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Ημερομηνία Διεξαγωγής: 1 - 4 Οκτωβρίου 2020
Website: https://conf.pdekritis.gr/
e-mail: 3rd.conference.pdekritis@gmail.com

Το Συνέδριο οργάνωσε και πραγματοποίησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
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Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου, των πρακτικών του Συνεδρίου
για περιουσιακό όφελος χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού σύμφωνα με τον Ν.
2121/1993 όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 4112/2013.
Η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή των συγκεκριμένων πρακτικών του Συνεδρίου
επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση.
Η χρήση των τυχόν αποσπασμάτων-αντιγράφων θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν
την αρχική σελίδα καθώς και την παρούσα επισήμανση περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Η τελική ευθύνη των περιεχομένων των εργασιών που δημοσιεύονται ανήκει στους
συγγραφείς τους.
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Ατσαλάκη Ξανθούλα, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Βιδάκη Ειρήνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου -Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κρήτης
Βρετουδάκη Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
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Ζανέκα Στεργιανή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Θεολογίτης Όμηρος-Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Ιωάννου Άγγελος, Εκπαιδευτικός Π/θμιας Εκπαίδευσης
Καλοκύρη Βασιλεία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καλυκάκης Δημήτρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Κανέλλος Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Αναπλ. Οργανωτικός Συντονιστής
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καραγιαννίδης Ιωάννης, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
Καρατάσος Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καρβούνης Λάμπρος, Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου
Κολοκοτρώνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Κουκάκης Γιώργος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Κουτσουδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π/θμιας Εκπαίδευσης
Λαγός Σταύρος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Μακράκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Π/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
Μαρτίνου Σωτηρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Μιχαηλίδη Αφροδίτη, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Μπαδιεριτάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
ΜπελαδάκηςΕμμανουήλ, Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
Μπομπολάκης Χαρίτων, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Νικήτα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Ορφανάκης Βασίλειος, Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Λασιθίου
Πανσεληνάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Πρατσίνη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Ραμουτσάκη Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Ρονιώτης Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός Π/θμιας Εκπαίδευσης
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Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καλοκύρη Βασιλεία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καλυκάκης Δημήτρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Κανέλλος Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Αναπλ. Οργανωτικός Συντονιστής
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καρατάσος Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Μαρτίνου Σωτηρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Νικολακόπουλος Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Ραμουτσάκη Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Φιλιππάκη Αμαλία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Συντονισμός Επιτροπής Κριτών
Κανέλλος Ιωάννης, Αν. Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Κουτσουδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλης Κώστας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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Επιτροπή Κριτών
Αντωνοπούλου Σοφία
Βέρρα Μαριλίνα
Γίδαρη Στυλιανή
Γρηγοράκης Ιωάννης
Δημακοπούλου Φωτεινή
Εμμανουηλίδης Δανιήλ
Ζανέκα Στεργιανή
Ζέζου Αναστασία
Ηλιάδης Θεόδωρος
Θεμελής Γιάννης
Ιωαννίδου Γεωργία
Καλέμης Κωνσταντίνος
Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Καλοκύρη Βασιλεία
Καλυκάκης Δημήτριος
Καραμπάτος Ηρακλής
Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη Πόπη
Κατσέας Βάιος
Καψάσκη Αγγελική
Κεσανλής Ηλίας
Κόκκορη Αθηνά
Κορωνάκης Αριστόβουλος
Κουζινόβσκα Χριστίνα
Κούκης Νικόλαος
Κουλοχέρη Φωτεινή-Βασιλική
Λάσκαρης Σταύρος
Λεβεντάκης Χαράλαμπος
Λευκαδίτη Ελένη
Μακράκη Ανδρονίκη-Μαρία
Μαρκαντές Ιωάννης
Μαυρίδου Αλεξάνδρα
Μπατζέλη Άννα
Μπέση Μαρίνα
Μπομπολάκη Κατερίνα
Νικολούλη Σοφία
Ντούλια Αθηνά
Ξανθίδου Πηνελόπη
Παπαγεωργίου Σοφία
Παπαγιαννίδου Χριστίνα
Παπαδημητρίου Σουλτάνα
Πέκης Αναστάσιος
Περβολαράκη Γεωργία
Περικλειδάκης Γεώργιος
Πετρακάκη Κατερίνα
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Ποιμενίδης Δημήτριος
Πολύζος Νικόλαος
Σκόδρα Ελένη
Σταβάρα Χαρίκλεια
Στάμος Θεόδωρος
Σταυρινούδης Σταύρος
Στριλιγκάς Γεώργιος
Τζιουβάρα Μαρία Ραφαέλα
Τιμπλαλέξη Χαρίκλεια
Τραμπίδου Γεωργία
Τσουρής Νικόλαος
Φουκαράκη Χρυσή
Φουντουλάκης Αντώνιος
Φουσέκα Μαρία
Χριστάκου Μαρία
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Στριλιγκάς Γεώργιος ....................................................................................................... 164
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα δημιουργικού διαλόγου,
προκειμένου να διατυπωθούν και να αποτυπωθούν με συστηματικό τρόπο ιδέες,
προβληματισμοί και προτάσεις καθώς και να γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε
ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση στη διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγχρονη
πραγματικότητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1)

Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία και τη μάθηση
(παιδαγωγική θεωρία, διδακτική μεθοδολογία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδακτικές
προτάσεις, γενική και ειδική διδακτική, διαθεματικότητα, μετασχηματίζουσα μάθηση κ.ά.)

2) Ενταξιακή εκπαίδευση
(ειδική αγωγή, συμπεριληπτική εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, εκπαίδευση προσφύγων,
εκπαίδευση για την ετερότητα κ.ά.)

3) Εκπαίδευση για την αειφορία, καινοτόμα προγράμματα, σχολικές δραστηριότητες
(προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός,
ευρωπαϊκά προγράμματα, σχολικές δράσεις κ.ά.)

4) Σχολείο και κοινωνία
(σχολική ζωή, σχολικό κλίμα, σχολικό περιβάλλον, μαθητική διαρροή, εκπαιδευτική
κινητικότητα, διασύνδεση σχολείου και κοινωνίας, κατάρτιση και αγορά εργασίας κ.ά.)

5) Δομές και θεσμοί εκπαίδευσης
(εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτική ηγεσία, υποστηρικτικές δομές, οργάνωση και
προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση
κ.ά.)

6) Πολιτικές για την εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών
(ιστορία και φιλοσοφία της εκπαίδευσης, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί
προσανατολισμοί, προγράμματα σπουδών, σύγχρονα διδακτικά μέσα και υλικά, αξιολογικές
προσεγγίσεις κ.ά.)

7) Τέχνη, πολιτισμός και εκπαίδευση
(δομές πολιτισμού και εκπαίδευση, σχέσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού, μουσειακή αγωγή,
αξιοποίηση της τέχνης στο διδακτικό έργο κ.ά.)

8) ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία
(ψηφιακά εκπαιδευτικά δίκτυα, αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο, ψηφιακά
υποστηρικτικά περιβάλλοντα κ.ά.)

9) Εκπαιδευτικές έρευνες
(έρευνες για την εκπαίδευση, διερευνητικές προσεγγίσεις, σχέδια δράσης κ.ά.)

10) Έτος Ερωτόκριτου
(σχολικές δράσεις, διδακτικές προτάσεις, ερευνητικές εργασίες κ.ά., με αναφορά στο
επετειακό θέμα του Ερωτόκριτου)
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Θεματική ενότητα:
Δομές και θεσμοί εκπαίδευσης
Δημιουργία Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής σύμφωνα με ΚΥΑ
79942/ΓΔ4/21-05-2019
Αρβανιτάκης Ιωάννης
Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Δ/ντης 1ο ΕΠΑΛ Μοιρών
garwas74@gmail.com

Περίληψη
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) όπως περιγράφεται και στην
εισηγητική έκθεση της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 εισάγει το «Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής
ζωής», που καταρτίζεται και με τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου.
Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/-τριών στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου
κανόνων, καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η κριτική
σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη
δράσεων. Το «Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής» έρχεται ως υποστηρικτικό εργαλείο στην
ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις
ιδιαιτερότητες του σχολείου.
Σκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνήσουμε το νομικό πλαίσιο που διέπει την
δημιουργία «Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής» και τις δυνατότητες που δίνονται με αυτό
τον τρόπο στον σύλλογο των εκπαιδευτικών να ενισχύσουν τη δημοκρατική λειτουργία και
να βελτιώσουν το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής μονάδας.
Λέξεις-κλειδιά: Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής, κοινή λήψη αποφάσεων, δημοκρατική
λειτουργία σχολείου.

1. Εισαγωγή - Προβληματική
Με την ΚΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019, εισάγεται το «Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής
ζωής», που καταρτίζεται και με τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου.
Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, η τελική απόφαση διαμόρφωσης είναι του Συλλόγου
Διδασκόντων/-ουσών και σε καμία περίπτωση το πλαίσιο αυτό δεν αντιβαίνει στην κείμενη
νομοθεσία. Πρόκειται για ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες
διατάξεις, προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, το οποίο
διαμορφώνουν από κοινού και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη της σχολικής
κοινότητας. Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/-τριών στη διαμόρφωση αυτού του
πλαισίου κανόνων, καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η
κριτική σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και
ανάπτυξη δράσεων. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η δημοκρατική λειτουργία και
βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής μονάδας, ώστε το σχολείο να συμβάλλει
στη διαμόρφωση ανεξάρτητων πολιτών που σκέφτονται και ενεργούν με τη θέλησή τους
και σέβονται τους κανόνες στη διαδικασία διαμόρφωσης των οποίων έχουν συμμετάσχει
και οι ίδιοι.
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Στην ΚΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 στην παράγραφο 5
ορίζεται πως: Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των
προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του
σχολείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους και σε συνεργασία με τις
μαθητικές κοινότητες προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισίου κανόνων για
την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής. Με το
πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το
Σύνταγμα και τους σχετικούς νόμους, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, στις
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κοινοποιείται
στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την ανάδειξη των νέων Μαθητικών
Συμβουλίων και την κατάρτιση του ισχύει εκείνο του προηγούμενου σχολικού έτους.
Ο νομοθέτης ηθελημένα, γενικολογεί για να αφήσει το περιθώρια καθορισμού του
πλαισίου σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε σχολείου.
Ο σύλλογος διδασκόντων, με καθημερινή και επίπονη προσπάθεια, προσπαθεί να
δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στα παιδιά, να προσέρχονται και να
διδάσκονται σε ένα περιβάλλον, όπου θα μπορούν να εξελιχθούν σωματικά, πνευματικά
και κυρίως ηθικά προκειμένου στην αυριανή κοινωνία να υπάρξουν πολίτες ενεργοί και
δημιουργικοί που η σκέψεις και οι πράξεις τους να διέπονται από δημοκρατικές αρχές.
Στην κατάρτιση και την εφαρμογή του πλαισίου ενεργό ρόλο καλείται να παίξει και η
μαθητική κοινότητα.
Για να μπορέσει λοιπόν να καταρτιστεί ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να δούμε ποιος
είναι ο στόχος, ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε και ποια θα είναι τα
εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

