμπειρίεσ όπωσ ο
πόλεμοσ, ο οικογενειακόσ χωριςμόσ, θ εγκατάλειψθ του ςπιτιοφ και θ ςτζρθςθ (Lustig κ.ά.,
2004, UNICEF, 2016) αυξάνουν τον κίνδυνο κοινωνικο-ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν
(Kirmayer et al., 2011). Και πάλι, είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι οι παραπάνω εμπειρίεσ
δεν οδθγοφν αναγκαςτικά ςε αρνθτικά αποτελζςματα ψυχικισ υγείασ, κακϊσ υπάρχει
πλθκϊρα περιβαλλοντικϊν παραγόντων και οικογενειακϊν χαρακτθριςτικϊν που αυξάνουν
τθν ανκεκτικότθτα μεταξφ των προςφφγων και προςτατεφουν από το πρόςκετο τραφμα.
Ζνασ προςτατευτικόσ παράγοντασ που ςχετίηεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι θ ςχολικι
φοίτθςθ (Montgomery, 2010). Για να κατανοιςουμε καλφτερα τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ οι εμπειρίεσ των παιδιϊν προςφφγων επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα τουσ
αργότερα ςτθ ηωι, είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε τθ μεταναςτευτικι πορεία των
προςφφγων.
Θ λειτουργικότθτα των προςφφγων μπορεί προβλεφκεί μζςα από τθν εκτίμθςθ τθσ
πολυπολιτιςμικισ επάρκειασ τουσ. Θ πολυπολιτιςμικι επάρκεια (multicultural competence)
αναφζρεται ςτθν ικανότθτα αποτελεςματικισ αλλθλεπίδραςθσ με άτομα από διαφορετικζσ
κουλτοφρεσ. Αποτελείται από τζςςερα ςυςτατικά: α) τθ ςυνειδθτοποίθςθ (Awareness) τθσ
διαφορετικισ κουλτοφρασ, β) θ ςτάςθ (attitude) προσ τισ διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, γ) θ
γνϊςθ (knowledge) των διαφορετικϊν πρακτικϊν τθσ κάκε κουλτοφρασ, δ) οι
διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ (cross – culturalskills) (Kite & Littleford, 2014). Επιπλζον, θ
ςυνειδθτοποίθςθ αφορά και τθν προςωπικι αναγνϊριςθ των ςτάςεων των πεποικιςεων
και των αξιϊν ςχετικά με τθν εκνικι ταυτότθτα, τθν κουλτοφρα, τθν μεταναςτευτικι
πρακτικι και πολιτικι του εκπαιδευτικοφ και ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Οι
δεξιότθτεσ τουσ μποροφν να ςυμβάλλουνςτο ςχεδιαςμό αποτελεςματικϊν παρεμβάςεων
ςτο ςχολείο. Μζςα από τθ γνϊςθ των πρακτικϊν τθσ κάκε κουλτοφρασ των παιδιϊν
προςφφγων ςυχνά αναδφονται τραυματικζσ ιςτορίεσ, τισ οποίεσ καλοφνται να
διαχειριςτοφν οι ψυχολόγοι.
Θ μετανάςτευςθ αφορά μια πολφπλευρθ εμπειρία που κυμαίνεται από εξωτερικζσ
ςυνκικεσ (ςυνκικεσ φτϊχειασ και επιβίωςθσ) όπωσ είναι θ ανάγκθ για ςτζγθ, τροφι, υγεία,
εκπαίδευςθ και εκτείνεται ςε ψυχοκοινωνικζσ δυςκολίεσ όπωσ είναι θ απουςία αςφάλειασ,
θ εγκατάλειψθ, οι ριξεισ ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ των ατόμων, ι ακόμθ θ βία, θ απϊλεια και
θ αποδιοργάνωςθ. Ζνα χριςιμο μοντζλο που αντιπροςωπεφει τισ εμπειρίεσ μετανάςτευςθσ
χωρίηει τθ διαδικαςία ςε τρεισ φάςεισ (προ-μετανάςτευςθ, μετανάςτευςθ και μεταμετανάςτευςθ) κακεμία από τισ οποίεσ ςυνδζεται με επίπεδα άγχουσ (Kirmayer et al.,
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2011). Θ προ-μετανάςτευςθ χαρακτθρίηεται ςυνικωσ από κοινωνικζσ, πολιτικζσ,
πολιτιςτικζσ ι οικονομικζσ αναταραχζσ (George, 2012), οι οποίεσ μεταβάλλουν ι βλάπτουν
τουσ υφιςτάμενουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ και δίκτυα (Kirmayer et al., 2011). Θ περιοριςμζνθ
διακζςιμθ ζρευνα δείχνει ότι θ πλειοψθφία τθσ εμπειρίασ των προςφφγων ι μάρτυρεσ
πολλαπλϊν βίαιων περιςτατικϊν, ςχεδόν το ζνα τρίτο εμπειρίασ ςεξουαλικι επίκεςθ ι / και
κάνατο ενόσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ και 10-20% εμπειρία φυλάκιςθσ, κρφβεται,
καταναγκαςτικι μάχθ ι ςεξουαλικι δουλεία (Κωμάσ, Κωμάσ, Nafees, & Bhugra, 2004). Θ
μεταγενζςτερθ κοινωνικι δυςκολία είναι ςυχνότερθ μεταξφ εκείνων που ζχαςαν γονείσ ι
άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ (Kia-Keating & Ellis, 2007).Κατά τθ διάρκεια τθσ μετανάςτευςθσ,
οι πρόςφυγεσ μποροφν να διαςχίςουν πολλζσ χϊρεσ, που ςυχνά ηουν ςε ςτρατόπεδα
προςφφγων όπου χωρίηονται οι κοινότθτεσ, οι φίλοι και οι οικογζνειεσ (George, 2012). Αυτά
τα ταξίδια χαρακτθρίηονται ςυχνά από αβεβαιότθτα, κίνδυνο και ςτζρθςθ βαςικϊν
αναγκϊν. Αν και τα αρχικά ςτάδια τθσ μετα-μετανάςτευςθσ επιφζρουν ελπίδα και
αιςιοδοξία, κακϊσ τα άτομα ξεφεφγουν από τθ δίωξθ, αυτά τα ςυναιςκιματα μπορεί να
είναι απογοιτευςθ, απϊλεια, άγχοσ, πολιτιςτικό ςοκ, απομόνωςθ και κατάκλιψθ, κακϊσ
και εμπόδια ςτθν εξζλιξθ λόγω τθσ τρζχουςασ πολιτικισ, ι διακρίςεισ (George, 2012,
Kirmayer et al., 2011). Ζτςι, θ όλθ διαδικαςία μετανάςτευςθσ μπορεί να εκκζςει τα παιδιά
πρόςφυγεσ ςε ςθμαντικά ςυςςωρευτικά τραφματα. Οι μακθτζσ που εκτίκενται ςε τζτοιο
τραφμα μποροφν να παρουςιάςουν ποικίλα ψυχολογικά ςυμπτϊματα όπωσ περιγράφονται
παρακάτω.