2. Κυρίως μέρος
2.1. Ορισμός Οργάνωσης ενός Σχολείου
Με τον όρο «Οργάνωση του Σχολείου» αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο τα
σχολεία οργανώνουν τους υλικούς πόρους, τον χρόνο και το προσωπικό για τη βέλτιστη
επίδραση στη εκπαίδευση των μαθητών. Όταν αναφερόμαστε σε ένα «πλαίσιο
οργάνωσης», αυτό θα πρέπει να αντανακλά τη δέσμευση των μαθητών αλλά και του
προσωπικού για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Το πλαίσιο οργάνωσης πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για μαθητές και
καθηγητές σε ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους, τη γενική συμπεριφορά και
την επίλυση των συγκρούσεων. Θα ήταν καλό να περιέχει λειτουργίες, προτάσεις και ιδέες,
οι οποίες μπορούν να γίνουν η βάση λειτουργίας των Μαθητικών Συμβουλίων.
Ένα από τα λάθη που συχνά γίνονται στην κατάρτιση του πλαισίου είναι το να
υπερισχύουν τα «παιδαγωγικά μέτρα» τα οποία στην ουσία είναι η εφαρμογή της
υπάρχουσας νομοθεσίας. Είναι κατά κάποιον τρόπο η υπερθεμάτιση σε κάτι που έχει ήδη
ρυθμιστεί και δεν θα έπρεπε να μονοπωλεί την σύνταξη του. Οι εκπαιδευτικοί και η
διεύθυνση καλείται να επιβάλλει ποινές, ανάλογες των πράξεων των μαθητών, με
δυνατότητα κλιμάκωσης και εφόσον έχουν προηγηθεί προειδοποιήσεις. Δεν επιβάλλουν
την πειθαρχία με αυταρχισμό, εκφοβισμό και προσβολή της αξιοπρέπειας, αλλά με
διάλογο.
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2.2. Βασικοί στόχοι
Για ένα σχολείο, θέματα όπως το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, η
ατμόσφαιρα στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα, το περιβάλλον, οι συνθήκες εργασίας
του προσωπικού, μπορούν να θεωρηθούν μεταξύ των πρωταρχικών προβλημάτων της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακολουθώντας την Οικοσυστημική προσέγγιση (Molnar &
Lindquist, 1998), καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως όλοι οι παράγοντες που
συμμετέχουν στην διαδικασία της εκπαίδευσης είναι στοιχεία αλληλένδετα. Προβλήματα
που προκύπτουν δεν μπορούν να λυθούν αν δεν καταλάβουμε την δυναμική της
αλληλεπίδρασης των μελών που απαρτίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Επομένως, κάθε
εκπαιδευτικό γεγονός, που βιώνεται ή πραγματοποιείται πρέπει να αναλύεται και να
αξιολογείται.
Μια απο τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί το σχολείο ως οργανισμός είναι η
κοινωνικοποίηση (Ξωχέλλης, 2003). Οφείλει λοιπόν να ενσωματώνει νέα μέλη (μαθητές και
εκπαιδευτικοί) και να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο παραγωγικό για την κοινωνία. Το
σχολείο και η κοινωνία είναι δομές που έχουν μια αλληλοεξαρτώμενη σχέση, μαθητές και
εκπαιδευτικοί είναι εισροές αλλά και εκροές του “συστήματος” που λέγεται σχολείο
(Πετρίδου, 2000, Τσιότρας Γ. ,2016). Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι χώροι μάθησης με την
διδασκαλία να γίνεται σε ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, με μαθητοκεντρικές μεθόδους και η
συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τα κοινωνικά πρότυπα και
τους κανόνες - πλαίσιο που έχει οριστεί. Η ποιότητα της σχέσης μεταξύ των μαθητών και
των εκπαιδευτικών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της εκπαίδευσης
(Ξωχέλλης, 2006).
Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι άξονες πάνω στους οποίους οφείλει να κινείται ένα
Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής:
 Λειτουργία σε δημοκρατικό πνεύμα
Η καθιέρωση δημοκρατικού πνεύματος, σύμφωνα με τις αξίες και τα ιδανικά του
σχολείου και του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα και ιδιαίτερα η ανάδειξη της δημοκρατίας
και η υπεράσπισή της είναι κύριο μέλημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο ίδιο πνεύμα
κινείται και η δημιουργία και προώθηση κλίματος διαλόγου και συνεργασίας, χωρίς
εντάσεις και διαπληκτισμούς. Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, που βασίζονται σε
αυτές τις αρχές η βάση για αξίες όπως ο αλληλοσεβασμός και η ειλικρινής προσπάθεια για
συνεργασία. Αυτό θα πρέπει να γίνεται εμφανές σε κάθε πτυχή λειτουργίας του σχολείου,
από τον τρόπο με τον οποία θα διεξάγονται οι εκλογές στις μαθητικές κοινότητες μέχρι την
διαχείριση μιας διαφωνίας μεταξύ των μελών του σχολείου. Η θέσπιση κανόνων λήψης
αποφάσεων σε δημοκρατικό πνεύμα, η προώθηση του διαλόγου και ο σεβασμός της
διαφορετικής άποψης πρέπει να αναφέρονται και να είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές.
 Ένα ασφαλές και θετικό περιβάλλον φροντίδας
Η απρεπής συμπεριφορά, η χειροδικία, η απειλή άσκησης βίας, η άσκηση σωματικής
ή ψυχολογικής βίας καθώς και οι απρεπείς εκφράσεις, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα.
Η αξιοπρεπής συμπεριφορά από την πλευρά των μαθητών τόσο προς τους συμμαθητές
τους όσο και προς τους εκπαιδευτικούς αλλά και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς
τους μαθητές είναι ο θεμέλιος λίθος για την δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος
αρμονικής συνεργασίας, ευχάριστου για όλους. Ο σεβασμός της περιουσίας του Σχολείου
είναι αδιαπραγμάτευτος. Η φροντίδα και βελτίωση του χώρου, μπορεί να εμπλέκει τους
μαθητές σε σημείο που να το νιώθουν «δικό τους». Εάν οι αίθουσες διδασκαλίας, τα
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εργαστήρια, οι τουαλέτες και η βιβλιοθήκη είναι ευχάριστοι και καθαροί χώροι, τα παιδιά
θα συμπεριφερθούν αναλόγως. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και ο Σύλλογος Γονέων και
κηδεμόνων και η μαθητική κοινότητα με δράσεις όπως η «ημέρα καθαριότητας» ή να
επιλεγεί π.χ. μια ημέρα αργίας (Σαββατοκύριακο) για να γίνει βαφή των αιθουσών.
 Θεσμοθέτηση βράβευσης μαθητών που διακρίθηκαν για κάποια πράξη ή
αυτοβελτίωση
Ένα καλά οργανωμένο σχολείο θα προσφέρει στους μαθητές προκλήσεις επιτυχίας,
απαραίτητο κίνητρο για να κάνουν τις απαιτούμενες προσπάθειες. Οι μαθητές πρέπει να
γνωρίζουν ότι εναπόκειται σε αυτούς να επιτύχουν και να βελτιώνονται καθημερινά. Θα
πρέπει να μπορούν να λάβουν πρόσθετη βοήθεια σε ότι δραστηριότητα τα ενδιαφέρει και
μπορεί να προσφερθεί από το σχολείο. Το σχολείο μπορεί να παρέχει κίνητρα, πέραν της
βαθμολογίας, επιβράβευσης για επιδόσεις σε καλλιτεχνικές π.χ. δραστηριότητες και
αναγνώρισης της αυτοβελτίωσης. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει με το άρθρο 31 της Υ.Α.
79942/ΓΔ4/31-05-2019 όπου αναφέρεται πως: "Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες
έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». Στους/στις
μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής
προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται
ειδικός έπαινος.”
 Ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και κανόνες διασφάλισης ομαλής λειτουργίας του
μαθήματος
Το οργανωτικό πλαίσιο του σχολείου, μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο με
τον οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Οι σχολικές δραστηριότητες
πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την ευελιξία των εκπαιδευτικών και
των μαθητών, να ενθαρρύνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση σε βάθος και να
ενσωματώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργατικές τεχνικές, σεβόμενοι πάντα την
ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή (Cain, 2014). Η έγκαιρη προσέλευση το πρωί αλλά και στην
τάξη με την έναρξη του κάθε μαθήματος, ώστε να μην διακόπτεται το μάθημα, αποτελούν
βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 Συνεργασία με σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων
Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία, στη συνεργασία με τους κηδεμόνες των
μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς,
διότι δεν μπορεί να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τη δική τους βοήθεια. Οι
κηδεμόνες πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που
αφορά το παιδί τους αλλά και το σύνολο των μαθητών. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η
εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση τους προς το
Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Η θεσμοθέτηση ωρών ενημέρωσης από τους εκπαιδευτικούς
προς τους γονείς μόλις διαμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των
μαθημάτων, συμβάλει στο μέγιστο στην συνεργασία του σχολείου με το “σπίτι” του
μαθητή. Η τακτική επικοινωνία με το σχολείο είναι απαραίτητη, για να βοηθηθεί το παιδί
αποτελεσματικά στις δυσκολίες που ως έφηβος/η αντιμετωπίζει. Το σχολείο πρέπει να είναι
ενημερωμένο, για κάθε σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο του ίδιου του παιδιού αλλά και της
οικογένειάς του, επειδή το παιδί επηρεάζεται απ’ αυτό. Για να δουλέψει σωστά ο
εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει τι απασχολεί το παιδί, αλλά και ο κηδεμόνας θα καταλάβει
καλύτερα το παιδί του συζητώντας με τον εκπαιδευτικό.
 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων
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Η κείμενη νομοθεσία (Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018) ναι μεν απαγορεύει την χρήση
κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής στο σχολείο, αλλά η
πραγματικότητα είναι πως θα πρέπει να οριοθετηθεί η χρήση τους τόσο εντός σχολείου, σε
μαθήματα όπου απαιτείται η χρήση τους π.χ. project με φωτογραφίες, εργαστήρια
πληροφορικής αλλά και εκτός του σχολείου με γνώμονα την προστασία της αξιοπρέπειας
μαθητών και εκπαιδευτικών και τον σωστό, κοινωνικά, χειρισμό ηλεκτρονικών μέσων
(κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο). Το γνωστό πλέον Cyberbullying, με τραγικές πολλές φορές
συνέπειες, είναι καθημερινό φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που οφείλει λοιπόν να
υιοθετήσει το σχολείο είναι η διδασκαλία της “ορθής χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών”.
 Αποδοχή
Ο κανονισμός δεν θα έχει κανένα νόημα αν δεν γίνεται καθολικά αποδεκτός. Αυτό
είναι κάτι που πρέπει να αποτυπώνεται αλλά και να «επισφραγίζεται» από όλους τους
εμπλεκόμενους. Δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση λειτουργίας χωρίς την συναίνεση όλων
των συντελεστών της σχολικής ζωής και κυρίως από τους μαθητές.

3. Συμπεράσματα
Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της
κοινωνίας. Πρέπει να τονίζεται η αναγκαιότητα της συνεργασίας με κοινό σκοπό την
ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους και την εξέλιξή τους σε
ενήλικες, ικανούς να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τη ζωή και με αποτελεσματικότητα τα
προβλήματά της. Ο Νόμος 1566/1985 καθορίζει στο άρθρο 1 ότι: «σκοπός της Εκπαίδευσης
είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να
έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν
δημιουργικά». Άλλα σημαντικά στοιχεία που οφείλει ένα σχολείο να καλλιεργεί είναι η
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπειθαρχίας, η αίσθηση του μέτρου, ο σεβασμό της
προσωπικότητας των άλλων, η καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, η
φροντίδα και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρει και ο Ξωχέλλης (2006), το κάθε σχολείο πρέπει να αναπτύξει τη δική
του δυναμική και να διαμορφώσει το δικό του προφίλ ωστέ να λειτουργεί σε ένα
περιβάλλον όπου κυριαρχούν ευνοϊκές προϋποθέσεις μάθησης, προσανατολισμένης στη
διαπαιδαγώγηση ελεύθερων πολιτών με δημιουργική σκέψη και αίσθημα ευθύνης για το
κοινωνικό σύνολο.
Σε ένα περιβάλλον το οποίο, με την παρέμβαση του ανθρώπου, καθημερινά
μεταλλάσσεται και βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της κατάρρευσης (Klein, 2020) η
καλλιέργεια ευαισθησίας και αισθήματος ευθύνης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον είναι
ζήτημα επιβίωσης του είδους. Τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά πρέπει να αποτελούν
βασικό στόχο για ένα σχολείο και μπορούν να μεταδοθούν με την υιοθέτηση αρχών όπως
αυτές που έχουν αναφερθεί νωρίτερα.
Σε πολλές περιπτώσεις το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής έχει ως κύριο στόχο τον
ορισμό κανόνων και επιβολής ποινών για την “διατήρηση ευπρεπούς κλίματος” στο
σχολείο. Ο Ronald Dreikurs (2005) προτείνει την αντικατάσταση των ποινών με λογικές
κυρώσεις. Βασικό στοιχείο της θεωρίας του είναι η αξιοπρέπεια του παιδιού πάνω στο
οποίο οικοδομεί το μοντέλο το οποίο απορρίπτει τις ποινές που έρχονται να απαντήσουν
στο σύμπτωμα και όχι στην αιτία του προβλήματος. Το παιδί, κατά τον Dreikurs, πρέπει να
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κατανοήσει τις συνέπειες της πράξης του και να υποστεί τις λογικές και φυσικές συνέπειες
αυτής (Λαρεντζάκη-Γκόγκα & Παύλου, 2008). Κατά την κατάρτιση λοιπόν του Πλαισίου
οργάνωσης σχολικής ζωής θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των ποινών συνεπειών. Δεν πρέπει εξάλλου να λησμονούμε πως σύμφωνα με το Μοντέλο επίλυσης
προβλημάτων του William Glasser (1998), η προβληματική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα
λανθασμένων επιλογών στην προσπάθεια για κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση
(κοινωνικός προσανατολισμός). Στόχος μας λοιπόν θα πρέπει να είναι η παραδοχή από τον
μαθητή ότι έκανε λάθος, η συνειδητοποίηση από τον μαθητή των κινήτρων, η αναζήτηση
αποδεκτών μορφών συμπεριφοράς, οι οποίες όμως θα ικανοποιούν τις βασικές του
ανάγκες.
Εν κατακλείδι, η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών, που θα πλάθουν πολίτες,
αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για ένα σχολείο. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από
την αποδοχή και εφαρμογή ενός συνόλου αρχών, υπεράσπισης και μεταλαμπάδευσης
κοινώς αποδεκτών αξιών και προβολής προτύπων συμπεριφοράς, πάνω στα οποία θα
οικοδομηθεί η ουσιαστική συνύπαρξη και θα διαμορφωθεί η προσωπικότητα των μαθητών
σε περιβάλλοντα πολυπολιτισμικά όπου θα λαμβάνεται υπόψιν και θα γίνεται αποδεκτή η
διαφορετικότητα του καθενός.
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Το Δημοκρατικό μοντέλο ηγεσίας στην άσκηση εκπαιδευτικής
διοίκησης
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του δημοκρατικού μοντέλου ηγεσίας
που παρατηρείται στα πλαίσια διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής είναι το
πρόσωπο που ηγείται ενός σχολείου, το διοικεί, το κατευθύνει στη σωστή πορεία και αν
είναι ταυτόχρονα και ηγέτης, δημιουργεί όραμα και εμπνέει τους υφισταμένους του.
Αρχικά θα γίνει σύντομη αναφορά στους κεντρικούς για την ανάλυση της παρούσας
εργασίας όρους: διοίκηση-διεύθυνση-μάνατζμεντ-ηγεσία. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν
οι χαρακτηριστικοί τύποι ηγέτη, με βασική όμως την εστίαση στο δημοκρατικό ηγέτη: τι
εννoούμε με τον παραπάνω όρο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Θα τονιστεί ο
καταλυτικός ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων στη δημοκρατική-συμμετοχική διοίκηση
ενός σχολείου, καθώς και οι θετικές συνέπειες που δημιουργεί σε μία σχολική μονάδα η
παρουσία ενός δημοκρατικού ηγέτη. Παράλληλα, θα επισημανθούν οι αρνητικές
παράμετροι που μπορούν να προκύψουν από την άσκηση δημοκρατικής διεύθυνσης σε ένα
σχολείο. Η εργασία θα κλείσει με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ευδοκίμηση
της δημοκρατικής ηγεσίας, καθώς και με σύντομη αναφορά συμπερασμάτων.
Λέξεις-κλειδιά:ηγέτης, δημοκρατικό μοντέλο, συμμετοχική διοίκηση.

1. Εισαγωγή
Η επιτυχία λειτουργίας ενός σχολείου και γενικότερα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
βρίσκεται σε στενή συνάρτηση με το διευθυντή του. Ο διευθυντής είναι το πρόσωπο εκείνο
που συνεργάζεται τόσο με τους ενδοσχολικούς-υπηρεσιακούς παράγοντες (μαθητές,
εκπαιδευτικούς, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο
Παιδείας), όσο και με τους εξωσχολικούς (γονείς, τοπική κοινωνία, τοπική αυτοδιοίκηση,
επαγγελματικούς φορείς στα πλαίσια του θεσμού της μαθητείας κ.τ.λ.). Ο διευθυντής
λοιπόν καλείται να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ρόλων, από μάνατζερδιοικητής έως δάσκαλος, παιδαγωγός, ψυχολόγος, διαχειριστής των οικονομικών του
σχολείου, «πυροσβέστης» εντάσεων στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και οραματιστής ενός
σύγχρονου καινοτόμου σχολείου. Ένας διευθυντής καλείται να αντιμετωπίσει πολλά
ζητήματα, όπως είναι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης, η οργανωτική δομή, οι αξίες, οι
μηχανισμοί αυτορρύθμισης, τα Προγράμματα σπουδών, οι διαδικασίες διδασκαλίας, το
σχολικό περιβάλλον, το σχολικό κλίμα (Κατσαρός, 2008). Είναι σαφές ότι η εκπαιδευτική
διοίκηση αποτελεί ένα δύσκολο και πολυδιάστατο έργο.

2. Εννοιολογικές προσεγγίσεις
Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός για τον όρο διοίκηση που να γίνεται αποδεκτός
από όλους. Kαι αυτό γιατί η λέξη διοίκηση χρησιμοποιήθηκε για να μεταφράσει ξένους
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όρους (management, administration), με διαφορετικό περιεχόμενο, γεγονός που επέφερε
στην αρχή κάποια σύγχυση. Για την ερμηνεία του συγκεκριμένου όρου συναντώνται
διάφορες απόψεις στη βιβλιογραφία:ο Σαΐτης (2005) αναφέρει πως διοίκηση είναι μια
ανθρώπινη διαδικασία που εναρμονίζει τις προσπάθειες των ανθρώπων και αναφέρεται
στη σωστή χρήση των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών.
Αντίστοιχα, ο Κατσαρός (2008) επισημαίνει πως ο όρος «μάνατζμεντ» αναφέρεται στην
ανθρώπινη δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε συλλογικό επίπεδο σε έναν οργανισμό
και αποσκοπεί στην επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Γενικότερα, αν και η εννοιολογική
αποσαφήνιση των όρων διαφέρει από ερευνητή σε ερευνητή, η διοίκηση περιλαμβάνει
όλες τις ενέργειες του διευθυντή, οι οποίες σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των
καθηκόντων (γραφειοκρατία), ενώ η διεύθυνση υιοθετεί τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, αλλά
συνάμα διαθέτει ένα επιπλέον στοιχείο, την κατεύθυνση. Ο διευθυντής του εκπαιδευτικού
οργανισμού οριοθετεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση εντός χρονοδιαγραμμάτων.
Η ηγεσία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της διοίκησης και της διεύθυνσης, αλλά και
επιπρόσθετα κάποια άλλα στοιχεία, όπως όραμα-αποστολή, διαχείριση συγκρούσεων,
ανάπτυξη θετικής κουλτούρας, θετικό σχολικό κλίμα, υψηλές προσδοκίες, κίνητρα,
παρακίνηση, καινοτομία, ευφυΐα, κριτική ικανότητα, πειθώ, ευελιξία. Περιλαμβάνει δηλαδή
τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τον έλεγχο και τη λήψη απόφασης σε
συνάρτηση με επιπρόσθετα στοιχεία. Κατά τον Ματσαγγούρα (2006), ο ηγέτης μετατρέπει
το έργο της διοίκησης από αυστηρά κανονιστικό σε έργο έμπνευσης και συντονισμού. Έτσι,
η ηγεσία είναι σαν την ομορφιά, είναι δύσκολο να την ορίσεις αλλά την αναγνωρίζεις όταν
τη βλέπεις, καθώς είναι το πλέον ορατό καθημερινό φαινόμενο στη γη που έχουμε
κατανοήσει ελάχιστα (Bennis, 1989).
Για την άσκηση της διοίκησης απαιτούνται τέσσερις βασικές λειτουργίες (Σαΐτης,
2005, Κατσαρός, 2008): προγραμματισμός, διεύθυνση, οργάνωση και έλεγχος. Για την
πραγματοποίηση των παραπάνω διεργασιών συνεισφέρουν με το έργο τους οι δάσκαλοι, οι
μαθητές και είναι απαραίτητη η ορθολογική χρήση των οικονομικών και υλικών πόρων,
καθώς και η εναρμόνιση του έργου του σχολείου με το θεσμικό πλαίσιο των νόμων
(Πασιαρδής, 2004).

3. Τύποι ηγεσίας - Ο δημοκρατικός ηγέτης
O σύγχρονος διευθυντής βρίσκεται αντιμέτωπος με όλες αυτές τις υποχρεώσειςδραστηριότητες και καλείται να διοικήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά το σχολείο
του, συνήθως χωρίς να έχει επιμορφωθείκαθόλου πάνω στη διοίκηση των σχολικών
μονάδων. Σύμφωνα μάλιστα με τους Αριστοτέλους και Αγγελίδη (2008), «μια επιτυχημένη
ηγεσία είναι ένα παζλ χαρακτηριστικών, τα κομμάτια του οποίου κάθε Διευθυντής πρέπει
να γνωρίζει και να εφαρμόζει, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται». Έχουν
προταθεί διάφορα μοντέλα ηγεσίας και διάφορες θεωρίες σχετικά με τον τρόπο διοίκησης
μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Όταν όμως μιλάμε για εκπαιδευτική διοίκηση, ο νους μας και
η βασική μας έγνοια επικεντρώνεται στα παιδιά, τους μαθητές και κατά πόσο εκείνα μέσα
από έναν αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης θα ωφεληθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δημιουργήθηκαν για τους μαθητές και όχι για τους
διδάσκοντες ή τους διευθυντές και ότι ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου είναι υψίστης
σημασίας.
Οι πρώτες έρευνες σχετικά με τους τύπους ηγέτη-ηγεσίας έγιναν τη δεκαετία του
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1930 (Lewin et al., 1939). Με κριτήριο τη στάση του ηγέτη απέναντι στην ομάδα, καθώς και
το βαθμό συμμετοχής της ομάδας στη λήψη αποφάσεων, διαμορφώθηκαν τρία βασικά
πρότυπα ηγεσίας: το αυταρχικό, το εξουσιοδοτικό και το δημοκρατικό. Ο αυταρχικός
ηγέτης, παίρνει μόνος του αποφάσεις χωρίς να δίνει εξηγήσεις και να λαμβάνει υπόψιν του
τη γνώμη των υφισταμένων του. Οι τελευταίοι μάλιστα δεν μετέχουν καθόλου στη λήψη
αποφάσεων. Ο δεύτερος τύπος ηγέτη, ο εξουσιοδοτικός ή χαλαρός, αφήνει τους
υφισταμένους του να παίρνουν αποφάσεις με βάση προσωπικά κριτήρια, γιατί ο ίδιος
αδιαφορεί ή δεν έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Έτσι χάνεται ο προσανατολισμός
της εκπαιδευτικής μονάδας (Καλφούντζουκ.ά., 2015).
Ο τρίτος τύπος, ο δημοκρατικός ηγέτης δεν λειτουργεί σαν μονάδα αλλά κάτω από
ομαδικό-συνεργατικό πνεύμα. Το ότι ο διευθυντής είναι ο επικεφαλής, δεν σημαίνει πως
γνωρίζει όλες τις λύσεις. Αντίθετα, πρέπει να τις αναζητά εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της
ομάδας και αξιοποιώντας τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τις ιδέες των μελών της. Στο
δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται αποκλειστικά από τον ίδιο
αλλά με δημοκρατικές-συμμετοχικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι τα θέματα που
απασχολούν το σχολείο τίθενται από το Διευθυντή ενώπιον του Συλλόγου διδασκόντων. Ο
Σύλλογος τα συζητά, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις απόψεις τους, αναζητούν όλοι μαζί
τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν στην πορεία και καταλήγουν σε
συλλογική απόφαση έπειτα από ψηφοφορία, στην οποία επικρατεί η γνώμη της
πλειοψηφίας, όπως προβλέπουν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι ο Σύλλογος δεν
συγκαλείται μόνο για επιβολή ποινών–κυρώσεων στους μαθητές ούτε και στο τέλος μόνο
κάθε Τετραμήνου όπως υποχρεώνει η νομοθεσία. Συζητώνται θέματα ποικίλου
περιεχομένου, που μπορεί να αφορούν τη συντήρηση του σχολικού κτιρίου, τη διαχείριση
των χρημάτων που χορηγεί η Σχολική Επιτροπή του Δήμου, τις δράσεις που θα
πραγματοποιηθούν στα πλαίσια μαθητικών δραστηριοτήτων, τα άτομα που θα
προσκληθούν στο σχολείο για ενημέρωση των μαθητών κ.τ.λ. Εννοείται ότι οι αποφάσεις
του Συλλόγου διδασκόντων δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη
νομοθεσία, και σε αυτό το σημείο απαιτείται η καταλυτική παρουσία του διευθυντή, αν
διαπιστώσει ότι οι καθηγητές αποκλίνουν από το νόμο.
Η συμμετοχή του Συλλόγου διδασκόντων στη διοίκηση του σχολείου ξεκίνησε το
1985. Με το νόμο 1566/1985, ΦΕΚ Α’, 167/30.09.1985, στο σχολείο καθιερώνεται ο
Σύλλογος διδασκόντων ο οποίος καθίσταται βασικό όργανο για τη λήψη αποφάσεων και τη
συμμετοχική διάσταση στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών. Μέχρι τότε το βασικό
ρόλο διοίκησης-εξουσίας κρατούσε ο Επιθεωρητής – Επόπτης ο οποίος «έχοντας υπό τις
διαταγές του εκατοντάδες υφισταμένους (...) εκτός από το μεγαλείο της απόστασής του,
χρησιμοποιεί για να τους διοικήσει την αποστολή εγκυκλίων, διαταγών, τυποποιημένων
οδηγιών και υποδείξεων, συχνά τον έλεγχο και τον εκφοβισμό, την ποινή και την αμοιβή και
τις υπηρεσιακές εκθέσεις που κάθε χρόνο του δίνουν την ευχέρεια να αμείβει τους μεν και
να τιμωρεί τους δε. Αραιά και πού χρησιμοποιεί τις «υποδειγματικές» διδασκαλίες που τις
φορτώνει στην πλάτη του δασκάλου και τα «παιδαγωγικά» συνέδρια που του εξασφαλίζουν
την απυρόβλητη θέση του προέδρου» (Φύλλο 866 του Διδασκαλικού Βήματος, 1980).
Παρόμοιες απόψεις για το αυταρχικό σύστημα διοίκησης εκφράζονται από την Ομοσπονδία
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε). Αναφέρεται πως ο Επιθεωρητής έχει το ρόλο
του αστυνόμου, του ατόμου που αξιολογεί με εντελώς υποκειμενικά κριτήρια το έργο των
καθηγητών (Πρακτικά του Α΄ Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης,
1982).
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Είναι λοιπόν φανερό ότι η ίδια η Πολιτεία με την καθιέρωση του θεσμού του
Συλλόγου διδασκόντων και την παραχώρηση εξουσιών σε αυτόν, προωθεί το μοντέλο του
δημοκρατικού ηγέτη κι αφήνει πίσω στο παρελθόν τους αυταρχικούς-συγκεντρωτικούς
Διευθυντές σχολείων. Στο ΦΕΚ 1340/2002, άρθρο 37, παρ. 1 και 3 αναφέρεται: Έργο του
(του Συλλόγου διδασκόντων) είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία
του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος (....) Η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού
στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να
είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Επιπρόσθετα, στα άρθρα 39 και 40 αναφέρονται τα γενικά
και ειδικότερα καθήκοντα-αρμοδιότητες του Συλλόγου, τα οποία τον καθιστούν ένα
πανίσχυρο όργανο στη διοίκηση του σχολείου, αρμοδιότητες που σχετίζονται με θέματα
επιμόρφωσης, μαθητικής διαρροής, διαχείρισης πόρων, ανάθεσης υπερωριών και
εξωδιδακτικών εργασιών, ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων, δικαιολόγησης απουσιών,
έλεγχο κυλικείου, έκδοσης αποτελεσμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς κ.τ.λ.
Συνάγεται, λοιπόν, ότι βασικός πυλώνας δημοκρατικής διακυβέρνησης ενός σχολείου
είναι ο Σύλλογος διδασκόντων ο οποίος στηρίζει το δημοκρατικό μοντέλο ηγεσίας και ότι το
θεσμικό πλαίσιο όχι απλά επιτρέπει αλλά απαιτεί από έναν διευθυντή να είναι
δημοκρατικός και να διοικεί με τη συνεργασία του Συλλόγου διδασκόντων.
Οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν περιορίζονται μόνο στη σχέση διευθυντήεκπαιδευτικού προσωπικού αλλά επεκτείνονται και στη συνεργασία του με μαθητές, γονείς,
τοπικούς παράγοντες και συλλόγους, προϊστάμενες αρχές. Για παράδειγμα, ο διευθυντής
δημιουργεί συσκέψεις με τις μαθητικές κοινότητες και οργανώνουν τη σχολική ζωή από
κοινού μέσα σε κλίμα υπευθυνότητας, κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού (Σαΐτης, 2008).
Ταυτόχρονα, η απαίτηση της σύγχρονης εποχής για ένα ανοικτό στην κοινωνία σχολείο,
οδηγεί το σχολικό ηγέτη σε συνεργασία με γονείς και τοπική αυτοδιοίκηση για ανεύρεση
της συμφερότερης κάθε φορά λύσης. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η σύγκληση του
σχολικού συμβουλίου με συμμετοχή όχι μόνο του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και
εκπροσώπων του συλλόγου γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να
ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Είναι
φανερό, λοιπόν, το θετικό κλίμα που δημιουργείται ευρύτερα όταν η διοίκηση σε μία
σχολική μονάδα ασκείται από έναν δημοκρατικό ηγέτη.

4. Θετικές συνέπειες
Η παρουσία του δημοκρατικού μοντέλου ηγεσίας στην άσκηση εκπαιδευτικής
διοίκησης επιφέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες
αισθάνονται ότι αποτελούν μία ομάδα που από κοινού αποφασίζει. Δημιουργείται
κουλτούρα συνεργασίας και συνεργατικό σχολικό κλίμα με δεσμούς συλλογικής
εμπιστοσύνης. Επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερες λύσεις στα προβλήματα που
ανακύπτουν, διότι η ανεύρεσή τους γίνεται έπειτα από τη σκέψη και τη σύμπραξη πολλών
ατόμων και όχι μιας «αυθεντίας», ενώ ο διευθυντής στα μάτια των συναδέρφων γίνεται
πρώτος μεταξύ ίσων και όχι πρώτος από υποδεεστέρους.
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας για το διδακτικό προσωπικό καθίστανται σαφώς πιο
ευχάριστες, διότι αισθάνονται ενεργά και υπολογίσιμα μέλη της σχολικής κοινότητας και
όχι παραγκωνισμένοι από έναν αυταρχικό ή συγκεντρωτικό διευθυντή που δεν λαμβάνει
υπόψιν τη γνώμη τους. Η συμμετοχική ηγεσία, σύμφωνα με τον Gronn (2000), είναι το
κέντρο ενός διαφορετικού προτύπου μέσα στο σχολείο, όπου οι διακρίσεις ανάμεσα σε
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ηγέτες και υφισταμένους, τείνουν να εξαλείφονται. Μπορεί να θεωρηθεί ως η σπονδυλική
στήλη στη σχολική βελτίωση ή όπως ο Elmore (2000) χαρακτηριστικά αναφέρει, η «κόλλα»
ενός κοινού σκοπού και το κοινό πλαίσιο αξιών για την επίτευξή του (Harris, 2005).
Υπάρχουν πολλοί ηγέτες, όχι μόνο ένας, αφού η ηγεσία μοιράζεται, δεν κατοικεί στην
κορυφή αλλά σε κάθε πρόσωπο (Harris, 2005).
Σύμφωνα με τον Bush (2003), το δημοκρατικό μοντέλο φαίνεται να είναι κατάλληλο
για τη διοίκηση σχολικών μονάδων, διότι οι εκπαιδευτικοί είναι ώριμα και μορφωμένα
άτομα. Επιπλέον, ο αριθμός των μελών του Συλλόγου των διδασκόντων που παίρνει
αποφάσεις είναι σημαντικό στοιχείο στην εφαρμογή του μοντέλου αυτού, καθώς ο αριθμός
των μελών πρέπει να είναι μικρός, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ακουστούν όλες οι
απόψεις (Bush, 2003). Αν σκεφτούμε, λοιπόν, ότι σε κάθε ελληνική σχολική μονάδα ο
αριθμός των εκπαιδευτικών είναι σχετικά μικρός, δεν ξεπερνά συνήθως τους πενήντα, ενώ
στα μικρά σχολεία είναι κάτω του δέκα, καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί ιδανικό μοντέλο
διοίκησης, αφού εξασφαλίζει την άμεση συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού.