1. Συμπτϊματα και επιπτϊςεισ των προςφφγων μακθτϊν
Οι πρόςφυγεσ μακθτζσ ζχουν τζςςερισ φορζσ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να
παρουςιάςουν προβλιματα ψυχικισ υγείασ ςε ςχζςθ με τον γενικό πλθκυςμό (Fazel &
Stein, 2003). Αν και πολλά παιδιά επιδεικνφουν ευελιξία και κετικά αποτελζςματα,
αρνθτικζσ εμπειρίεσ όπωσ ο πόλεμοσ, οι μάχεσ,ο χωριςμόσ από τθν οικογζνεια τουσ, θ φυγι
ςτο ςπίτι κάποιου, καιθ ςτζρθςθ (Lustig et al., 2004, UNICEF, 2016), μπορεί να αυξιςουν
τον κίνδυνο των κοινωνικϊν-ςυναιςκθματικϊνδυςκολιϊν (Kirmayer et al., 2011). Και πάλι,
είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι, οι παραπάνω εμπειρίεσ δεν οδθγοφν αναγκαςτικά ςε
αρνθτικά αποτελζςματα για τθν ψυχικι υγεία, κακϊσ υπάρχουνπλειάδεσ περιβαλλοντικϊν
παραγόντων και οικογενειακϊνχαρακτθριςτικϊν που αυξάνουν τθν ανκεκτικότθτα μεταξφ
των παιδιϊν προςφφγων και προςτατεφουν από πρόςκετα τραφματα. Σε ςφγκριςθ με τουσ
ενιλικεσ, τα παιδιά των προςφφγων διατρζχουν αυξθμζνο κίνδυνο για ςυμπτϊματα
διαταραχισ μετατραυματικοφ ςτρεσ (PTSD), άγχοσ και κατάκλιψθ, κοινωνικι απόςυρςθ,
ευερεκιςτότθτα, μειωμζνθ ςυγκζντρωςθ, φόβουσ, απάκεια, κυμό, επικετικι ςυμπεριφορά,
ανθςυχία, ςωματικά ςυμπτϊματα, παράνοια, αυξθμζνθ ςυνείδθςθ του κανάτουκαι
δυςκολίεσ ςτθ ςχολικι επίδοςθ (Halcon et al., 2004, Bronstein & Montgomery, 2011, Layne
et al. Masten & Narayan, 2012, Sullivan & Simonson, 2016). Επιπλζον, πρζπει να
προςαρμοςτοφν ςε μια εντελϊσ νζα κουλτοφρα που περιλαμβάνει νζα ζκιμα, μια νζα
γλϊςςα και ζνα νζο εκπαιδευτικό ςφςτθμα (Kia-Keating & Ellis, 2007). Ρολλοί μακθτζσ
πρόςφυγεσ αντιμετωπίηουν ακαδθμαϊκζσ, οικονομικζσ και ψυχοκοινωνικζσ προκλιςεισ που
περιλαμβάνουν τον διαχωριςμό από τθν οικογζνεια, τθν πολιτιςμικι δυςαρζςκεια, το
άγχοσ εκφοβιςμοφ, τα κενά ςτο ςχολείο, τθ δυςπιςτία ι το φόβο του προςωπικοφ του
ςχολείου, τισ αντίκετεσ προςδοκίεσ μεταξφ οικογενειϊν και ςχολείου (Bal & Arzubiaga,
2014· Berthold, 2000· Kanu, 2008· Kia-Keating & Ellis, 2007· Roy & Roxas, 2011). Οι
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ςυνζπειεσ του τραφματοσ μπορεί να είναι εκτεταμζνεσ και να επθρεάηουν αρνθτικά τθν
ικανότθτα των μακθτϊν να λειτουργοφν κακθμερινά. Οι επαναλαμβανόμενοι εφιάλτεσ
μπορεί να διακόψουν τουσ κφκλουσ φπνου και να μειϊςουν τθ ςυγκζντρωςθ κακ 'όλθ τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ (Hart, 2009). Θ αβεβαιότθτα ςχετικά με το μζλλον μπορεί να ςυμβάλει
ςε υψθλά επίπεδα άγχουσ που μποροφν να εμποδίςουν τθ ςκζψθ τουσ (Graham, etal.,
2016). Τα παιδιά πρόςφυγεσ μπορεί να βιϊςουν ζνα δεφτερο κφμα ςοκ όταν μετακινθκοφν.
Στουσ χϊρουσ φιλοξενίασ, ενδζχεται να εκτίκενται ςε μθ υγιεινζσ και μθ αςφαλείσ
ςυνκικεσ, με μικρι πρόςβαςθ ςε ιατρικζσ ι άλλεσ μορφζσ φροντίδασ (Bemak & Chung,
2017). Στισ χϊρεσ αςφλου, τα παιδιά προςφφγων μπορεί να αντιμετωπίςουν ρατςιςμό και
διακρίςεισ, προςκζτοντασ ζνα επιπλζον τραφμα και άγχοσ τουσ (Dryden-Peterson, 2016). Θ
διαφορετικότθτά τουσ μπορεί να τουσ καταςτιςει ςτόχουσ και για τον εκφοβιςμό (Graham,
et al., 2016, Hart, 2009). Ζνασ προςτατευτικόσ παράγοντασ είναι θ ςχολικι φοίτθςθ
(Montgomery, 2010), ωςτόςο, ςυχνά οι πρόςφυγεσ μακθτζσ βρίςκονται ςε υψθλότερο
κίνδυνο απόρριψθσ του ςχολείου. Συνολικά, είναι ςαφζσ ότι, θ ζκκεςθ ςτο τραφμα και τα
ςυμπτϊματα που προκφπτουν από τθν παιδικι θλικία των προςφφγων πρζπει να
ςθματοδοτοφν τθν ανάγκθ για ζλεγχο και παρζμβαςθ για τθν προϊκθςθ τθσ ευθμερίασ.
Για τθν καλφτερθ κατανοιςθ των αναγκϊν των προςφφγωνμακθτϊνείναι απαραίτθτθ
θ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου αςφάλειασ και ςτακερότθτασ ςτο οποίο μποροφμε
ναπαρατθριςουμε τθ ςυμπεριφορά και να κατανοιςουμε τισ ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ
τουσ. Σε αυτι τθ διαδικαςία μποροφν να ςυμβάλλουν οι υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, μζςα
από τθν παροχι ςυμβουλϊν,ψυχοεκπαίδευςθσ, υποςτιριξθσ τθσ οικογζνειασ, κακϊσ και
ψυχοφαρμακολογικισ βοικειασ όταν αυτό κρικεί απαραίτθτο. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ
παρζχονται από ζνα αρικμό ειδικευμζνων και εκπαιδευμζνων ατόμων, όπωσ κλινικοί,
ςυμβουλευτικοί ι ςχολικοί ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Λατροί και Κοινωνικοί Λειτουργοί για τθν
υποςτιριξθ των ατομικϊν και οικογενειακϊν αναγκϊν και τθ μείωςθ των ψυχολογικϊν
ςυμπτωμάτων.