5. Κίνδυνοι
Παρά τις εξαιρετικά θετικές πτυχές, στη δημοκρατική διοίκηση συχνά ελλοχεύουν και
αρκετοί κίνδυνοι. Ένας βασικός κίνδυνος είναι το ενδεχόμενο καθυστέρησης λήψης
αποφάσεων λόγω πολλών συσκέψεων μέχρι να παρθεί τελική απόφαση. Έτσι σε περίπτωση
ανάγκης, για παράδειγμα άμεσης ή επείγουσας αποστολής απάντησης σε κάποιο φορέα, ο
τρόπος αυτός διοίκησης μπορεί να αποβεί αναποτελεσματικός λόγω των χρονοβόρων
διαδικασιών. Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο δημιουργίας εντάσεων ή συγκρούσεων
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συλλόγου, οι οποίες μπορεί να οξύνουν τα πνεύματα.
Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο το σύστημα αυτό διοίκησης να μην λειτουργήσει, στην
περίπτωση που δημιουργούνται έντονες αντιδράσεις, ασυμφωνίες και διαπληκτισμοί
μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου (Bush, 2003). Το παραπάνω ενδεχόμενο φαίνεται
λογικό, διότι συνήθως όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες απόψεις πάνω σε ένα θέμα,
παρ’ όλο που μπορεί να έχουν το ίδιο σύστημα αξιών ή τις ίδιες πεποιθήσεις.
Υπάρχουν και άλλες αρνητικές παράμετροι που αναφέρει ο Bush, για παράδειγμα η
επίδραση, η επιτυχία και η διαδικασία του μοντέλου αυτού εξαρτώνται εν μέρει από τη
στάση των εκπαιδευτικών, μελών του Συλλόγου διδασκόντων. Πιο συγκεκριμένα, εάν οι
εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ενεργά τη συμμετοχική και δημοκρατική διαδικασία, τότε το
μοντέλο αυτό έχει μεγάλη πιθανότητα να επιτύχει. Όταν, όμως, οι εκπαιδευτικοί, μέλη του
Συλλόγου διδασκόντων, επιθυμούν να τους υπαγορεύει ο διευθυντής το τι να κάνουν ή
όταν είναι απαθείς ή εχθρικοί, τότε το μοντέλο αυτό δεν φαίνεται να έχει θετικά
αποτελέσματα (Bush, 2003).
Επιπλέον, προβλήματα δημιουργούνται από το γεγονός ότι μερικοί επιδέξιοι
διευθυντές σχολικών μονάδων, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν μικροπολιτικούς και
επιδέξιους ελιγμούς, ώστε να προωθήσουν συγκεκριμένες απόψεις και να επηρεάσουν τις
τελικές αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων (Bush, 2003).

6. Προϋποθέσεις ευδοκίμησης δημοκρατικής ηγεσίας
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο δημοκρατικός ηγέτης μιας εκπαιδευτικής
μονάδας δεν αρκεί μόνο να πιστεύει στην αξία των δημοκρατικών διαδικασιών. Η καλή του
διάθεση από μόνη της δεν επαρκεί. Οφείλει να επιστρατεύσει τεχνικές και μεθόδους που
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θα οδηγήσουν σε συνεργασία των μελών της ομάδας, στο «δέσιμο» μεταξύ τους, στην
καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ισότητας, διαφάνειας διαδικασιών. Οφείλει να
εντοπίζει και να αξιοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες κάθε εκπαιδευτικού
προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα.
Η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι απαραίτητες δεξιότητες ενός
διευθυντή προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους. Σύμφωνα με έρευνες, το 80%
της αποτελεσματικότητας των ηγετικών στελεχών οφείλεται στην ικανότητα
συναισθηματικής νοημοσύνης που διαθέτουν. Ο ηγέτης που διαθέτει υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη, έχει τη δυνατότητα να εμπνέει θετικά συναισθήματα στα μέλη
του (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). Ο δημοκρατικός ηγέτης οφείλει να καθοδηγεί την
ομάδα, να παρακινεί, να μεταδίδει πάθος και κέφι στο χώρο της εργασίας, να αναγνωρίζει
την αξία των ανθρώπων, να ασκεί καλοπροαίρετη κριτική και έπαινο, να διατηρεί το όραμα
ζωντανό. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η δημοκρατική-συμμετοχική διοίκηση θα επιτύχει και
το σχολείο θα κατακτήσει τους στόχους που έχει θέσει.

7. Επίλογος
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το δημοκρατικό μοντέλο ηγεσίας είναι το πλέον
κατάλληλο στην άσκηση εκπαιδευτικής διοίκησης και επιφέρει ικανοποίηση στο διδακτικό
προσωπικό αφού δημιουργεί συνθήκες για συμμετοχική δράση. Ο διευθυντής γίνεται
συνοδοιπόρος και συν-μαχητής με τους εκπαιδευτικούς του και δεν αποστασιοποιείται από
εκείνους στη λήψη αποφάσεων. O διάλογος και η συνεννόηση πρυτανεύουν σε κάθε
επικείμενη ενέργεια ή απόφαση του σχολείου. Απαίτηση όλων δεν είναι ένας διευθυντήςδιεκπεραιωτής αλλά ένας διευθυντής–ηγέτης που θα δημιουργήσει όραμα, αγάπη για
δουλειά, διάθεση για αλλαγές, αποδοχή και εκτίμηση από ενδοσχολικούς αλλά και
εξωσχολικούς φορείς και παράγοντες. «Η ηγεσία χαράσει τις κατευθυντήριες γραμμές,
αναπτύσσει όραμα για το μέλλον, στρατηγικές για τη δημιουργία αλλαγών, κινητοποιεί,
εμπνέει, δημιουργεί τις αλλαγές» (Κόττερ, 2001). Είναι σαφές ότι πραγματικός ηγέτης
μπορεί να γίνει μόνο ένας δημοκρατικός διευθυντής.
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Η αξία της πιστοποιημένης γνώσης των διευθυντών σχολείων στην
ηγεσία – διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Δρ. Κοκκόρη Αθηνά
Διευθύντρια, 1ο Γυμνάσιο Ιλίου
athinako@gmail.com

Περίληψη
Η παρούσα εργασία προτίθεται να αποτιμήσει την αξία της πιστοποίησης στην ηγεσία –
διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων των διευθυντών σχολείων μέσα από την ολοκλήρωση
σχετικών μεταπτυχιακών, στο πλαίσιο έρευνας για τη διδακτορική διατριβή της
συγγραφέως. Στην Εισαγωγή περιγράφονται οι έννοιεςτης σχολικής ηγεσίας,της διοίκησης
και οι συνθήκες της επαγγελματικής ανάπτυξης και της πιστοποίησης των σχολικών ηγετών
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται το
ερευνητικό ερώτημα, τα ερευνητικά εργαλεία τα οποία ήταν η συνέντευξη και το
ερωτηματολόγιο και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα αποτελέσματα, στο
σύνολο των 28 συνεντεύξεων και των 374 ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, κατέδειξαν
ότι τα μεταπτυχιακά με κατεύθυνση στην ηγεσία διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελούν ένα
βασικό προσόν, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς που διεκδικούν θέση ευθύνης και
επομένωςη πιστοποιημένη γνώση στο εν λόγω αντικείμενο δείχνει να είναι πλέον μία
σαφής ανάγκη.
Λέξεις-κλειδιά: μεταπτυχιακά, ηγεσία.

1.Εισαγωγή
Η ηγεσία - διοίκηση της εκπαίδευσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και
πρακτικών αρχών, αξιωμάτων και προκλήσεων και προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις και
δεξιότητες για τα στελέχη της, ιδιαίτερα για εκείνα που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες.
Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα διακριτό τομέα της διοικητικής επιστήμης και μια ιδιαίτερα
απαιτητική δραστηριότητα (Argyropoulou & Symeonidis, 2017; Hargreaves & Fink, 2003).
Με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία ο ρόλος της ηγεσίας και της διοίκησης είναι
συμπληρωματικός για την ποιότητα και την πρόοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Bush,
2011).
Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), η έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση
αναφέρεται ως «η εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών οργανισμών ή του εκπαιδευτικού συστήματος στο
σύνολο του και επιδιώκει την πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, των σκοπών
της εκπαίδευσης με αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων – ανθρώπινων και υλικών – μέσα
από λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός
και ο έλεγχος.».
Σύμφωνα με τους Bush & Glover (2003) η σχολική ηγεσία μπορεί να ορισθεί ως:«η
διαδικασία επιρροής που στηρίζεται σε ξεκάθαρες αξίες και αντιλήψεις και οδηγεί σε ένα
«όραμα» για το σχολείο. Το όραμα εκφράζεται από τους ηγέτες οι οποίοι επιχειρούν να
κερδίσουν τη δέσμευση των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων με στόχο
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ένα καλύτερο μέλλον για το σχολείο, για τους μαθητές του και τους υπόλοιπους
ενδιαφερόμενους.»
Στο επίκεντρο του ορισμού της σχολικής ηγεσίας υπάρχουν δύο λειτουργίες, η
καθοδήγηση και η άσκηση επιρροής. Επεκτείνοντας αυτή την προσέγγιση, κατά τους
Leithwwood & Riehl (2003), η σχολική ηγεσία είναι περισσότερο λειτούργημα και λιγότερο
ρόλος, επομένως μπορεί να εξασκείται είτε από άτομα που έχουν τυπική εξουσία είτε από
άτομα που έχουν διαφορετικό ρόλο σε μια σχολική μονάδα. Ακόμα, οι σχολικοί ηγέτες δεν
επιβάλλουν στόχους στους υφισταμένους τους αλλά εργάζονται συλλογικά ώστε να
δημιουργήσουν την αίσθηση του κοινού σκοπού. Τέλος, οι σχολικοί ηγέτες εργάζονται
κυρίως μέσω αλλά και μαζί με άλλα άτομα, βοηθώντας τα να είναι αποτελεσματικά και έτσι
προωθούν τους σχολικούς στόχους έμμεσα άλλα και άμεσα.
Συνοψίζοντας, οι επιστήμονες φαίνεται να συμφωνούν ότι η διοίκηση στο σχολείο
επικεντρώνεται περισσότερο στα ζητήματα που αφορούν το τεχνικό κομμάτι της
διαχείρισης ενός οργανισμού (σύστημα, νόμοι, πολιτική υπουργείου, διασφάλιση
αποφυγής λαθών, αυστηρότητα, γνώσεις), ενώ η ηγεσία επικεντρώνεται στα ζητήματα που
αφορούν τους ανθρώπους (όραμα, καινοτομία, πρωτοβουλία, θετική ενίσχυση ως κίνητρο,
εκτίμηση και σεβασμός, συνεργασία, συμπαράσταση) (Πασιαρδής, 2004· Μπαραλός &
Ζωγόπουλος, 2012).
Σύμφωνα με τους Clarke et al. (2007), Crawford and Cowie (2012) και Leithwood and
Levi (2004), η βελτίωση της σχολικής ηγεσίας αποτελεί έναν βιώσιμο εναλλακτικό τρόπο για
τη συνολικότερη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε πολλαπλά επίπεδα. Σε
αρκετές χώρες του εξωτερικού υπάρχουν πολλά εμπειρικά και θεωρητικά παραδείγματα με
επιτυχημένες πρακτικές σχετικά με την προετοιμασία σχολικών ηγετών.
Για παράδειγμα, η Αυστραλία δημιούργησε το πρότυπο NPSP (National Professional
Standard for Principals) το οποίο ορίζει τί αναμένεται να γνωρίζουν, να κατανοούν και να
κάνουν οι διευθυντές για να πετύχουν στην εργασία τους που βασίζεται στα στοιχεία:
όραμα και αξίες, γνώσεις και κατανόηση, προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και
κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματαδιοίκησης και
ηγεσίας
που
προετοιμάζουν
και
αναπτύσσουν
τους
σχολικούς
διευθυντέςσυστηματοποιήθηκαν με βάση αυτό το πρότυπο (AITSL, 2012) και αποδείχθηκαν
χρήσιμα και απαραίτητα για την πρόοδο του αυστραλιανού εκπαιδευτικού συστήματος
καθώς το NPSP φάνηκε να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο.
Από την άλλη πλευρά, η Αγγλία έχει θεσμοθετήσει ένα ισχυρά δομημένο, ξεκάθαρο,
συνεκτικό και τυπικό πρόγραμμα προετοιμασίας πουβοηθά τους σχολικούς διευθυντές να
αντιληφθούν το ρόλο τους ως ηγέτες (Garret & McGeachie, 1999; Brundrett et al., 2006;
Cowie & Crawford, 2009) το οποίο στηρίζεται στο πρότυπο NPQH(National Professional
Qualification of Headship) (Garret & McGeachie, 1999). Το NPQHκαθορίζει τις γνώσεις, τις
ικανότητες, τις υπευθυνότητες και τις αντιλήψεις των επαγγελματιών σχολικών ηγετών
στην Αγγλία (Garret & McGeachie, 1999; Brundrett et al., 2006), σκοπεύει να βελτιώσει την
ηγεσία στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα (Brundrett et al., 2006; Cowie & Crawford, 2007;
Wildy et al., 2007; Clarke & Wildy, 2010) και το πράττει με επιτυχία. Για να γίνει ένας
εκπαιδευτικός διευθυντής σχολείου στην Αγγλία, θα πρέπει να εμπλακεί σε μία σύνθετη και
υποχρεωτική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
Τέλος, στις Η.Π.Α., ο υποψήφιος για τη θέση του σχολικού διευθυντή απαιτείται να
έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, να έχει πιστοποίηση στην ηγεσία
καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος (Wildy et al., 2007). Στην πλειοψηφία των
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Πολιτειών υιοθετήθηκε η ISLLC (Interstate School Leaders Licensure Consortium), δηλαδή
ένα σύνολο από επαγγελματικά πρότυπα (Hale & Moorman, 2003), που αποτελούν μία
τυπική διαδικασία πιστοποίησης η οποία αξιολογεί τις γνώσεις, τις ικανότητες και την
απόδοση του διευθυντή και καθορίζει το ρόλο του. Επίσης, παρουσιάζει το όραμα σχετικά
με το τί θα πρέπει οι σχολικοί ηγέτες να κάνουν προκειμένου να βελτιώσουν το σχολείο.Στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην ηγεσία είναι το κλειδί
για την σχολική επιτυχία, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους και την
αποτελεσματική διοίκηση στα σχολεία όλου του κράτους.
Στην Ελλάδα, παρά το κρίσιμο και πολύπλοκο έργο που πρέπει να επιτελέσουν οι
σχολικοί διευθυντές, η πολιτεία δε φρόντισε για τη συστηματική και οργανωμένη
εκπαίδευση τους. Οι διευθυντές καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς την
απαραίτητη υποστήριξη φορέων συμβουλευτικής και καθοδήγησης, μη έχοντας διοικητική
κουλτούρα και πορευμένοι σύμφωνα με τις προσωπικές τους αξίες. Κυριάρχησε ο
εμπειρισμός και ο αυτοσχεδιασμός, επομένως, οι Έλληνες διευθυντές δεν κατάφεραν να
εναρμονιστούν πλήρως με τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα του διευθυντή – ηγέτη διευκολυντή - υποστηρικτή του εκπαιδευτικού έργου (Κατσιγιάννη & Υφαντή, 2016) και κατ’
επέκταση δυσκολεύονται ή αποτυγχάνουν να αναπτύσσουν στις σχολικές μονάδες
κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, να καλλιεργούν συνεργασίες, να ερευνούν το χώρο του
σχολείου είτε μέσω της έρευνας-δράσης, είτε μέσω της συλλογής ερευνητικών δεδομένων,
να δημιουργούν και να συντονίζουν δίκτυα μάθησης, να υποστηρίζονται στο έργο τους από
ειδικούς, να αναστοχάζονται και να αυτοαξιολογούν τα μαθησιακά και εκπαιδευτικά
παραγόμενα, να μετατρέπουν το σχολικό χώρο σε αυτόνομη επιμορφωτική μονάδα
(Feiman-Nemser, 2001). Οι διευθυντές σχολείων χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκείς σε
ζητήματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, αξιών, διαχείρισης του εκπαιδευτικού
προσωπικού, κουλτούρας, κ.λπ. (Λόζγκα & Στραβάκου, 2018).
Για να καλυφθεί η ανάγκη των εκπαιδευτικών και κυρίως των στελεχών της
εκπαίδευσης για επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια μεταξύ
άλλων, οργανώνονται και λειτουργούν θεσμοθετημένα μεταπτυχιακά προγράμματα με
αντικείμενο την ηγεσία και τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων από τα Ελληνικά
πανεπιστήμια καθώς και από πανεπιστήμια χωρών του εξωτερικού με σημαντική
ανταπόκριση από τον εκπαιδευτικό κόσμο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι απόψεις των
Ελλήνων εκπαιδευτικών και στελεχώντης εκπαίδευσης σχετικά με το κατά πόσο είναι
σημαντικό οι διευθυντές σχολείων να πιστοποιούνται στην ηγεσία - διοίκηση
εκπαιδευτικών μονάδων.