2. Κοινωνικι-Συναιςκθματικι Υποςτιριξθ πρόςφυγων μακθτϊν ςτο ςχολείο
Το ςχολείο μπορεί να δθμιουργιςει ζνα κετικό μακθςιακό περιβάλλον, οικοδομϊντασ
ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και υποςτιριξθσ, τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν διαχείριςθ των
τραυματικϊν εμπειριϊν των παιδιϊν προςφφγων. Οι τραυματικζσ καταςτάςεισ που
προκαλοφν τραυματικά και μετατραυματικά ςυμπτϊματα διαφζρουν από άτομο ςε άτομο
και απαιτοφν διαφορετικοφσ τφπουσ και / ι επίπεδα βοικειασ (Rutter, 2006, Taylor & Sidhu,
2011). Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίςουμε τθν ποικιλομορφία των μακθτϊν προςφφγων
που μποροφν να βοθκιςουν το προςωπικό του ςχολείου, τουσ δαςκάλουσ και τουσ μακθτζσ
να είναι ευαίςκθτοι ςτισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ και να αποφεφγουν ςτερεότυπουσ
χαρακτθριςμοφσ (NCTSN, 2008). Αςφάλεια νιϊκουν τα παιδιά ςτο ςχολείο όταν δεν
φοβοφνται για τθν ταυτότθτά τουσ, όταν αναγνωρίηουν ςτακερότθτα και ςυνζπεια ςτο
πλαίςιο, όταν αιςκάνονται καλοδεχοφμενα, όταν μποροφν να μιλάνε τθν μθτρικι τουσ
γλϊςςα χωρίσ να απομονϊνονται, όταν καταλαβαίνουν ότι το ςχολείο ςζβεται και
μοιράηεται τισ διάφορεσ κουλτοφρεσ ςτθν κακθμερινι του λειτουργία, όταν τα παιδιά
νιϊκουν μοναδικά και ταυτόχρονα ανικουν ιςότιμα ωσ μζλθ του ςχολικοφ ςυςτιματοσ,
όταν ζχουν ευκαιρίεσ για δθμιουργικότθτα και ζχουν περιζργεια και όρεξθ να επενδφςουν
ςτθν γνϊςθ, όταν ανοίγονται ςε ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ. Στθν τάξθ, οι εκπαιδευτικοί
μποροφν να αποδείξουν τθν εκτίμθςι τουσ ςτουσ μακθτζσ πρόςφυγεσ ωσ πλεονζκτθμα για
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το ςχολείο λόγω τθσ πλθκϊρασ εμπειριϊν και τθσ γλϊςςασ τουσ. Αυτό δθμιουργεί ζνα
πολιτιςτικό κλίμα χωρίσ αποκλειςμοφσ, το οποίο δθμιουργεί υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ και
διαςπά τα εμπόδια.Ζνα κετικό μακθςιακό περιβάλλον ςυνεπάγεται δζςμευςθ για ιςότθτα.
Οι ςτοχοκετθμζνεσ και δίκαιεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ μποροφν να βοθκιςουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν προςφφγων.
Ο Διευκυντισ του ςχολείου μπορεί να ςυντονίςει τισ διαδικαςίεσ και τισ υπθρεςίεσ
παραπομπισ (ςχολικοί ςφμβουλοι, ςχολικοί ψυχολόγοι, επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ) για
να δϊςουν μια ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του τραφματοσ.
Θ υποςτιριξθ που προςφζρεται ςε παιδιά που ζχουν υποςτεί απϊλειεσ και
τραυματικά γεγονότα ζχει τζςςερισ ςτόχουσ:
α)να προςδιοριςτοφν οι ψυχοκοινωνικζσ ανάγκεσ κάκε παιδιοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ του, β) να αναπτφξουν ζνα αςφαλζσ περιβάλλον όπου τα παιδιά
μποροφν να οικοδομιςουν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και να εκφράηονται ελεφκερα, γ) να
εντοπίηουν τθν ευπάκεια των παιδιϊν και να παρζχουν ςυνεχι υποςτιριξθ ςε ολόκλθρθ
τθν οικογζνεια, μαηί με εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ όταν χρειάηεται, δ)να καλλιεργθκεί θ
ανκεκτικότθτα των παιδιϊν με τθν ενίςχυςθ των προςωπικϊν, οικογενειακϊν, κοινωνικϊν
και άλλων πόρων.

3. Εφαρμογι προγράμματοσ ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ
Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ για
τθν υποςτιριξθ παιδιϊν προςφφγων ςε Δθμοτικά ςχολείαμπορεί να πραγματοποιθκοφν οι
παρακάτω δράςεισ / δραςτθριότθτεσ:
 Δθμιουργία αςφάλειασ και ρουτίνασ ςτθ ςχολικι τάξθ.
 Ανάπτυξθ ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν που περιλαμβάνει τθν
αναγνϊριςθ και διαχείριςθ των δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων.
 Συμμετοχι των πρόςφυγων μακθτϊν ςε τάξθ υποδοχισ.
 Ραραπομι των πρόςφυγων μακθτϊν για ςυμβουλευτικι ι άλλθ πρόςκετθ
υποςτιριξθ.
 Συνεδρίεσ με Ψυχολόγο (με τθ βοικεια διερμθνζα όταν κρικεί απαραίτθτο).
Εφαρμογι τθσ Γνωςτικισ Συμπεριφορικισ Κεραπείασ που περιλαμβάνει:
ψυχοεκπαίδευςθ, διαχείριςθ ςωματικϊν και ςυναιςκθματικϊν ςυμπτωμάτων,
εκπαίδευςθ ςε κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, γνωςιακι αναδόμθςθ, ζκκεςθ και πρόλθψθ
υποτροπισ).
 Συμβουλευτικι γονζων.
 Στακερζσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με Σχολικό Ψυχολόγο.
 Ψυχοεκπαίδευςθεκπαιδευτικϊν και γονζων με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ αντίλθψθσ
των κοινωνικο-ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν.
 Συμμετοχι των γονζων ωσ ςυνοδοί των παιδιϊν κατά τθ μεταφορά τουσ ςτο ςχολείο
με λεωφορείο.
 Ρραγματοποίθςθ επιςκζψεων των εκπαιδευτικϊν ςε κζντρα φιλοξενίασ για να
γνωρίςουν τουσ γονείσ και να τουσ ενθμερϊςουν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ,
να επικοινωνιςουν και να ανταλλάξουν απόψεισ.
 Συμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε εκδθλϊςεισ ςτα κζντρα φιλοξενίασ (π.χ. ςε γιορτζσ
με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν).
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Εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ με οργανιςμοφσ που παρζχουν άτυπθ ι ανεπίςθμθ
εκπαίδευςθ ςε κζντρα φιλοξενίασ (UNHCR, ΜΚΟ και άλλεσ οργανϊςεισ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν).
Συντονιςμόσ ι ςυμμετοχι ςε μακιματα (π.χ. ελλθνικά, ξζνεσ γλϊςςεσ) που
απευκφνονται ςε γονείσ.
Οργάνωςθ δραςτθριοτιτων εκτόσ των κζντρων φιλοξενίασ με τισ οικογζνειεσ των
μακθτϊν: επιςκζψεισ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μνθμεία, γνωριμία με
τθν πόλθ, παρακολοφκθςθ κεατρικϊν ζργων. Δραςτθριότθτεσ με παιδιά.
Γνωριμία με το φυςικό περιβάλλον, τθν πόλθ και τθν ιςτορία τθσ.
Χριςθ των δθμόςιων μζςων μεταφοράσ ϊςτε τα παιδιά να γνωρίςουν τθν πόλθ και
τουσ κατοίκουσ τθσ.
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε πάρκα δραςτθριοτιτων, μουςεία, αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ, μνθμεία, περιοχζσ περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ.
Συμμετοχι παιδιϊν ςε εκπαιδευτικά εργαςτιρια, παιχνίδια και βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ ςε μουςεία, εκπαιδευτικά ιδρφματα, βιβλιοκικεσ.
Ραρακολοφκθςθ παραςτάςεων χωρίσ γλωςςικά εμπόδια (π.χ. μουςικζσ
παραςτάςεισ, Κουκλοκζατρο).
Σχζςεισ με τισ τοπικζσ κοινότθτεσ / τθν κοινωνία.
Οργάνωςθ ανοικτϊν εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων με γονείσ, εκπαιδευτικοφσ,
εκπροςϊπουσ τοπικϊν αρχϊν και αντιπροςϊπουσ ςυνεργαηόμενων υπουργείων για
τθν ζνταξθ των παιδιϊν των προςφφγων ςτα ςχολεία.
Ανοιχτζσ εκδθλϊςεισ-ςυηθτιςεισ για τουσ πρόςφυγεσ.
Ραρουςίαςθ των καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων των μακθτϊν ςτο ευρφτερο κοινό
(ζκκεςθ παιδικϊν ζργων, προβολι ντοκιμαντζρ, παρουςίαςθ μουςικϊν ζργων με τθ
ςυμμετοχι παιδιϊν, δθμιουργία θλεκτρονικϊν βιβλίων από παιδικά καλλιτεχνικά
ζργα).
Συμμετοχι παιδιϊν ςε απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ.

Στισ εικόνεσ 1- 4 παρουςιάηεται φωτογραφικό υλικό με μερικζσ από τισ παραπάνω
δράςεισ/ δραςτθριότθτεσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ προγράμματοσ ψυχοεκπαιδευτικισ
παρζμβαςθσ, ςε δθμοτικά ςχολεία τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Θρακλείου.
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Εικόνα
1:
ςυμβολαίου

Δθμιουργία

Εικόνα 2: Αςφαλισ
τόποσ

Εικόνα
Θθςαυροφυλάκιο

3:

Εικόνα 4: Ραρελκόν
Ραρόν - Μζλλον

–

Συμπεράςματα
Οι παραπάνω ενδεικτικζσ παρεμβάςεισψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ είναι δυνατόν να
αποτελζςουν ζνα οδθγό για τθν υποςτιριξθ των παιδιϊν προςφφγων με κοινωνικοςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ που ζχουν ξεκινιςει να εφαρμόηονται από τθν Ψυχολόγο του
ςχολείου ςε Δθμοτικά ςχολεία του Νομοφ Θρακλείου.Από τθν εμπειρία των παρεμβάςεων
πρκφπτει ότι οι δράςεισ αυτζσ είναι αναγκαίο να διευρυνκοφν ςε περιςςότερα ςχολεία,
αλλά και να εμπλουτιςκοφν με νζεσ, με τελικά ωφελοφμενουσ τόςο τουσ ίδιουσ πρόςφυγεσ
μακθτζσ και τισ οικογζνειεσ τουσ, όςο και τα μζλθ των τοπικϊν κοινοτιτων.
Με τθ ςυνεχι αφξθςθ ειςροισ των προςφφγων ςτθν Ελλάδα, οι φορείσ ψυχικισ
υγείασ καλοφνται να υποςτθρίξουν τισ ανάγκεσ των παιδιϊν προςφφγων. Είναι ςθμαντικό
να κατανοιςουμε τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηωι των παιδιϊν προςφφγων
κακϊσ αρχίηουν να επαναδομοφν τθ ηωι τουσ ςε μία νζα χϊρα ενϊ καλοφνται παράλλθλα
να ανατιμετωπίςουν τθν απϊλεια και το τραφμα. Το μακθςιακό περιβάλλον πρζπει να είναι
αςφαλζσ, να καλλιεργείται και να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν. Οι
εκπαιδευτικοί που εργάηονται με παιδιά προςφφγων που ζχουν υποςτεί τραυματικζσ
εμπειρίεσ χρειάηονται περιςςότερθ εκπαίδευςθ για να αναγνωρίηουν τα παιδιά που
χριηουν ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων και να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τισ
προκλιςεισ μζςα ςτθ τάξθ. Το ςχολείο αποτελεί ζνα εξαιρετικό περιβάλλον για τθν
υποςτιριξθ των κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν αναγκϊν των παιδιϊν προςφφγων, αλλά
και των προςπακειϊν που κα πρζπει να γίνει για τθν επζκταςθ των υπθρεςιϊν
ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ ςτθν οικογζνεια και γενικότερα ςτθν κοινωνία. Θ ςτακερι
ςυνεργαςία του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ μπορεί να
ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ των ψυχοςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν των προςφφγων μακθτϊν
ςτα ελλθνικά ςχολεία και τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτο ελλθνικό ςχολικό περιβάλλον.
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«Μουςείο, Σχολείο, Εκπαίδευςθ»: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Μινωίτεσ ςτο ςχολείο» για μακθτζσ προςχολικισ και
πρωτοςχολικισ θλικίασ.
Ρλατάκθ Διμθτρα
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, ΡΕ 60, ΡΕΚΕΣ Κριτθσ
dimplataki@gmail.com

Ρερίλθψθ
Το μουςείο και το ςχολείο αποτελοφν πεδία μάκθςθσ, τα οποία μποροφν να διαμορφϊςουν
ζνα κοινό πλαίςιο εκπαίδευςθσ και να εφαρμόςουν παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που ξεκινάνε
ςτο ςχολείο και ςυνεχίηονται ςε ζνα μουςείο. Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ ενόσ
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με πεδία εφαρμογισ το ςχολείο και το μουςείο, δίνει τθν
ευκαιρία ςτα παιδιά να εξερευνιςουν και να ανακαλφψουν τον πλοφτο τθσ πολιτιςτικισ
τουσ κλθρονομιάσ. Το πρόγραμμα «Μινωίτεσ ςτο ςχολείο» είναι μια πρόταςθ γνωριμίασ τθσ
Μινωικισ ιςτορίασ από μακθτζσ του Νθπιαγωγείου και των πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ
ςχολείου, θ οποία παρουςιάηει ιδζεσ και δράςεισ εφαρμογισ του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ. Μζςα από τθ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και τθ διερευνθτικι
μάκθςθ, οι μακθτζσ ανακαλφπτουν τον κόςμο των Μινωιτϊν ενϊ ςυγχρόνωσ υιοκετοφν
ςτάςεισ, όπωσ ο ςεβαςμόσ και θ εκτίμθςθ απζναντι ςτθν ιςτορία και τθν κλθρονομιά μασ.
Λζξεισ-κλειδιά: μουςείο, ςχολείο, Μινωικόσ πολιτιςμόσ, εκπαιδευτικά προγράμματα.