2. Ερευνητικό μέρος- Μέθοδος
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που
διεξήχθη στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως, σε εκπαιδευτικούς που
συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σχετικά με την ηγεσία διοίκηση σχολικών μονάδων, με στόχο να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, οι απόψεις τους
σχετικά με την αξία της πιστοποιημένης επιμόρφωσης των διευθυντών σχολείων σε θέματα
που άπτονται στην ηγεσία – διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.
Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε: Κατά πόσο είναι σημαντικό οι διευθυντές σχολείων
να είναι πιστοποιημένοι στην ηγεσία – διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Για τη διεξαγωγή
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της έρευνας επιλέχτηκαν δύο εργαλεία, η συνέντευξη για την ποιοτική προσέγγιση και το
ερωτηματολόγιο για ποσοτική προσέγγιση, έτσι ώστε να προκύψει τριγωνοποίηση των
αποτελεσμάτων και να καλυφθεί η αναγκαιότητα για συνδυαστική χρήση ποικίλων
μεθοδολογικών εργαλείων (Κατσαρού & Τσάφος, 2003) και πολυτροπική αξιολόγηση.
Στην ποσοτική προσέγγιση το ερευνητικό εργαλείο ήταν το ερωτηματολόγιο. Για τη
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0 και μελετήθηκαν
μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις ενώ για να διαπιστωθεί αν οι διαφορές στους μέσους όρους
είναι στατιστικά σημαντικές εφαρμόστηκε το τεστ One-Way ANOVA. Οι εκπαιδευτικοί που
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν 374. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος παρακολούθησαν το σχετικό μεταπτυχιακό είναι 19, εκ των
οποίων τα 15 είναι Ελληνικά και τα 4 Κυπριακά. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του
δείγματος φοιτούν στο μεταπτυχιακό με πλήθος 246, δηλαδή με ποσοστό 65,8%, ενώ αυτοί
που έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό είναι 128, με ποσοστό 34,2%. Στο δείγμα
υπάρχουν: μόνιμοι εκπαιδευτικοί με πλήθος 286, δηλαδή ποσοστό 76,5%, ακολουθούν οι
αναπληρωτές με πλήθος 53, δηλαδή ποσοστό 14,2% και λιγότεροι είναι οι ωρομίσθιοι με
πλήθος 35, δηλαδή 9,4%. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν ή κατείχαν παλιότερα θέση
ευθύνης είναι 132, σε ποσοστό 35,3%.
Στην ποιοτική προσέγγιση το ερευνητικό εργαλείο ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη.Οι
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη συνέντευξη ήταν 28, 10 άντρες και 18 γυναίκες, ενώ οι
περισσότεροι ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 έτη. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα
οποία οι εκπαιδευτικοί του δείγματος παρακολούθησαν το σχετικό μεταπτυχιακό είναι 15,
εκ των οποίων τα 11 είναι Ελληνικά και τα 4 Κυπριακά. Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος
είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με πλήθος 20 και ακολουθούν οι αναπληρωτές και οι
ωρομίσθιοι με πλήθος 8.
Τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική προσέγγιση, αρχικά, εξετάστηκαν οι
απαντήσεις όλου του δείγματος και στη συνέχεια το δείγμα ομαδοποιήθηκε με βάση
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων και έγινε σύγκριση των απαντήσεων
μεταξύ των ομάδων.
Οι ομάδες των ερωτώμενων ήταν οι εξής:
1. Φοιτητές σε σχέση με απόφοιτους μεταπτυχιακών με κατεύθυνση στην διοίκηση ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων.
2. Φοιτητές σε σχέση με απόφοιτους μεταπτυχιακών με κατεύθυνση στη διοίκηση ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη αν έχουν ή όχι θέση ευθύνης.
Επομένως οι ομάδες των ερωτώμενων που εξετάστηκαν ήταν: φοιτητές με θέση ευθύνης,
φοιτητές χωρίς θέση ευθύνης, απόφοιτοι με θέση ευθύνης, απόφοιτοι χωρίς θέση ευθύνης.
3. Φοιτητές σε σχέση με απόφοιτους μεταπτυχιακών με κατεύθυνση στην διοίκηση ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση εργασίας τους. Επομένως οι
ομάδες τωνερωτώμενων που εξετάστηκαν ήταν: Φοιτητές μόνιμοι εκπαιδευτικοί, φοιτητές
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, φοιτητές ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί.

3. Αποτελέσματα
Στην ποσοτική προσέγγιση της έρευνας το ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε διαμέσου
δύο ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει σύμπνοια
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απόψεων στους εκπαιδευτικούς του δείγματος και όλοι οι ερωτώμενοι θεωρούν σημαντικό
οι διευθυντές να είναι πιστοποιημένοι στην ηγεσία – διοίκηση σχολείων καθώς ο Μέσος
Όρος της σχετικής ερώτησης είναι υψηλός με μικρή διασπορά. Επομένως, το σύνολο των
ερωτώμενων αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα και υποστηρίζει πως είναι πολύ σημαντικό
ο διευθυντής σχολείου να έχει επιμορφωθεί πιστοποιημένα στη διοίκηση – ηγεσία
εκπαιδευτικών μονάδων. Στην ερώτηση που εξετάζει τη συμβολή του μεταπτυχιακού στη
διαφοροποίηση και βελτίωση του ρόλου και του έργου του εκπαιδευτικού και του
διευθυντή, οι τάσεις είναι θετικές, επομένως οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν τις
αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές φαίνεται να αισθάνονται ενδυναμωμένοι σε σχέση με
το ρόλο και το έργο που έχουν να επιτελέσουν στο σχολείο είτε από τη θέση του
εκπαιδευτικού της τάξης είτε από την θέση του διευθυντή σχολικής μονάδας. Η στατιστική
ανάλυση έδειξε ότι οι επιδράσεις του μεταπτυχιακού, αφού ολοκληρώσουν τις
μεταπτυχιακές σπουδές τους, είναι θετικότερες για τους εκπαιδευτικούς που:
Α) δεν κατέχουν ή και δεν κατείχαν θέση ευθύνης,
Β) είναι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.
Στην ποιοτική προσέγγιση σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όλοι οι ερωτώμενοι
υποστηρίζουν ότι ο διευθυντής θα πρέπει να συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής
ανάπτυξης για να βελτιώσει τη διοίκηση του σχολείου. Μέσα από αυτά ο ίδιος εξελίσσεται
επαγγελματικά, γίνεται πιο αποτελεσματικός, ενημερώνεται και προλαβαίνει τις εξελίξεις
και το σχολείο ωφελείται. Όλοι οι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι το μεταπτυχιακό συνιστά για
έναν διευθυντή σχολείου κυρίως ένα στοιχείο επάρκειας και λιγότερο ένα στοιχείο
ετοιμότητας δηλαδή του προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και ως ένα βαθμό τον
καθιστά ικανό να υπηρετήσει τη θέση ευθύνης του αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει
να συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία όπως προϋπηρεσία, διδακτική πείρα, εμπειρία από
άλλες θέσεις ευθύνης ενώ παίζει σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα του ατόμου.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί με θέση ευθύνης υποστηρίζουν πως το μεταπτυχιακό
με κατεύθυνση την ηγεσία - διοίκηση της εκπαίδευσης θα έπρεπε να μοριοδοτείται
περισσότερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά στις κρίσεις για θέσεις ευθύνης.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χωρίς θέση ευθύνης θεωρούν ότι το μεταπτυχιακό θα
έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις κρίσεις διευθυντών σχολικών
μονάδων.
Όλοι οι απόφοιτοι συμφωνούν ότι το μεταπτυχιακό τους βοήθησε να
διαφοροποιήσουν και να βελτιώσουν το ρόλο και το έργο τους είτε ως διευθυντές είτε ως
εκπαιδευτικοί. Μάλιστα, αρκετοί υποστηρίζουν πως τους άλλαξε την οπτική τους για το
σχολείο και τον τρόπο σκέψης τους. Επίσης η πλειοψηφία δίνει έμφαση στη διάδραση που
υπάρχει μεταξύ των φοιτητών του μεταπτυχιακού η οποία λειτουργεί ευεργετικά στη
βελτίωση του ρόλου και του έργου τους.
Όλοι οι φοιτητές με θέση ευθύνης προσδοκούν ότι το μεταπτυχιακό θα τους
βοηθήσει να βελτιώσουν το ρόλο τους και το έργο τους κυρίως ως στελέχη της εκπαίδευσης
και όχι τόσο ως εκπαιδευτικοί αφού ήδη έχουν μακρά πείρα που τους καλύπτει.
Όλοι οι φοιτητές χωρίς θέση ευθύνης προσδοκούν ότι θα βοηθηθούν και θα
βελτιωθούν ως προς τον εκπαιδευτικό τους ρόλο μέσω του μεταπτυχιακού.
Τριγωνοποιώντας τα αποτελέσματα τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής
προσέγγισης της έρευνας, φάνηκε ότι όλοι (ερωτώμενοι και συνεντευξιαζόμενοι) εκτιμούν
ότι τα μεταπτυχιακά με κατεύθυνση στην ηγεσία διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελούν ένα
βασικό προσόν, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς που διεκδικούν θέση ευθύνης, γιατί
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συμβάλλουν σημαντικά στο να βελτιώσουν το ρόλο και το έργο τους ως στελέχη της
εκπαίδευσης αλλά και ως εκπαιδευτικοί. Η σπουδή αυτή τους βοήθησε να μεταβάλλουν τις
στάσεις τους, τις αντιλήψεις τους και τις πρακτικές τους σε βαθμό τέτοιο όπου σε
ορισμένους μετέβαλλε ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους ως προς την εκπαίδευση.

4. Συμπεράσματα
Τα μεταπτυχιακά με κατεύθυνση την ηγεσία - διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
φαίνεται να προσφέρουν καινούργιες και σημαντικές γνώσεις και πολλαπλές εμπειρίες
(τυπικές και άτυπες) σε όσους τα παρακολουθούν με αποτέλεσμα, όταν τα ολοκληρώνουν,
να αναγνωρίζουν τη θετική τους επίδραση και τη βελτίωση που τους προσδίδουν στο ρόλο
και στο έργο τους ως εκπαιδευτικοί και ως διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας.
Η διοίκηση ενός σχολείου είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που σε καμία περίπτωση
δεν εξαντλείται σε μία τυπική γραφειοκρατική διεκπεραίωση, το σχολικό συγκείμενο με
την πάροδο των ετών γίνεται όλο και πιο σύνθετο και απαιτητικό και επομένως οι γνώσεις
και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο διευθυντής σχολείου είναι πολλές και ποικίλες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιμόρφωση και ακόμα η πιστοποιημένη γνώση σε
θέματα ηγεσίας και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων δείχνει να είναι πλέον μία ανάγκη
που έχει γίνει σαφής για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για εκείνους που ενδιαφέρονται
να διεκδικήσουν μία θέση ευθύνης. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα
πολλών ερευνών. Πιο συγκεκριμένα ο Γεωργογιάννης (2004) επισημαίνει πως η
επιμόρφωση στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι κύριο
μέλημα των σχολών που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς, η έρευνα της Μυλωνά (2005)
φανερώνει πως η διδακτική αρτιότητα δεν είναι αρκετή αλλά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
εκπαιδεύονται στην εκπαιδευτική ηγεσία και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η
έρευνα του Στυλιανίδη (2008) καταδεικνύει την ανάγκη επιμόρφωσης πριν την ανάληψη
θέσης ευθύνης στην ηγεσία και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, οι έρευνες της Unesco (2008
& 2009) επισημαίνουν την καθοριστική συμβολή του διευθυντή στην αποτελεσματικότητα
του σχολείου και την επιβεβλημένη επιμόρφωση του σε θέματα διοίκησης, η συγκριτική
μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (2010), εξετάζοντας τις
επιμορφωτικές ανάγκες των ερωτηθέντων, επιβεβαιώνει την ανάγκη επιμόρφωσης σε
θέματα οργάνωσης – ηγεσίας και διοίκηση. Η ανάγκη επιμόρφωσης των διευθυντικών
στελεχών διαφαίνεται από την έρευνα του Wallas Foundation Research (2013) όπου
επισημαίνονται οι επιμορφωτικές ανάγκες από την πλευρά των διευθυντών σε θέματα
ηγεσίας και διοίκησης σχολείου καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην
Ισπανία το 2011, στη Ν. Αφρική το 2006, στην Αφρική το 2012, στις Η.Π.Α. το 2015 και στο
Πακιστάν το 2006. Επίσης, η έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του
Πανεπιστημίου του Warwick της Αγγλίας από τον Bush το 2009 υποστηρίζει πως η άσκηση
ηγεσίας απαιτεί προετοιμασία καθώς ο ρόλος του ηγέτη είναι σύνθετος και πολύπλοκος και
προτείνεται ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της ηγεσίας όπως αυτό της Σιγκαπούρης η οποία
είναι πρωτοπόρος στην Ασία ως προς την προετοιμασία των διευθυντών θεσμοθετώντας το
Δίπλωμα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση.
Με τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας συμφωνεί και η έρευνα των
Μαλλιαρού Ε. Μ. & Παπαδοπούλου Ε. (2016) η οποία διεξήχθη σε 117 εκπαιδευτικούς που
παρακολουθούσαν ή είχαν ολοκληρώσει αντίστοιχο μεταπτυχιακό και οι οποίοι σε ποσοστό
92,3% υποστήριξαν πως είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη επιμόρφωση των διευθυντών
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σε θέματα Διοίκησης – Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων. Έτσι δικαιολογείται και η άποψη
πολλών εκπαιδευτικών ότι ένα τέτοιου τύπου μεταπτυχιακό όχι απλά θα πρέπει να
μοριοδοτείται περισσότερο στις κρίσεις για θέση ευθύνης αλλά να θεωρείται και
προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτές.
Καταλήγοντας, μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι η πιστοποιημένη επιμόρφωση σε
θέματα ηγεσίας – διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων αποτελεί μια αναγνωρισμένη
αναγκαιότητα από τους εκπαιδευτικούς κυρίως για εκείνους που σκοπεύουν να
διεκδικήσουν μια θέση ευθύνης (Κοκκόρη, 2020).