1. Ειςαγωγι
Το μουςείο ωσ κεςμόσ ςιμερα δεν λειτουργεί απομονωμζνο ςτα πλαίςια τθσ
ακαδθμαϊκισ του οντότθτασ αλλά αναπτφςςεται ςε ςχζςθ με το ευρφτερο κοινωνικό
ςφνολο (Barrett, 2011) με όρουσ αλλθλεπίδραςθσ. Αποτελεί ζνα περιβάλλον άτυπθσ
μάκθςθσ, το οποίο παρζχει μοναδικζσ ευκαιρίεσ για τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ ιςτορίασ.
Ευκαιρίεσ από τισ οποίεσ το ςχολείο μπορεί να επωφελθκεί, αν δθμιουργιςει το κατάλλθλο
πεδίο προςζγγιςθσ ςτα πλαίςια τθσ μουςειακισ εκπαίδευςθσ. Θ μουςειακι εκπαίδευςθ
ζχει δεχτεί μεγάλθ επιρροι από τθ κεωρία τθσ «εμπειρίασ» του JohnDewey, θ οποία
υποςτθρίηει
ότι
ςτθν
αποτελεςματικότθτα
τθσ
μακθςιακισ
διαδικαςίασ
ςυμπεριλαμβάνονται οι ζννοιεσ τθσ διαςκζδαςθσ και τθσ ευχαρίςτθςθσ (Hein 2012). Θ
περιπλάνθςθ ςτο μουςείο ζτςι μπορεί να προςφζρει εμπειρίεσ ψυχαγωγίασ (Νικονάνου
κ.α., 2015) αλλά και ανάπτυξθσ φανταςίασ, μζςα από τισ οποίεσ ο κάκε επιςκζπτθσ μπορεί
να δθμιουργιςει τα δικά του νοιματα (Kelly, 2018). Επίςθσ κακϊσ κεωρείται ιδιαίτερα
ςθμαντικόσ ο ρόλοσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ θ οποία ςτοχεφει ςτθ νοθτικι και
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του μακθτι (Δεδοφλθ, 2002), τα προγράμματα μουςειακισ
εκπαίδευςθσ αναδεικνφουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του μουςείου και δίνουν το ζναυςμα
ςτο ςχολείο να ανοίξει ζνα παράκυρο ζξω από τα περιοριςμζνα πλαίςια των ςχολικϊν
κτιρίων. Οι μακθτζσ τότε προςεγγίηουν τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό, με βιωματικό και
διαδραςτικό τρόπο (Falk & Dierking, 2012).
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2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μινωίτεσ ςτο ςχολείο»
Στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία ακολουκοφν το μοντζλο τθσ
δαςκαλοκεντρικισ μάκθςθσ, τον κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ
μεταδίδει γνϊςεισ και πλθροφορίεσ ενϊ οι μακθτζσ αποτελοφν τουσ πακθτικοφσ αποδζκτεσ
(Black 2009). Τα προγράμματα μουςειακισ εκπαίδευςθσ, τα οποία βαςίηονται ςε ζνα τζτοιο
μοντζλο μάκθςθσ, υλοποιοφν επιςκζψεισ ςε μουςείο, που περιορίηονται ςτθν απλι
παρουςίαςθ και παράκεςθ πλθροφοριϊν γφρω από τα μουςειακά εκκζματα και ςυχνά
καταλιγουν μονότονεσ, κουραςτικζσ και βαρετζσ για τα παιδιά, που δεν καταλαβαίνουν τθν
αξία αυτϊν που καλοφνται να δουν. Θ ευκαιρία να βιϊςουν τθν χαρά τθσ αμεςότθτασ και
του ρεαλιςμοφ των αντικειμζνων, που κα τουσ μεταφζρουν ςτθν αντίλθψθ μιασ άλλθσ
εποχισ (Kavanagh, 2000) πολλζσ φορζσ δυςτυχϊσ χάνεται. Αυτοφ του είδουσ οι εμπειρίεσ
δυςτυχϊσ μποροφν να δθμιουργιςουν προκαταλιψεισ και αρνθτικζσ ςτάςεισ απζναντι ςε
δράςεισ που αφοροφν τθν ζννοια «μουςείο», τισ οποίεσ οι μακθτζσ ςυχνά υιοκετοφν και
ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ.
Οι παραπάνω λόγοι οδιγθςαν ςτο ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
«Μινωίτεσ ςτο ςχολείο», το οποίο βαςίηεται ςτθ βιωματικι μάκθςθ. Τα οφζλθ τθσ
βιωματικισ μάκθςθσ και θ εφαρμογι τθσ ςτθ μουςειακι εκπαίδευςθ, ζχουν αναγνωριςκεί
πολλά χρόνια πριν από τον J. Dewey, ο οποίοσ υποςτιριξε τθ μάκθςθ μζςα από τθν πράξθ
(learningbydoing) (Dewey, 1971). Θ μζκοδοσ που επιλζχτθκε είναι «το ςχζδιο εργαςίασ»
ςφμφωνα με το οποίο οι μακθτζσ αναλαμβάνουν το ρόλο του ερευνθτι ενϊ οι
εκπαιδευτικοί κατά κφριο λόγο ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εμψφχωςθσ και τθσ διακριτικισ
υποςτιριξθσ (Ματςαγγοφρασ, 2004). Επίςθσ μζςα από δράςεισ που προωκοφν τθ
ςυνεργατικι, βιωματικι, διερευνθτικι και πολυαιςκθτθριακι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ
προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν (Χρυςαφίδθσ, 2006).
Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αποτελεί μια προςπάκεια βιωματικισ προςζγγιςθσ τθσ
Μινωικισ ιςτορίασ από μακθτζσ του Νθπιαγωγείου και των πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ
ςχολείου, θ οποία τουσ ενκαρρφνει να εξερευνιςουν, να παρατθριςουν, να βιϊςουν και ν’
αγαπιςουν τθν ιςτορία τουσ. Στα πλαίςια τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ οι μακθτζσ γίνονται
«μικροί ιςτορικοί» ψάχνοντασ για πλθροφορίεσ, κάνοντασ ςυγκρίςεισ με τθ ςφγχρονθ
εποχι, παίρνοντασ ιδζεσ από αυτόν τον τόςο μακρινό αλλά και ςυνάμα τόςο κοντινό
πολιτιςμό. Ο Μινωικόσ πολιτιςμόσ αποτελεί ζνα μακρινό αλλά και πολφ ενδιαφζρον
κομμάτι τθσ ιςτορίασ μασ. Θ ηωι των Μινωιτϊν δεν ζπαψε ποτζ να αςκεί γοθτεία ςε
ανκρϊπουσ, Ζλλθνεσ και ξζνουσ. Λδιαίτερα δε για τθν Κριτθ , τθσ οποίασ θ γθ κρφβει
καμμζνα αμζτρθτα μυςτικά εδϊ και αιϊνεσ, θ Μινωικι ιςτορία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία.
Ραντοφ ςτθν κακθμερινότθτά μασ ςυναντάμε Μινωικά ςφμβολα, ονόματα, ιςτορίεσ. Τα
παιδιά ςτθν Κριτθ μεγαλϊνουν με ςτοιχεία-κατάλοιπα του Μινωικοφ πολιτιςμοφ πολφ
ςυχνά χωρίσ να τα αναγνωρίηουν. Τα αρχαιολογικά μουςεία τθσ περιοχισ φιλοξενοφν
κυρίωσ Μινωικά εκκζματα. Τα παιδιά χρθςιμοποιϊντασ βιβλία, εικόνεσ, υλικά εικαςτικϊν
αλλά και φφλλα εργαςίασ που ςχεδιάςτθκαν ειδικά για το πρόγραμμα, κα μπορζςουν να
διειςδφςουν ςτθν ιςτορία του τόπου τουσ και να εμπλουτίςουν τθ ηωι τουσ μζςα από αυτι.
Με τον τρόπο αυτό, όχι απλϊσ αποκτοφν νζεσ πλθροφορίεσ και γνϊςεισ αλλά
αντιλαμβάνονται τθν φπαρξθ διαφορετικϊν οπτικϊν και ερμθνειϊν μζςα από τθν
παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ και τθ βίωςθ του περιεχόμενου
(Cooper, 2012).
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2.1. Σκοπόσ
Σκοπόσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι θ εξερεφνθςθ και θ εξοικείωςθ των παιδιϊν
με τον κόςμο των Μινωιτϊν αλλά και θ ανάπτυξθ αιςκθμάτων και ςτάςεων, όπωσ θ αγάπθ,
ο ςεβαςμόσ και θ εκτίμθςθ απζναντι ςτθν ιςτορία μασ και τθν κλθρονομιά μασ.
2.2. Στόχοι του προγράμματοσ
-

-

Οι μακθτζσ
Να αντιλθφκοφν και να ςυνειδθτοποιιςουν τισ χρονικζσ ζννοιεσ παρελκόν, παρόν
και μζλλον.
Να ανακαλφψουν τα επιτεφγματα των Μινωιτϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ που
ανζπτυξαν: ναυςιπλοΐα, γεωργία, εμπόριο, αρχιτεκτονικι, ηωγραφικι,
αγγειοπλαςτικι, χρυςοχοΐα.
Να προςεγγίςουν τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ςτθ ηωι των Μινωιτϊν:
διοίκθςθ, γραφι, κρθςκεία, διατροφι, τελετζσ, ακλθτιςμόσ.
Να καλλιεργιςουν τον προφορικό τουσ λόγο και να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ.
Να παρατθριςουν, να καταγράψουν και να ςυγκρίνουν ςτοιχεία του παρελκόντοσ
με ςτοιχεία του ςιμερα.
Να αναπτφξουν τθ φανταςία τουσ μζςα από τουσ ςυμβολιςμοφσ των Κρθτικϊν
μφκων.
Να εκφραςτοφν δθμιουργικά μζςα από τθν τζχνθ, εμπνεόμενοι από τουσ Μινωίτεσ
καλλιτζχνεσ.
Να εκτιμιςουν και να αγαπιςουν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τουσ.

2.3. Ρορεία του προγράμματοσ
Το πρόγραμμα ακολουκεί τα τζςςερα ςτάδια του ςχεδίου εργαςίασ (Χρυςαφίδθσ,
2006).
Ρροβλθματιςμόσ: Το αρχικό ερζκιςμα μπορεί προκφψει, για παράδειγμα μζςα από
τθν ανάγνωςθ κάποιου Κρθτικοφ μφκου, ο οποίοσ και κα αποτελζςει τθν αφορμι για ζναν
ανοιχτό διάλογο μζςα ςτθν ομάδα (Χρυςαφίδθσ, 2006) με κζμα τθ ηωι των Μινωιτϊν. Με
τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ όπωσ ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ διατφπωςθ ερωτιςεων κ.α. ο
εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τισ προγενζςτερεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ των μακθτϊν γφρω από
το κζμα. Σε αυτό το ςτάδιο τα παιδιά εκφράηουν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ γφρω από το
κζμα.
Ρρογραμματιςμόσ των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων: Στο ςτάδιο αυτό αποφαςίηεται
το περιεχόμενο και θ δομι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Αποφαςίηεται ποια κα είναι
τα διερευνθτικά ερωτιματα που κα εξερευνιςουν, ποιεσ δράςεισ κα υλοποιιςουν, από
ποιουσ ανκρϊπουσ μποροφν να ηθτιςουν υποςτιριξθ και ςε ποιουσ χϊρουσ μποροφν να
πραγματοποιιςουν επιςκζψεισ (Χρυςαφίδθσ, 2006). Ο εκπαιδευτικόσ υποςτθρίηει τθν
προςπάκεια με ςτόχο οι προβλθματιςμοί των μακθτϊν να αποτελζςουν διδακτικι πράξθ
(Χρυςαφίδθσ, 2006).
Διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων: Στο ςτάδιο αυτό αρχικά ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ,
παρατθροφμε και καταγράφουμε (Χρυςαφίδθσ, 2006). Δθμιουργοφμε μια «γωνιά τισ
Μινωικισ Κριτθσ» ςτθν τάξθ με ςχετικά υλικά (εικόνεσ, κάρτεσ, ενκφμια αγοραςμζνα από
μουςεία, εφθμερίδεσ και περιοδικά με ςχετικά άρκρα πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο) τα
οποία κα ςυλλζξουμε μαηί με τα παιδιά και κα τα εκκζςουμε εκεί για κάποιο χρονικό
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διάςτθμα. Στθν προςπάκεια αυτι μποροφμε να ηθτιςουμε και τθν εμπλοκι των γονζων. Θ
επαφι των παιδιϊν με τα ςχετικά υλικά, θ παρατιρθςθ, θ δθμιουργία ςυγκρίςεων δίνουν
ευκαιρίεσ για κριτικι κεϊρθςθ, ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ και εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων (Λεοντςίνθσ, 2006). Συγκεντρϊνουμε βιβλία που αναφζρονται ςτθν
Κρθτικι μυκολογία, ςτθν Κρθτικι ιςτορία αλλά και τα μουςεία τθσ Κριτθσ. Καλοφμε ςτθν
τάξθ ανκρϊπουσ διαφόρων ειδικοτιτων για να μασ διαφωτίςουν για το κζμα μασ, όπωσ
είναι ο αρχαιολόγοσ, ο οποίοσ μασ αναλφει ςχετικά με τισ αναςκαφζσ και τα αρχαιολογικά
ευριματα, ο πθλοπλάςτθσ, ο οποίοσ εξθγεί τον τρόπο που γίνονται οι πιλινεσ καταςκευζσ,
ο ηωγράφοσ, ο οποίοσ παρουςιάηει μεκόδουσ ηωγραφικισ τθσ τοιχογραφίασ. Zθτάμε από τα
παιδιά να παρατθριςουν τα ροφχα, τα κοςμιματα, τισ κομμϊςεισ των αρχαίων.
Ραρατθροφμε τα αρχιτεκτονικά οικοδομιματα ςχολιάηοντασ τα υλικά καταςκευισ, τθ δομι
και τθ λειτουργικότθτά τουσ. Ραρατθροφμε εικόνεσ με κρθςκευτικό περιεχόμενο και τισ
ςυγκρίνουμε με ςφγχρονεσ. Ραρατθροφμε αντικείμενα και ςυηθτάμε για τισ χριςεισ τουσ
και τα υλικά καταςκευισ τουσ. Συλλζγουμε πλθροφορίεσ για τθν κακθμερινι ηωι, τον
τρόπο και τα είδθ διατροφισ των Μινωιτϊν. Ραρουςιάηουμε εικόνεσ με τον τρόπο
εμφάνιςθσ των Μινωιτϊν αλλά και των ςφγχρονων ανκρϊπων και ηθτάμε από τα παιδιά να
κάνουν ςυγκρίςεισ και παραλλθλιςμοφσ. Ψάχνουμε για Μινωικά ςφμβολα και ονόματα ςτθ
ςφγχρονθ ηωι (οδοί, εμβλιματα, ςυςκευαςίεσ κλπ.). Δίνουμε φφλλα εργαςίασ (εικ.1), όπου
τα παιδιά κα αποτυπϊςουν τισ ςκζψεισ τουσ και τισ γνϊςεισ τουσ (Ρλατάκθ, 2006).
Επιςκεπτόμαςτε το αρχαιολογικό μουςείο τθσ περιοχισ. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει
φροντίςει να επιςκεφτεί πρϊτα μόνοσ του το μουςείο και να καταγράψει τισ προκικεσ με
τα εκκζματα που αφοροφν το περιεχόμενο του προγράμματοσ και ςτα οποία κα
επικεντρϊςει τθν προςοχι των μακθτϊν του για παρατιρθςθ και μελζτθ. Αν χρειάηεται
ηθτάει να ζχει εξειδικευμζνθ ξενάγθςθ κι ενθμζρωςθ από κάποιο ειδικό (αρχαιολόγο,
ξεναγό) (Σιαμιτρασ, 2000). Είναι προτιμότερο να προγραμματιςτοφν περιςςότερεσ από μία
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ζτςι ϊςτε κάκε φορά να αςχολθκοφν με μια υποενότθτα του
προγράμματοσ: π.χ. τα ροφχα των Μινωιτϊν, τα ςκεφθ διατροφισ, ο καλλωπιςμόσ και τα
κοςμιματα των ανκρϊπων, τα ηϊα ςτθ Μινωικι ηωι. Απαραίτθτθ είναι θ πρόβλεψθ του
αρικμοφ εκπαιδευτικϊν και ςυνοδϊν ϊςτε τα παιδιά να κινοφνται ςτον χϊρο του μουςείου
ςε μικρζσ ομάδεσ, με τθ ςυνοδεία πάντα ενόσ ενιλικα. Μετά τθν ξενάγθςθ των μακθτϊν
ςτα εκκζματα τα οποία ζχουμε ωσ κζντρο μελζτθσ κι ενδιαφζροντοσ, ςυνεχίηουμε με
δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα τουσ δϊςουν τθν ευκαιρία να περιθγθκοφν, να ψάξουν και να
ανακαλφψουν μόνοι τουσ το μουςείο (Ρλατάκθ, 2004). Για παράδειγμα μοιράηουμε κάρτεσ
με κάποιο από τα αντικείμενα και ηθτάμε να βρουν τθν προκικθ ςτθν οποία βρίςκεται και
να πάνε να ςτακοφν μπροςτά τθσ. Επίςθσ ςε ομάδα παιδιϊν δίνεται θ εικόνα από ζνα
αντικείμενο και καλείται να βρει το αντικείμενο και να το ηωγραφίςει. Μια ομάδα ψάχνει
να βρει ζνα ειδϊλιο και να το αναπαραςτιςει κεατρικά. Βρίςκουν διάφορα εκκζματα
κακοδθγοφμενα από ερωτιςεισ – εντολζσ. Καταγράφουν ςε πίνακεσ διάφορα αντικείμενα.
Δίνουμε φφλλα εργαςίασ, τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ (εικ.2)
(Ρλατάκθ, 2004). Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να ςυνεχιςτοφν και ςτον εξωτερικό χϊρο του
μουςείου, όπου υπάρχει περιςςότερθ άνεςθ χϊρου. Τα παιδιά μποροφν να κακίςουν ςε
κφκλο, να ςυηθτιςουν και να αναπτφξουν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ. Να μιλιςουν για τα
ςυναιςκιματα που τουσ δθμιουργικθκαν. Μποροφν επίςθσ να παρουςιάςουν τισ εργαςίεσ
που ζκαναν μζςα ςτο μουςείο κάνοντασ ςχόλια και παρατθριςεισ. Τζλοσ κα μποροφςαν να