5. Συζήτηση
Τα μεταπτυχιακά με κατεύθυνση την ηγεσία – διοίκηση στην εκπαίδευση δείχνουν να
επιδρούν θετικά σε όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών που τα ολοκληρώνουν γιατί
τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα ηγεσίας, εκπαιδευτικής
πολιτικής κ.α. και να βελτιώσουν ή να διαφοροποιήσουν τις στάσεις, τις αντιλήψεις τους
και κυρίως τις πρακτικές τους. Αποκτούν μια νέα οπτική για την εκπαίδευση πιο διευρυμένη
και πιο ολοκληρωμένη. Αντί να βλέπουν το δέντρο βλέπουν το δάσος. Ξεφεύγουν από το
μικρόκοσμο της τάξης ή της σχολικής μονάδας και αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση
συνολικά με βάση τους στόχους της και τις συνθήκες που την προσδιορίζουν.
Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει καθολική αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς πως
είναι πολύ σημαντική η πιστοποιημένη επιμόρφωση σε θέματα ηγεσίας – διοίκησης των
διευθυντών σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί, αξιολογώντας την ωφέλεια του
μεταπτυχιακού, αντιλαμβάνονται ότι η γνώση κομβικών θεμάτων στην ηγεσία και διοίκηση
σχολείων αποτελεί προϋπόθεση για να επιτελέσει με επιτυχία το έργο του ένας διευθυντής.
Η ανάγκη αυτή έχει γίνει πλέον αντιληπτή από ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας των
εκπαιδευτικών αφού ο ρόλος του διευθυντή γίνεται συνεχώς πολυπλοκότερος και
κρισιμότερος για την οργάνωση, λειτουργία αλλά και αποτελεσματικότητα του σχολείου και
γι’ αυτό παρατηρούμε ότι, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
παρακολουθούν σχετικά μεταπτυχιακά αυξάνεται.
Επίσης, από πολλούς εκπαιδευτικούς τονίστηκε πως το μεταπτυχιακό με κατεύθυνση
την ηγεσία - διοίκηση της εκπαίδευσης θα έπρεπε να μοριοδοτείται περισσότερο
συγκριτικά με τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά στις κρίσεις για θέσεις ευθύνης αφού φαίνεται να
προετοιμάζει σε σημαντικό βαθμό τους υποψήφιους. Μάλιστα, πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς
θέση ευθύνης θεωρούν ότι το μεταπτυχιακό θα έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στις κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα ήταν μικρής κλίμακας και τα αποτελέσματα δεν
είναι εύκολα γενικεύσιμα. Προτείνετε να ακολουθήσουν επόμενες έρευνες στις οποίες το
δείγμα να είναι μεγαλύτερο και να χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες όπως ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) ή ανάλογα με τα χρόνια
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν μια ποιοτική σχολική μονάδα
και ο ρόλος του Διευθυντή- ηγέτη.
Μαρκάκη Χαρά
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
haramar31@gmail.com

Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν προσεγγίσεις που πηγάζουν από την
αποτίμηση της πολυπλοκότητας του όρου ποιότητας και του τρόπου διοίκησης που την
προωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια
καινοτομία στα μοντέλα διοίκησης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού και πιο συγκεκριμένα μιας σχολικής μονάδας. Στην
κατεύθυνση της πιο ποιοτικής εκπαίδευσης κινείται η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας, η εφαρμογή της οποίας στην εκπαίδευση αποτελεί πρόκληση, καθώς θεωρείται
ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό και εκσυγχρονιστικό μέσο για την ποιοτική βελτίωση της
διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης. Με τη συνεχή επιμόρφωση και ενδυνάμωση
των εκπαιδευτικών της, την αναγνώριση του έργου που προσφέρουν όλα τα εμπλεκόμενα
μέλη, την ενθάρρυνση της εφαρμογής καινοτομιών, την προώθηση της συνεργατικότητας
αλλά και για τη συνολικότερη αλλαγή της λειτουργίας, της διοίκησης, της νοοτροπίας και
της γενικότερης κουλτούρας του εκπαιδευτικού συστήματος θα μετασχηματιστεί ο τρόπος
λειτουργίας της σχολικής μονάδας με μακροπρόθεσμα οφέλη. Στη σύγχρονη εποχή η
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κατέχει εξέχουσα θέση στα μοντέλα διοίκησης με σκοπό την
αποτελεσματική βελτίωση της εκπαίδευσης, την απομάκρυνση της διοικητικής
εσωστρέφειας και πρωτίστως τη βελτίωση των μηχανισμών διοίκησης με ποιοτικά
αποτελέσματα.Παράλληλα θα τονιστούν οι παράγοντες και ο ρόλος ενός Διευθυντή-ηγέτη
στη διαμόρφωση μιας ποιοτικής σχολικής μονάδας.
Λέξεις - κλειδιά: ποιότητα, ηγέτης

1. Στόχοι και γενικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
Ο όρος ποιότητα όσο και η αποτίμησή της είναι ένα θέμα εξαιρετικά πολύπλοκο,
αφού επηρεάζεται από κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές και οικονομικές συγκυρίες, οι
οποίες μάλιστα αλληλεπιδρούν. Η επιδίωξη της βελτίωσης της ποιότητας αρχικά συνέπεσε
με τη βιομηχανοποίηση των προϊόντων και τη βιομηχανική επανάσταση. Στα τέλη της
δεκαετίας του '20, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. η ιδέα της ολικής ποιότητας
από τους WalterShewhart και W. Edwards Deming. Στη σύγχρονη εποχήη ποιότητα και
οτρόπος διοίκησης που την προωθεί, δηλαδή η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας,συνέβαλε στην
αποτελεσματική βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής, στηναπομάκρυνση της διοικητικής
εσωστρέφειας των δημόσιων υπηρεσιών και στη βελτίωσή τους, καθώς και στην ξεκάθαρη
στροφή τους προς την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών (Μιχαλόπουλος, 2003).
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) απαιτεί τη συμμετοχή όλων σε όλες τις
εσωτερικές διαδικασίες της σχολικής μονάδας(Δερβιτσιώτη, 1993)και είναι μια νέα
φιλοσοφία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότηταςστο σύνολο της.
Πρόκειται για μια συστηματική προσέγγιση που ενδιαφέρεται για την ολική
αποτελεσματικότητα του οργανισμού παρά για τα ατομικά επιτεύγματα των μονάδων εντός
αυτού. Στα πλαίσια εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εμπλέκονται όλοι οι
εργαζόμενοι, από τον κατώτερο ως τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, ειδάλλως οποιαδήποτε
προσπάθεια καταλήγει σε αποτυχία.
Οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κινούνται σε τρία επίπεδα α) σε
επίπεδο διοίκησης και διοικητικών διαδικασιών β) σε επίπεδο διδασκαλίας των αρχών και
των εργαλείων της προς τους μαθητές και την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ως μέσο
προσωπικής βελτίωσης και γ) στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίαςενεργοποιώντας
όλους τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας, έχοντας ως αρχή τη
συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην κοινή προσπάθεια, την έμφαση στην ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού, την ενσωμάτωση της ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
ακόμα και την εξάλειψη του αισθήματος φόβου των εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω όμως,
προϋποθέτουν την αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας σε θέματα διοίκησης, την εξάλειψη
του φόβου, την αντίληψη μιας κοινής πορείας συνεργατικότητας καθώς και την ύπαρξη
ενός χαρισματικού ηγέτη που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη, ανοδική πορεία την εκάστοτε
σχολική μονάδα.
Σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ποιότητα αποτελεί
προτεραιότητα και ζητούμενο. Με αφετηρία τα σημεία του Deming για την ολική ποιότητα,
ο Joseph Fields διατύπωσε αντίστοιχο αριθμό σημείων ειδικά για την ποιότητα στην
εκπαίδευση. Βασικό σημείο της φιλοσοφίας του αποτελεί η αντίληψή του περί αλλαγής
νοοτροπίας και προώθησης αλλαγών κυρίως από την εκπαιδευτική ηγεσία (Deming, 1986),
καθώς ρυθμιστές των πραγμάτων στον 21ο αιώνα θα καθίστανται πλέον οι έχοντες
πρόσβαση στις πληροφορίες και όσοι παράγουν τα καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες
υπηρεσίες.
Επομένως, η συνεχής βελτίωση των μαθητών και της διδασκαλίας, έτσι ώστε αυτοί να
ανταποκρίνονται ολοένα και πιο αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις του διεθνούς
ανταγωνισμού, πρέπει να αποτελεί πρώτιστο στόχο του σχολείου. Επιπλέον, η επίδοση ενός
μαθητή κρίνεται απαραίτητο να ελέγχεται σε κάθε στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας και
όχι μόνο στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή ενός παρατεταμένου μαθησιακού κύκλου, καθώς
τότε δεν μπορεί να έχει βελτιωτική και ενισχυτική αξία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί
αρνητικά συναισθήματα στο μαθητή. Παράλληλα, η μάθηση, μέσω της οποίας
επιτυγχάνεται η ποιότητα, είναι αποτέλεσμα μιας συνεργατικής προσπάθειας όπου
συμμετέχουν από κοινού το υπουργείο με τα αναλυτικά προγράμματα, τα στελέχη
εκπαίδευσης, οι τοπικοί φορείς, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς (Deming,1986). Επιπλέον, ως
προϋπόθεση για την ποιότητα τίθεται η συνεχιζόμενη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Μακροπρόθεσμα, ο παραπάνω στόχος αποδίδει ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
σεβασμό, αυξανόμενη προσωπική συνεισφορά, προστιθέμενη αξία και φήμη (Fields, 1993).
Βασικός άξονας της φιλοσοφίας του Fields για την εκπαιδευτική ποιότητα, είναι και η
ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς τους.
Συνεπώς η διοίκηση του σχολείου οφείλει να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια τα
οποία θα στοχεύουν στην εξοικείωση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών με τα σχολικά

38

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)

τους καθήκοντα και τις προσδοκίες του σχολείου, αλλά και των παλαιότερων με τους νέους
ρόλους που καλούνται να υποστηρίξουν.
Για όλα αυτά βέβαια, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία μιας ικανής και
αποτελεσματικής ηγεσίας που θα απομακρύνει τα εμπόδια για την πρόοδο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η οποία θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη συλλογική
ευθύνη στη λήψη αποφάσεων. Γίνεται λόγος και για απομάκρυνση του φόβου από τα
σχολεία, καθώς ο φόβος εμποδίζει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ανθρώπων, την
ανάληψη πρωτοβουλιών και την αναζήτηση νέων τρόπων για την επίλυση προβλημάτων,
την παρρησία και την ειλικρίνεια που πρέπει να διέπει τις σχέσεις, την ανοιχτή επικοινωνία
ενώ παράλληλα προκαλεί αντίσταση στην προτεινόμενη αλλαγή (Fields, 1993).Ας έχουμε
κατά νου ότι οι άνθρωποι διαθέτουν απεριόριστες δυνατότητες όταν συνεργάζονται, ενώ
όταν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό δημιουργεί νικητές και χαμένους, και άρα δυσάρεστα
συναισθήματα, παραίτηση, ή ακόμα και φθόνο. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα συνεχούς
αυτοβελτίωσης, στοιχείο που πρέπει να εκμεταλλεύεται κατάλληλα η εκπαιδευτική
διαδικασία (Fields, 1993).
Παράλληλα, η χρήση της βαθμολογίας ως κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών
καταστρέφει τη χαρά της μάθησης, προωθεί την αποστήθιση και τη βαθμοθηρία και δε
σέβεται τις ατομικές δυνατότητες κάθε παιδιού. Ο Fields καταλήγει σημειώνοντας ότι η
υιοθέτηση της αλλαγής στάσης και της νέας νοοτροπίας μπορεί να έχει επιτυχή έκβαση,
εφόσον τηρούνται τα επαναλαμβανόμενα στάδια ή κύκλοι του Deming στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Οι κύκλοι αυτοί αποτελούνται από τοστάδιο του σχεδιασμού (Plan), της δράσης
(Do), του ελέγχου (Check), και της βελτίωσης (Act). Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την
επίλυση ενός προβλήματος, πρώτα προσδιορίζεται το πρόβλημα, κατόπιν ερευνάται και
αναλύεται και στη συνέχεια διορθώνεται.

2. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν μια ποιοτική σχολική μονάδα
Παλαιότερα, τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα εστίαζαν κυρίως στην
ποσότητα της παρεχόμενης γνώσης αλλά έδιναν μικρότερη σημασία στην ποιότητα και την
εμπέδωση της γνώσης. Παράλληλα, ένα σχολείο θεωρούνται ποιοτικό ανάλογα με το
βαθμό συμμόρφωσής του στην υλοποίηση των κεντρικά αποφασισμένων διαδικασιών οι
οποίες προβλέπονταν στο εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα (Ματθαίου, 2007). Έτσι, ο
χαρακτηρισμός του ποιοτικού και αποτελεσματικού σχολείου αποδίδονταν σε εκείνο το
σχολείο το οποίο τηρούσε αυστηρά τους κανόνες συμπεριφοράς, διεκπεραίωνε με άκρα
προσήλωση τις διαδικασίες και ολοκλήρωνε το σύνολο της τεράστιας διδακτέας ύλης.
Σήμερα όμως, δεδομένων των κοινωνικών και οικονομικών ανακατατάξεων, οι
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο ποιοτικό έχουν αλλάξει. Γενικά, «καλό
σχολείο» θεωρείται σήμερα εκείνο το οποίο είναι ευπροσάρμοστο στις αλλαγές και στο
οποίο διακινείται ελεύθερα η βιωματική γνώσηκαι είναι συναφής με τη διαδικασία
προετοιμασίας ενεργών πολιτών (Δούκας, 1999).
Ένας κεντρικός πυλώνας ανάδειξης της ποιότητας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε
ότι είναι τα τελευταία χρόνια τα νέα αναλυτικά προγράμματα που εκφράζουν τους νέους
στόχους της εκπαίδευσης δεχόμενα επιρροές από το διεθνές πλαίσιο για την εκπαίδευση
του 21ου αιώνα. Σήμερα λοιπόν, η εκπαιδευτική πολιτική προωθεί αναλυτικά προγράμματα
που υποκαθιστούν τα παραδοσιακά, επονομάζονται curricula και στηρίζονται στη
διερευνητική και εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης μέσα από συγκεκριμένους
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σκοπούς και στόχους. Παράλληλα, στα νέα προγράμματα έχουν ενταχθεί καινοτόμες
δράσεις, με σκοπό την αναβάθμιση της προσφερόμενης ποιότηταςστην εκπαίδευση. Μέσα
από αυτά τα προγράμματα και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, επιδιώκεται η ανάπτυξη της
προσωπικότητας,της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της υπευθυνότητας του
μαθητή,με στόχο τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών στη ζωή
του.Παράλληλα, αναδεικνύονται και νέες εκσυγχρονισμένες μέθοδοι διδασκαλίας που
προωθούν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την ομαδικότητα και τη συνεργασία, την εννοιολογική
μάθηση, την κριτική σκέψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας,
προσανατολιζόμενες βέβαια πάντα στο μαθητή και τις ανάγκες του (Πασιαρδής, 2004).
Επιπλέον, νέες μέθοδοι παρεμβατικής και διορθωτικής αξιολόγησης τύπου portfolio
(Μπαγάκης & Macbeath, 2008) αποσαφηνίζουν την απόδοση των μεθόδων διδασκαλίας,
καθώς ο μαθητής πλέον ενισχύεται, αν παρουσιάζει αδυναμίες, με αντίστοιχα ενισχυτικά
προγράμματα. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί ότι αλλάζει και ο
προσανατολισμός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου, αφού η διδασκαλία σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων των
μαθημάτων και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
Επιπροσθέτως, οι τελευταίες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών θέτουν ως στόχο την
ενημέρωσή τους σε σύγχρονους επιστημονικούς, παιδαγωγικούς, τεχνολογικούς,
κοινωνικούς και πολιτικοοικονομικούς τομείς, καθώς και στην εξοικείωσή τους με νέα
μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη και άρα ποιοτική
αναμόρφωση του εκπαιδευτικού τους έργου.
Επίσης, στοχοθετούν την ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης σχολικής
μονάδας, διαχείρισης τάξης και κρίσεων και εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες που
προάγουν την ποιοτική εκπαίδευση. Τέλος, προωθείται η χρήση των ψηφιακών μέσων,
ώστε οι μαθητές και των πιο απομακρυσμένων περιοχών να μπορούν να έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες και τα ίδια μέσα με τα παιδιά όλου του κόσμου.