αναπαραςτιςουν και με τθ φανταςία τουσ να ηωντανζψουν όλεσ τισ εικόνεσ των
μουςειακϊν αντικειμζνων που αποτφπωςαν, μζςα από το κεατρικό παιχνίδι, τον χορό ι το
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τραγοφδι. Θ ελεφκερθ ζκφραςθ μζςα από τθν Τζχνθ ανοίγει τον δρόμο για εξωτερίκευςθ
των ςυναιςκθμάτων αλλά και αποφόρτιςθ τθσ ζνταςθσ που πικανόν δθμιοφργθςε θ
βιωματικι εμπειρία ςτουσ μακθτζσ.
Τα παιδιά κα επιςτρζψουν ςτο ςχολείο γεμάτα με εντυπϊςεισ, ςυναιςκιματα και
πλθροφορίεσ και είναι αρκετά ζτοιμα να εκφράςουν όλα, όςα ζχουν αποκομίςει ζωσ τϊρα
από το πρόγραμμα μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ για παράδειγμα να
ηωγραφίςουν, να καταςκευάςουν με πθλό, χαρτί ι άλλο υλικό, φιγοφρεσ που ςχετίηονται με
το κζμα μασ. Επίςθσ να φτιάξουν τισ δικζσ τουσ τοιχογραφίεσ ςε μεγάλα χαρτιά, να
καταςκευάςουν κοςμιματα με χαρτόνια, χάντρεσ και άλλα υλικά ι ακόμα και να
επιχειριςουν να κάνουν μια παρόμοια κόμμωςθ ςτθ τάξθ με κείνεσ των αρχαίων. Τα ζργα
των παιδιϊν μποροφν δθμιουργιςουν μια ενδιαφζρουςα ζκκεςθ ανοιχτι ςτθν ςχολικι
κοινότθτα και τον ςφλλογο γονζων. Στα ίδια πλαίςια τθσ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ τα
παιδιά μποροφν να γράψουν ςτθν ςχολικι εφθμερίδα και να παρουςιάςουν με άρκρα,
ποιιματα, ιςτορίεσ, ςκίτςα, φωτογραφίεσ για τα όςα είδαν, άκουςαν, ςκζφτθκαν κι
ζνοιωςαν για τον Μινωικό Ρολιτιςμό. Μποροφν ακόμα να δραματοποιιςουν κρθτικοφσ
μφκουσ όπωσ για παράδειγμα «θ γζννθςθ του Δία», «θ αρπαγι τθσ Ευρϊπθσ» ι να
«ηωντανεφςουν» μια Μινωικι τοιχογραφία. Τζλοσ παρουςιάηουν μια κεατρικι παράςταςθ
ςτο ςχολείο με κζμα που ςχετίηεται με τθν Μινωικι Κριτθ. Τθν παράςταςθ καλοφμε να
παρακολουκιςουν οι γονείσ των μακθτϊν, οι άνκρωποι που ενεπλάκθςαν ςτθν υλοποίθςθ
τουσ προγράμματοσ (αρχαιολόγοι, υπάλλθλοι του μουςείου, ξεναγοί) αλλά και μζλθ τθσ
ευρφτερθσ κοινότθτασ. Στόχοσ μασ πζρα από τθν ικανοποίθςθ των μακθτϊν, είναι θ
διάδοςθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει ο εκπαιδευτικόσ και παιδαγωγικόσ ρόλοσ του μουςείου.
Αξιολόγθςθ: Στθ μζκοδο «ςχζδιο εργαςίασ» θ αξιολόγθςθ γίνεται από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ μζςα από τθν κριτικι αποτίμθςθ του προγράμματοσ ςυνολικά, τον βακμό
επίτευξθσ των επιδιωκόμενων ςτόχων, τθν εκτίμθςθ όςων αποκόμιςαν (Χρυςαφίδθσ, 2006)
αλλά και τα ςυναιςκιματα, τα οποία θ όλθ διαδικαςία τουσ δθμιοφργθςε. Επίςθσ ςτα
πλαίςια του αναςτοχαςμοφ και τθσ αποτίμθςθσ, γίνεται ςυηιτθςθ για τισ δυςκολίεσ που
αντιμετϊπιςαν και τίκενται προτάςεισ βελτίωςθσ. Θ αξιολόγθςθ που κα κάνει ο
εκπαιδευτικόσ περιλαμβάνει παραμζτρουσ όπωσ είναι ο βακμόσ ςυμμετοχισ και το
ενδιαφζρον των μακθτϊν, κακϊσ και το κλίμα ςυνεργαςίασ που δθμιουργικθκε μεταξφ
τουσ.
2.4. Σφνδεςθ με τισ μακθςιακζσ περιοχζσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν (Λ.Ε.Ρ.,
2014) και (Ρ.Λ., 2003)
Σφμφωνα με τον Jürgensen, αν αποκλειςτικόσ ςκοπόσ τθσ μουςειακισ εκπαίδευςθσ
αποτελζςει θ ςφνδεςθ των μουςειοπαιδαγωγικϊν δραςτθριοτιτων με τουσ ςτόχουσ που
κζτουν τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν, υπάρχει ο κίνδυνοσ για τουσ μακθτζσ να
υιοκετιςουν αρνθτικζσ ςτάςεισ απζναντι ςτον εκπαιδευτικό ρόλο του μουςείου (Jürgensen,
1995). Θ μουςειακι εκπαίδευςθ αντιμετωπίηει το μουςείο ωσ ζνα χϊρο μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ με δράςεισ που αξιοποιοφν διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςυχνά
υποςτθρίηουν ςτόχουσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν (Νικονάνου κ.α., 2015).
Στον χϊρο του μουςείου οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να προςεγγίςουν περιεχόμενα
του αναλυτικοφ προγράμματοσ μζςα από άλλεσ οπτικζσ, οι οποίεσ τουσ προςδίδουν
μεγαλφτερο εφροσ αυτενζργειασ.
Σε αυτά τα πλαίςια, ςτο πρόγραμμα «Μινωίτεσ ςτο ςχολείο» αναγνωρίηονται
περιεχόμενα του αναλυτικοφ προγράμματοσ όπωσ είναι θ καλλιζργεια του προφορικοφ
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λόγου των μακθτϊν μζςα από τον εμπλουτιςμό λεξιλογίου, τισ διθγιςεισ μφκων, τθν
ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ και τα παιχνίδια ρόλων. Επίςθσ τα λεκτικά παιχνίδια με τα
ονόματα των θρϊων από τουσ μφκουσ και με τισ λζξεισ Μινωικϊν αντικειμζνων, αποτελοφν
δράςεισ εξοικείωςθσ με τον φωνθμικό χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ όπωσ και θ προςζγγιςθ του
γραπτοφ λόγου μζςα από τισ ιςτορίεσ και τα ψθφιακά πολυτροπικά κείμενα. Ενϊ θ
δθμιουργία αφίςασ, θ ςυγγραφι ςχολικισ εφθμερίδασ, θ καταγραφι ςτοιχείων ςε πίνακεσ
και θ δθμιουργία του «Μινωικοφ λεξικοφ», αποτελοφν δράςεισ παραγωγισ γραπτοφ λόγου.
Θ παρατιρθςθ και μελζτθ του χάρτθ με τισ ιςτορικζσ πόλεισ τθσ Μινωικισ Κριτθσ αλλά και
τισ πόλεισ με τισ οποίεσ ςυναλλάςςονταν οι Μινωίτεσ, αποτελοφν περιεχόμενα ςτθν Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ. Θ προςζγγιςθ, θ ανάπτυξθ κακϊσ και θ κατανόθςθ κι ερμθνεία ιςτορικισ
γνϊςθσ ςε ςχζςθ με χρονικζσ περιόδουσ όπωσ παρελκόν και Μινωικά χρόνια, με
κακθμερινζσ ςυνικειεσ, με κρθςκευτικζσ τελετζσ, με τθν ςχζςθ των ανκρϊπων με τα φυτά
και τα ηϊα, με τισ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ λαοφσ, δίνουν τθ δυνατότθτα εφαρμογισ
βιωματικισ μάκθςθσ ςτθν Λςτορίασ. Θ πλθκϊρα των επαναλαμβανόμενων μοτίβων που
παρατθροφμε ςτθν Μινωικι τζχνθ, αποτελοφν ευκαιρίεσ κατανόθςθσ τθσ ζννοιασ τθσ
κανονικότθτασ ςτα Μακθματικά. Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ζχει ζντονθ παρουςία τόςο ςτθν
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο όςο και ςτθν εικονικι περιιγθςθ ςε μουςεία αλλά
και ςτθν επεξεργαςία φωτογραφιϊν κακϊσ και ςτθ δθμιουργία ψθφιακοφ βιβλίου. Τζλοσ θ
παρουςία των Εικαςτικϊν και Κεατρικϊν τεχνϊν είναι ζκδθλθ ςε όλθ τθ διάρκεια του
προγράμματοσ κι ενεργοποιεί τθ δθμιουργικι ζκφραςθ των μακθτϊν.