3. Η Συστημική προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην
εκπαίδευση
Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης είναι σχετικά
νέα, καθώς έγινε πεδίο αντιπαραθέσεων και συζητήσεων η εφαρμογή της στα σχολεία.
Σήμερα η έννοια αυτή έχει δυο σημασίες καθώς νοείται είτε ως διοικητική επιστήμη είτε ως
εξειδικευμένη δραστηριότητα με αντικείμενο τη διοικητική επιστήμη (Κατσαρός, 2008).
Ειδικά τώρα, για τη σχολική μονάδα, η διοίκηση επιδιώκει τη διευκόλυνση της διεξαγωγής
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των παραγόντων που
εμπλέκονται σε αυτήν. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα και στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να
προετοιμάσουν πολίτες ενεργούς οι οποίοι θα μπορούν άμεσα να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας. Κατά συνέπεια, απαιτείται εκσυγχρονισμός των παρωχημένων εκπαιδευτικών
συστημάτων μέσω της δημιουργίας ευέλικτων δομών και διαδικασιών συνεχούς ελέγχου
(Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007) με απώτερο στόχο την ποιοτική εκπαίδευση.
Και ποιοτική μπορεί να είναι αυτή η εκπαίδευση που προετοιμάζει και εφοδιάζει τον
αυριανό πολίτη με τα απαραίτητα προσόντα που θα τον βοηθήσουν να προσαρμόζεται δια
βίου σε μια κοινωνία υψηλής μεταβλητότητας και ρευστότητας, να διαχειρίζεται την
πληροφορία, να καινοτομεί, να παράγει και να συνεργάζεται (Κέντρο Εκπαιδευτικής
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Έρευνας, 2007). Απαραίτητη προϋπόθεση κρίνεται και η διασφάλιση της ποιότητας των
προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας, η καταλληλότητα και η επάρκεια
των διδασκόντων, η αξιοπιστία της υλικοτεχνικής υποδομής, ο έλεγχος των επιδόσεων των
μαθητών, αλλά και η ομαλή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας (Μπρίνια, 2008).
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θέτει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Επιπλέον, επενδύει στο ανθρώπινο
δυναμικό, στη δημιουργικότητα του ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλης της σχολικής
κοινότητας στις διαδικασίες βελτίωσής της. Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, προωθεί την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο
σχεδιασμό δράσης στη σχολική μονάδα και ταυτόχρονα τους δημιουργεί την αίσθηση της
συλλογικής ευθύνης στην επιτυχία αλλά και στην αποτυχία. Η σχολική μονάδα ως σύστημα
θεωρείται μέρος ενός ευρύτατου συστήματος, όπου συμπεριλαμβάνονται η σύγχρονη
εκπαιδευτική πραγματικότητα, η κατάσταση της αγοράς εργασίας και οι κοινωνικές και
οικονομικές εξελίξεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (Walton, 1986).
Τα σχολεία που έχουν εφαρμόσει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
χαρακτηρίζονται από την απαραίτητη αλλαγή του ρόλου της διοίκησης, η οποία
αναγνωρίζει, ανταμείβει και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούςστο έργο τους. Σε αυτά τα
σχολεία ποιότητας επιβάλλονται αλλαγές και στο ρόλο των εκπαιδευτικών, των μαθητών
και των γονέων. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον η αυθεντία και η μοναδική πηγή γνώσης,
μα μετουσιώνεται σε συντονιστή της προσπάθειας έτσι ώστε να διευκολυνθεί όσο το
δυνατό περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές από παθητικοί αποδέκτες της
παρεχόμενης γνώσης, μετατρέπονται σε ενεργά μέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία,
παροτρύνονται να διερευνήσουν, να ανακαλύψουν τη γνώση καλλιεργώντας την κριτική
τους ικανότητα. Έτσι, η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας κινείται στη λογική του σωστού
και έγκαιρου προγραμματισμού, με απλή και ευέλικτη δομή που θα μπορεί να
προσαρμόζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις όποιες αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής
και λοιπές εξωτερικές προκλήσεις. Επιπλέον οι στόχοι είναι απαραίτητο να είναι μετρήσιμοι
και βεβαιώσιμοι και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της συγκεκριμένης
σχολικής μονάδας, το περιβάλλον και τις αδυναμίες της. Σύμφωνα με τις αρχές της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, απαιτείται εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε όλους για τη λήψη
αποφάσεων στη σχολική μονάδα, τεχνική υποστήριξή της, προώθηση ευέλικτων
διαδικασιών και αλλαγή της γραφειοκρατικής δομής, υπό την επίβλεψη όμως και
καθοδήγηση μιας ηγεσίας που συντονίζει, εμψυχώνει και εμπνέει.
Ποιοτικό λοιπόν, είναι ένα ευέλικτο, ανταγωνιστικό και επαρκές σχολείο που
εκπληρώνει τους στόχους του, λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και κάνει πράξη
την εκπαιδευτική αποκέντρωση. Επιπλέον, ένα ποιοτικό σχολείο θα πρέπει να προετοιμάζει
τους μαθητές, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασχοληθούν με την πολιτιστική και
οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία μελλοντικά θα αποτελέσουν ενεργά μέλη
της (Ζωγόπουλος, 2011).

4. Η Εφαρμογή της
πραγματικότητα

Διοίκησης

Ολικής

Ποιότητας στην Ελληνική

Όπως έχει διαπιστωθεί, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να εφαρμοστεί στη
διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων προσφέροντας μια νέα πνοή σε αυτές, βελτιώνοντας
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους μέσα από τον προγραμματισμό της δράσης
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τους (Masoumeh et al., 2010). Ωστόσο, η διοίκηση των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων
διαθέτει όλες τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι η πολυνομία, η υπέρμετρη
γραφειοκρατία, ο υπερσυγκεντρωτισμός και οι αναχρονιστικές διοικητικές διαδικασίες οι
οποίες καθιστούν τη διοίκηση δύσκαμπτη, πολυδάπανη και χρονοβόρα (Σαΐτη, 1994).
Επιπλέον, οι υλικοτεχνικές ελλείψεις, η ανεπάρκεια οικονομικών κονδυλίων, η ελλιπής
επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και η έλλειψη κατάρτισης των στελεχών
εκπαίδευσης σε θέματα σύγχρονηςδιοίκησης δυσχεραίνουν την εφαρμογή της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας στα σχολεία στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα η εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο αλλεπάλληλων
νομοθετικών ρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων, χωρίς κοινή γραμμή και σχέδιο δράσης,
οπότε οποιαδήποτε πρόοδος διακόπτεται και η διακοπή αυτή συμπαρασύρει μαζί της και
την όποια σκέψη και προοπτική για ποιότητα.
Χρειάζεται, λοιπόν, να διαμορφωθεί μια μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική πολιτική που
θα είναι απόρροια της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων που
επηρεάζονται από τις αλλαγές. Η σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού είναι ένα
μεγάλο ζητούμενο για την εφαρμογή και επιδίωξη της ποιότητας σε μια σχολική μονάδα,
καθώς η ποιότητα είναι ένα όραμα, ένας στόχος που οικοδομείται σταδιακά. Ένας άλλος
πολύ σημαντικός παράγοντας που ευθύνεται για την έλλειψη ποιοτικών χαρακτηριστικών
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι και αυτός της ηγεσίας, καθώς ο
διευθυντής ευθύνεται όχι μόνο για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό
της σχολικής ζωής, αλλά και την αναβάθμιση του σχολείου και της καλλιέργειας ενός
ποιοτικού προφίλ και οράματος για το σχολείο το οποίο καλείται να εμφυσήσει και να
μεταδώσει και στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς.
Ο διευθυντής όμως του ελληνικού σχολείου, σύμφωνα με το ισχύον συγκεντρωτικό
σύστημα, δε διαθέτει πολλές διακριτικές ευχέρειες δράσης. Εξάλλου, επωμίζεται ένα τόσο
μεγάλο και σύνθετο έργο το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την εποπτεία του έργου των
εκπαιδευτικών, τη φροντίδα και υποστήριξη των μαθητών, την επικοινωνία με το εξωτερικό
περιβάλλον του σχολείου, τη διασφάλιση της αρτιότητας της κτιριακής και υλικοτεχνικής
υποδομής του σχολείου, την ενασχόληση με διάφορα άλλα γραφειοκρατικού τύπου
διοικητικά θέματα- ώστε πολλές φορές είναι πρακτικώς δύσκολο να ασχοληθεί με
ποιοτικούς στόχους. Άλλωστε, πολλοί διευθυντές δεν είναι καν στοιχειωδώς κατηρτισμένοι
πάνω σε θέματα σύγχρονης διοίκησης ούτε και τους παρέχονται κίνητρα υλικά και μη, για
να επιδιώξουν μια σχετική κατάρτιση και επιμόρφωση (Σαΐτη, Φέγγαρη & Βούλγαρη, 1997).
Πέρα από τα διευθυντικά στελέχη, επιμόρφωση χρειάζονται και οι εκπαιδευτικοί,
καθώς η ανάπτυξη των παιδαγωγικών επιστημών τα τελευταία χρόνια, η αλματώδης
ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν προκαλέσει ριζικές αλλαγές στο διδακτικό και
παιδαγωγικό τους έργο, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητο να αναλάβουν νέους
ρόλους και να εκπαιδεύονται διά βίου, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία και να διατηρήσουν το κύρος τους απέναντι στους μαθητές τους
(Ματθαίου, 1999). Ωστόσο, έχει τη δυνατότητα η ευρεία μάζα των εκπαιδευτικών να τύχει
επιμόρφωσης και συνάμα λαμβάνει κίνητρα από την πολιτεία για να το πράξει;
Παράλληλα, διοικητικής φύσεως θέματα παρεμποδίζουν την εφαρμογή ποιοτικών
στόχων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ενώ η γραμματειακή υποστήριξη των
σχολικών μονάδων καθιερώθηκε με το νόμο 576/1977, εντούτοις και ενόψει της
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σε πολλά σχολεία ανατίθεται στο διδακτικό
προσωπικό, που παράλληλα με το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο επιφορτίζεται και
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με διοικητικά - γραμματειακά θέματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αφιερωθεί
απερίσπαστα στις απαιτήσεις της κυρίως εργασίας του. Επίσης, η κατανομή και η ανάθεση
εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς δημιουργεί διενέξεις και εντάσεις ανάμεσα
στα μέλη του συλλόγου και του διευθυντή, με αποτέλεσμα να διαρρηγνύεται το κλίμα
ηρεμίας και συνεργασίας, να παρατηρούνται φαινόμενα μεροληψίας και ανταγωνισμοί και
επομένως να «εξανεμίζεται» οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας και ομοψυχίας, στοιχεία
απαραίτητα για την επίτευξη ποιοτικών στόχων σε μια σχολική μονάδα.
Ακόμα ενώ η αξιολόγηση είναι βέβαιη προϋπόθεση για μια ποιοτική εκπαίδευση,
εντούτοις δεν είναι επιθυμητή, καθώς συνδέεται με θέματα μονιμοποίησης, μισθολογικής
ανέλιξης και υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, ενώ θα έπρεπε να ενδυναμώνει το
εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών με δημιουργική ανατροφοδότηση. Εάν συνέβαινε το
τελευταίο, τότε η αξιολόγηση θα είχε περισσότερο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
κοινότητας, με την προϋπόθεση βέβαια πως η τελευταία θα είχε πεισθεί για την
αντικειμενικότητα των κριτηρίων εφαρμογής και για τους στόχους της αξιολογικής
διαδικασίας. Άλλωστε, στο σημείο αυτό και προσεγγίζοντας το θέμα της αξιολόγησης υπό
το πρίσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και του πρωτεργάτη της Dr. W. EdwardDeming,
δεν είναι δυνατόν η σταδιοδρομία ενός εκπαιδευτικού να στηριχτεί στην προσωπική γνώμη
του ανωτέρου του που μπορεί να εξαρτάται και από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και
επομένως η εγκυρότητά της να μη διασφαλίζεται (Λογοθέτης, 1992). Γι' αυτό το λόγο, ο
Deming προτείνει την κατάργηση της ετήσιας βαθμολόγησης της αξίας του εργαζόμενου
από τους ανωτέρους του, αφού είναι υποκειμενική, καταστρέφει την ομαδική δουλειά και
δημιουργεί ανταγωνισμό και αρνητικά συναισθήματα ενώ για την ποιότητα χρειαζόμαστε
τη συνεργασία (Deming, 1993).
Κρίνεται σκόπιμο να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί ότι η ποιότητα της διδασκαλίας
επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας και του αλτρουισμού και όχι μόνο μέσω των
μεμονωμένων ατομικών κινήσεων. Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή
επαγρύπνηση και να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, να
διαλέγονται και να αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας, και να προσπαθούν να
εξυψώσουν το θεσμό του σχολείου θέτοντας μακροπρόθεσμους ποιοτικούς στόχους.