3. Συμπεράςματα
Θ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ ξεκινά από τθν Ρροςχολικι εκπαίδευςθ, όπωσ
προβλζπεται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα για το νθπιαγωγείο (Λ.Ε.Ρ., 2014) και ςυνεχίηεται
ςτο Δθμοτικό ςχολείο Ρ.Λ.,2003). Ρροωκεί τθ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ και τθσ
ανάπτυξθσ δεςμϊν με τον τόπο μασ. Καλλιεργείται ο ςεβαςμόσ και θ αγάπθ ςτθν
πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά. Θ εναςχόλθςθ με τθν ιςτορία βοθκά τουσ μακθτζσ να
αποκτιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ κα τουσ κάνουν ικανοφσ να κατανοιςουν τισ
διαπολιτιςμικζσ διαφοροποιιςεισ ςτον κόςμο γφρω τουσ. Τα παιδιά ανακαλφπτοντασ τον
Μινωικό πολιτιςμό αντιλαμβάνονται τθ διαφορετικότθτα ςτισ ηωζσ των ανκρϊπων και
αποκτοφν κριτικι ςκζψθ και ςτάςθ απζναντι ςε προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα (Δάγκασ,
2006). Το πρόγραμμα «Μινωίτεσ ςτο ςχολείο» προωκεί τθν εκπαίδευςθ και εξοικείωςθ των
μακθτϊν με τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο διδαςκαλίασ. Τα παιδιά δουλεφουν ςε ομάδεσ,
ςυνεργάηονται, αλλθλεπιδροφν και ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ αυτενεργϊντασ.
Οικοδομείται ζτςι ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ, μζςα ςτο οποίο τα παιδιά αναπτφςςουν κετικι
εικόνα για τον εαυτό τουσ και τθν μάκθςθ ενϊ ςυγχρόνωσ ενδυναμϊνονται οι
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και γεφυρϊνονται οι πικανζσ ςυγκροφςεισ και αντικζςεισ μεταξφ
των μακθτϊν (Μπιρμπίλθ, 2005). Το πρόγραμμα αποτελεί μια εναλλακτικι πρόταςθ
διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ με πεδία εφαρμογισ τον χϊρο του ςχολείου
και του μουςείου κι ακολουκϊντασ τθ μζκοδο «ςχζδιο εργαςίασ» δίνει ςτον εκπαιδευτικό
τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τον ρόλο περιςςότερο του εμψυχωτι και του ςυνδιαμορφωτι
τθσ γνϊςθσ (Νομικοφ, 2006). Θ διακεματικι προςζγγιςθ του κζματοσ ενιςχφει τθν ανάπτυξθ
διαφόρων δεξιοτιτων και προςφζρει ςφαιρικι γνϊςθ και ολόπλευρθ ανάπτυξθ ςτουσ
εμπλεκόμενουσ μακθτζσ. Οι γονείσ ζχουν τθν ευκαιρία να εμπλακοφν δθμιουργικά ςτθν
υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, γεγονόσ που ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ και
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βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ (Δοδοντςάκθσ,
2000) με απϊτερο ςκοπό τθν ιςόρροπθ γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ
των μακθτϊν (Secada, 1989). Το ςχολείο ζχει τθ δυνατότθτα να ανοίξει τισ πόρτεσ του ςτθν
κοινωνία και να εμπλζξει ςτθ διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία ανκρϊπουσ με χριςιμεσ
ειδικότθτεσ όπωσ είναι ο αρχαιολόγοσ, ο ξεναγόσ, ο γλφπτθσ, ο ηωγράφοσ κ.α. από τουσ
οποίουσ τα παιδιά αποχτοφν διαφορετικζσ εμπειρίεσ. Θ εναςχόλθςθ με τθ ηωι, τον
πολιτιςμό και τθν εκλεπτυςμζνθ ηωι των Μινωιτϊν επιδρά ςτισ αντιλιψεισ και τισ ιδζεσ των
παιδιϊν κακϊσ μακαίνουν πωσ τα μνθμεία κρφβουν ιςτορίεσ, μυςτικά και ςυχνά μυςτιρια
και πωσ αξίηουν τθν προςοχι και τον ςεβαςμό μασ.
Θ επιτυχισ εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ μουςειακισ εκπαίδευςθσ προχποκζτει τθν
ςτενι και αποτελεςματικι ςυνεργαςία του ςχολείου και του μουςείου. Για παράδειγμα θ
διαμόρφωςθ των χϊρων ενόσ μουςείου κα πρζπει να προβλζπει τθ δυνατότθτα να
κινοφνται ςτον χϊρο, κατά τισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ τουσ, οι μακθτζσ με άνεςθ και
αςφάλεια. Θ απαίτθςθ τθσ κεςμοκζτθςθσ των ςυνεργατικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτο
μουςείο και το ςχολείο, ωσ εκπαιδευτικοί φορείσ, είναι απαραίτθτθ και αναγκαία (Δάλκοσ
Γ., 2000). Ακόμα και ςε μουςεία όπου λειτουργεί τμιμα εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, κα
πρζπει να γίνει κοινι ςυνείδθςθ ότι οι ρόλοι του μουςειοπαιδαγωγοφ και του
εκπαιδευτικοφ είναι αλλθλζνδετοι ,αλλθλοεξαρτϊμενοι και όχι ανταγωνιςτικοί.
Τζλοσ μια ςθμαντικι δυςκολία που μπορεί να αντιμετωπίςει ζνα ςχολείο ςτθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ, αφορά τθ γεωγραφικι του κζςθ και τθν αδυναμία
επίςκεψθσ των μικρϊν μακθτϊν ςτο χϊρο του μουςείου. Θ λφςθ τθσ μουςειοςκευισ
βοθκάει κατά κάποιον τρόπο να ζρκει το μουςείο ςτο ςχολείο και με αυτό τον τρόπο να
γίνουν οι μουςειακζσ ςυλλογζσ προςιτζσ ςε ομάδεσ, που για διαφόρουσ λόγουσ
(κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ, χωρικισ εγγφτθτασ) δεν μποροφν να επιςκεφτοφν το μουςείο
(Μουςοφρθ, 1999). Οι μουςειοβαλίτςεσ ςχεδιάηονται κι επιμελοφνται από τουσ
υπευκφνουσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του μουςείου και αφοροφν διαφορετικζσ
κεματολογίεσ των μουςειακϊν εκκεμάτων κακϊσ και διαφορετικζσ θλικίεσ μακθτϊν.
Επίςθσ θ εικονικι περιιγθςθ που διακζτουν αρκετά πλζον μουςεία επιτρζπει ςτουσ
μακθτζσ να προςεγγίςουν ζςτω και με ψθφιακά εργαλεία, ζνα μουςείο που βρίςκεται πολφ
μακριά. Σε καμία περίπτωςθ δεν είναι δυνατόν να αντικαταςτακεί θ φυςικι παρουςία ςτον
χϊρο του μουςείου αλλά ο ςτόχοσ είναι να φζρει τουσ μακθτζσ κοντά ςτθ φιλοςοφία των
μουςείων και να τουσ ευαιςκθτοποιιςει. Με κάκε τρόπο κα πρζπει να δίνονται ευκαιρίεσ
αξιοποίθςθσ του μουςείου ςτο ςχολικό γίγνεςκαι, ευκαιρίεσ που προάγουν τον πολιτιςμό
και τθν κουλτοφρα ςτθν ςφγχρονθ εποχι.
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ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1: Ραραδείγματα φφλλων εργαςίασ που κα ςυμπλθρωκοφν ςτθν ςχολικι τάξθ
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Εικόνα 2: παραδείγματα φφλλων εργαςίασ που κα ςυμπλθρωκοφν μζςα ςτο μουςείο
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