5. Ο Διευθυντής- ηγέτης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα προϋποθέτουν ένα σχολείο ευέλικτο και ικανό να
προσαρμόζεται αποτελεσματικά και δημιουργικά στις νέες απαιτήσεις της γνώσης της
κοινωνίας της πληροφορίας. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι το τυπικό μοντέλο
του διευθυντή-γραφειοκράτη έχει αποτύχει (Duignan, 1994). Ο διευθυντής μιας σχολικής
μονάδας είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Ο συνολικός και
ομαλός συντονισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι λειτουργίες στρατηγικής
σημασίας για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων αλλά παράλληλα και για την ομαλή
διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Ο όρος «ηγεσία», στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, περιγράφει ένα ιδιαίτερα έντονο
συνδυασμό ποιοτικών προσωπικών χαρακτηριστικών. Το άτομο που διαθέτει τέτοια
ηγετικά χαρακτηριστικά μπορεί να εφαρμόσει επιτυχώς ένα σύνολο καλών πρακτικών, οι
οποίες διδάσκονται και καλλιεργούνται. Μπορεί να μην διδάσκονται οι ηγετικές ικανότητες
και δεξιότητες, μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από τη σωστή και εμπεριστατωμένη
γνώση των επιστημονικών τεχνικών διοίκησης.
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Ο διευθυντής – ηγέτης οφείλει να διαθέτει ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες ώστε
να 1) δημιουργεί το όραμα του σχολείου 2) να καλλιεργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την
επίτευξη των στόχων 3) να εξασκεί με επιτυχία τις ικανότητες του προς επίλυση τυχών
διαφορών ανάμεσα στους συναδέλφους 4) να αναπτύσσει ομάδες εργασίας και να ενισχύει
κάθε συμμετοχική και συναδελφική δραστηριότητα 5) να παρακινεί και να εμψυχώνει τους
συνεργάτες του 6) να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά καταστάσεις αβεβαιότητας
7) να είναι ευέλικτος και να ενεργεί με αποφασιστικότητα 8) να βοηθά τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς σε καθημερινή βάση, χωρίς να επιβλέπει τη δουλειά τους 9) να καλλιεργεί
σχέσεις συνεργασίας 10) να παραμένει ανοιχτός στις απόψεις των άλλων 11) να διαδίδει
τους στόχους και τις αξίες του εκπαιδευτικού οργανισμού (Morgan, 1996).
Στις μέρες μας, το σύγχρονο σχολείο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο τελικό προϊόν
παρά στη διαδικασία που οδηγεί σε αυτό, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα
βαθμοθηρίας και αποστήθισης εις βάρος της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της
βιωματικής γνώσης(Λαϊνάς, 2000). Άρα, ένα ποιοτικό σχολείο θα πρέπει να προσφέρει
στους μαθητές του πρόσβαση σε ένα σύνολο γνώσεων, που θα τους προετοιμάσουν για την
πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας (Murray & Chapman, 2003). Η Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή όλου του
προσωπικού και αποσκοπεί στην ικανοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και του ανθρώπινου
δυναμικού του οργανισμού.
Αναφορικά με το εγχείρημα της εκπαιδευτικής αλλαγής, προκειμένου αυτό να
επιτύχει ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά και αναλυτικά την
ετοιμότητα του εγχειρήματος. Όσον αφορά στην αποτελεσματική διοίκηση του διευθυντή
μιας σχολικής μονάδας, αυτή προσδιορίζεται από τη συνεχή και δυναμική διαδικασία του
προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου όλων των
παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια, ώστε οι
αποφάσεις, οι ενέργειες και τα προϊόντα της γνώσης να είναι αποτελεσματικά.
Σε διεθνές επίπεδο κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση εργαλείων σκέψης που θα
προετοιμάσουν τους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, ώστε να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ενθαρρύνεται η απόκτηση νέων
δεξιοτήτων και νέας γνώσης με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας
του μαθητή, η διασύνδεση του σχολείου με τις επιχειρήσεις μέσω προώθησης
προγραμμάτων μαθητείας, και δια βίου μάθησης, η καταπολέμηση του κοινωνικού
.αποκλεισμού με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και
γενικότερα η παροχή παιδείας που να δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να διαχειρίζονται
την προσφερόμενη πληροφορία, και να καθίστανται ικανοί πολίτες, έτοιμοι να
αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να
εκσυγχρονιστεί υιοθετώντας μεθόδους βελτίωσης προκειμένου να μπορέσει να
ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το μήνυμα για τη
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης πρέπει να φτάσει σε όλους όσους
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό προϋποθέτει μια καθολική δέσμευση
της διοίκησης της σχολικής μονάδας και του προσωπικού της, σε μια διαδικασία συνεχούς
βελτίωσης μέσα από τη συνεχή γνώση και επιμόρφωση, καθώς και μια απαραίτητη αλλαγή
νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
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Σύμφωνα με τον αμερικανό συγγραφέα AlvinToffler (1928-2016), «οι αναλφάβητοι
του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση, αλλά εκείνοι
που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν».

Βιβλιογραφικέςαναφορές
Ελληνική
Δερβιτσιώτη, Κ.Ν., (1993). Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Αθήνα: Σταμούλης.
Δούκας, Χ., (1999). Ποιότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Συνοπτική Ερευνητική
Επισκόπηση. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 1, 172186.
Ζωγόπουλος, Ε., (2011). Ανάλυση Παραγόντων και Κριτηρίων και Υλοποίηση Μοντέλου
Βελτίωσης Ολικής Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Κατσαρός, Ι., (2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, (2007). Πρακτικά Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με
θέμα: «Η Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου από την αποτύπωση του Συστήματος
στο Σχεδιασμό των Παρεμβάσεων». Αθήνα.
Λαϊνάς, Α., (2000). Διοίκηση και Προγραμματισμός σχολικών μονάδων: επιστημονικές
προσεγγίσεις και ελληνική πραγματικότητα, στο Ζ. Παπαναούμ (επιμ.), Ο
Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. Θεσσαλονίκη:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Λογοθέτης, Ν., (1992). Μάνατζμεντ ολικής ποιότητας. Αθήνα: Interbooks.
Ματθαίου, Δ., (1999). Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ματθαίου, Α., (2007). Ποιότητα στην εκπαίδευση. Ιδεολογικές ορίζουσες, εννοιολογήσεις
και πολιτικές–Μια συγκριτική θεώρηση. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 13,
1032.
Μιχαλόπουλος, Ν., (2003). Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management.
Αθήνα: Παπαζήσης.
Μπαγάκης, Γ. & MacBeath, J., (Επιμ.) (2008). Η ηγεσία που διευκολύνει τη μάθηση. Αθήνα:
Λιβάνης.
Μπρίνια, Β., (2008). Management Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης. Αθήνα:
Σταμούλης.
Πασιαρδής Π., (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη
σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο
Σαΐτης, Χ., Φέγγαρη, Μ., Βούλγαρης, Δ., (1997). Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της
ηγεσίας στο σύγχρονο σχολείο. Διοικητική Ενημέρωση, τ. 7.
Σαΐτης, Χ., (1994). Βασικά Θέματα της Σχολικής Διοίκησης. Αθήνα
Ξενόγλωσση
Deming, W.E., (1986). Out of the crisis. Cambridge,MA: MIT Center for Advanced Engineering
Study.
Deming, W.E., (1993). The New Economics. Cambridge: MIT Press
Fields, J., (1993). Total Quality For Schools, a suggestion for American Education. New York:
American Society For Quality.

45

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)

Masoumeh, P., Ramli, B., Shaffe, M.D., Soaib, A. & Seyedehhava, M. (2012) TheRelationship
between Level of Total Quality Management (T.Q.M.) and the Level of Culture of
Teaching and Learning (COTL) in School. International Journal of Researchin
Management & Technology 2 (3).p.319-323
Morgan, G. (1996). Empowering human resources. In C.Riches & C. Morgan (EDs), Human
Resource Management in Education (pp. 32-37). London: The Open University.
Murray, P. & Chapman, R., (2003).From continuous improvement to organizational learning:
developmental theory. The Learning Organization, 10(5), 278.
Walton, M., (1986).The Deming Management Method. New York: Perigree Books, Putnamm.

46

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)

Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση: Μεταβαίνοντας από τη
Γραφειοκρατία στη Μετασχηματιστική Ηγεσία
Μηλαθιανάκης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικός ΠΕ.70, M.Ed: Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
mmilath@gmail.com

Περίληψη
Με την παρούσα εισήγηση αποσκοπούμε στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών
των τριών Διοικητικών Μακροθεωριών και συγκεκριμένα της Κλασικής, της Νεοκλασικής
και της Δομικής Θεωρίας. Επίσης, θα γίνει αναφορά στην ιστορική εξέλιξη και στα βασικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τριών Μακροθεωριών, καθώς και στην απήχηση του κάθε
διοικητικού μοντέλου στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, θα επιδιώξουμε
να αναδείξουμε και να συσχετίσουμε τις προεκτάσεις κάθε θεωρίας με τον δυναμικό ρόλο
τον οποίο καλείται να διαδραματίσει σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό, ο σχολικός ηγέτης.
Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η εστίαση και η εμβάθυνση στον ρόλο που μπορεί να έχει ο
μετασχηματιστικός σχολικός ηγέτης, στη διαχείριση της αλλαγής, στη δημιουργία
«εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής» στον σχολικό οργανισμό και τον μετασχηματισμό
της σχολικής μονάδας σε μανθάνουσα κοινότητα. Αποσκοπούμε στην αντιδιαστολή των
βασικών χαρακτηριστικών του μάνατζερ με αυτά του μετασχηματιστικού ηγέτη,
προσβλέποντας στον προβληματισμόκαι τη δημιουργίας κριτικής στάσης έναντι της
αναδυόμενης πρότασης του Διοικητισμού.
Λέξεις-κλειδιά: Διοικητικές Μακροθεωρίες, μετασχηματιστική ηγεσία.

1. Εισαγωγή
Η εδραίωση της παγκόσμιας αγοράς, η διάθεση των υπερεθνικών οργανισμών για
κέρδος, καθώς και η πολιτική συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας οδηγούν το εκπαιδευτικό
γίγνεσθαι των εθνικών κρατών στην επικέντρωση του διεθνούς λόγου εκπαιδευτικής
πολιτικής, ο οποίος με εμφατικό τρόπο εστιάζει στην οικονομική αξία της εκπαίδευσης.
Βασικές λέξεις-κλειδιά που συγκροτούν τον ιδεολογικό πυρήνα του, όπως κατάρτιση,
δεξιότητες, δια βίου μάθηση, απασχόληση, πιστοποίηση ποιότητας, παραγωγικότητα,
καθιερώνονται ως βασικοί παιδαγωγικοί όροι. Ακολούθως, εισάγονται και γενικεύονται
επιχειρηματικές έννοιες, όπως ανταγωνιστικότητα, απόδοση λόγου, αποτελεσματικότητα,
έλεγχος κόστους κέρδους, και αποδοτικότητα (Ζμας, 2007).
Ο επηρεασμός αυτός γίνεται ορατός, ως προβαλλόμενη τάση, κατά τη διαδικασία
ανασυγκρότησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, όπου προτάσσεται η
αυτοδιαχείριση των σχολικών μονάδων μέσα στα πλαίσια μιας αναδυόμενης εκπαιδευτικής
αγοράς. Μια αυτοδιαχείριση που προσπαθεί να τεκμηριώσει την αναγκαιότητά της λόγω
της ύπαρξης γραφειοκρατικής δυσκαμψίας, έντονων και συχνών εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων, ανυπαρξίας οικονομικών πόρων ή αδυναμίας προσαρμογής στις νέες
συνθήκες της οικονομίας. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω αδυναμιών, η σχολική
μονάδα εκλαμβάνεται ως μαθητευόμενος οργανισμός, ο οποίος μέσα από τη διαδικασία
της αυτοαξιολόγησης θα διαμορφώσει το δικό του προφίλ και φυσιογνωμία,
προσπαθώντας να προσελκύσει όσους περισσότερους μαθητές μπορεί (Ζμας, 2007).
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Επιπροσθέτως, η οικονομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης ασκεί άμεση επίδραση στο
διοικητικό υπόβαθρο των εθνικών κρατών, καθώς και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τους
(Ματθαίου, 2007). Ακολούθως, η ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού, ως επίσημη ιδεολογία
της παγκοσμιοποίησης, προστάζει την αλλαγή του ρόλου της εκπαίδευσης, η οποία καλείται
πλέον να υπηρετήσει τους σκοπούς της ελεύθερης αγοράς (Harvey, 2005).
Όλες αυτές οι ραγδαίες αλλαγέςθέτουν διαρκώς υπό αμφισβήτηση τη σημαντικότητα
του ρόλου του σχολείου ως κοινωνικού θεσμού, καθιστώντας έτσι αναγκαία την ύπαρξη
ευέλικτης και αποτελεσματικής ηγεσίας, η οποία να μπορεί να αντεπεξέλθει στο
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Κατσαρός, 2008). Με ζητούμενο την αποτελεσματική ηγεσία
αναμένεται, σήμερα, η μετακίνηση της σχολικής ηγεσίας από ένα καθαρά γραφειοκρατικό
μοντέλο με συγκεντρωτική αντίληψη διοίκησης σε ένα μοντέλο μετασχηματιστικού τύπου
με αποκεντρωτική αντίληψη διοίκησης, στο οποίο αξιοποιούνται μορφές κατανεμημένης
ηγεσίας και συμμετοχικού τύπου διοίκηση (Θεοφιλίδης, 2012). Σε συνάρτηση με όλα τα
παραπάνω, τον εικοστό αιώνα στη Διοικητική Επιστήμη παρατηρείται μετακύλιση και
αλληλοεπικάλυψη των τριών διοικητικών μακροθεωριών και συγκεκριμένα της Κλασικής,
της Νεοκλασικής και της Δομικής Θεωρίας. Επιπροσθέτως, τις τελευταίες δεκαετίες
αναδύεται το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ ως νέα τάση του διοικητικού status, η οποία
διαπνέεται από τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού, προτάσσοντας την εισαγωγή μιας
τεχνοκρατικής διάστασης στην εκπαίδευση, επηρεάζοντας τη διοικητική και εκπαιδευτική
πραγματικότητα (Διερωνίτου & Ιωαννίδου, 2014).
Λαμβάνοντας υπόψη μας τον αυξανόμενο ρυθμό τωναλλαγών και των προκλήσεων
της νέας χιλιετίας οι οποίες συντελούνται σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τις πιέσεις που
αυτές ασκούν για ανασυγκρότηση στα εκπαιδευτικά συστήματα των εθνικών κρατών,
οφείλουμε να προβληματιστούμε για τον ρόλο και τη θέση της σχολικής ηγεσίας μέσα σε
ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Ως προς τη δομή της εισήγησής μας, αρχικά θα περιγράψουμε τα βασικά
χαρακτηριστικά των τριών Μακροθεωριών της Διοικητικής Επιστήμης (Κλασική, Νεοκλασική
και Δομική), καθώς και τις επιδράσεις τους στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Ακολούθως, θα αναφερθούμε στους όρους ηγεσία και διεύθυνση, παρουσιάζοντας το
μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στην αναδυόμενη
διοικητική τάση του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και θα ολοκληρώσουμε με την πρότασή
μας για την αναγκαιότητα ανάπτυξης κριτικής στάσης έναντι των επερχόμενων
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

2. Διοικητικές Μακροθεωρίες
Κατά την αναφορά μας στις τρεις Μακροθεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης, κρίνουμε
απαραίτητο να παρουσιάσουμε την ανθρωπολογική βάση κάθε θεωρίας, η οποία
περιλαμβάνει τις αντίστοιχες παραδοχές του διοικητισμού σχετικά με τις πεποιθήσεις και
τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην Κλασική,
στη Νεοκλασική και στη Δομική Θεωρία ή Σύγχρονη Διοίκηση.
2.1. Κλασική Διοίκηση
Η πρώτη Μακροθεωρία της Διοικητικής Επιστήμης αναφέρεται στην Κλασική
Διοίκηση, εμφανίζεται στις αρχές του 20ουαιώνα και περιλαμβάνει τα διοικητικά μοντέλα
της Γραφειοκρατίας και της Επιστημονικής Διοίκησης, με κύριους εκφραστές, αντίστοιχα
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τον Γερμανό κοινωνιολόγο Max Weber και τον Αμερικανό μηχανικόFrederickTaylor.Κύρια
γνωρίσματα της Κλασικής Διοίκησης αποτελούν η ιεράρχηση της εξουσίας, η αυστηρή
τήρηση των κανονισμών, η εξειδίκευση, ο συντονισμός, η κατανομή και τυποποίηση της
εργασίας, η εστίαση στην αποτελεσματικότητα επίτευξης των στόχων, μέσα από τον
αυστηρό προγραμματισμό και τον συστηματικό έλεγχο, αγνοώντας την ανθρώπινη
διάσταση της υπηρεσίας (Θεοφιλίδης, 2012).
Η ανθρωπολογική βάση της Κλασικής Θεωρίας αναδεικνύει τον «οικονομικό
άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι κάθε εργοδοτούμενος ενδιαφέρεται για τη μεγιστοποίηση
του ατομικού του κέρδους, εκλογικεύοντας και προσαρμόζονταςανάλογα τη συμπεριφορά
του στον εργασιακό χώρο. Ο «οικονομικός άνθρωπος» εκλαμβάνεται από τη φύση του μη
ικανός να εφαρμόσει αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία στη συμπεριφορά του, καθιστώντας
έτσι απαραίτητη την παρέμβαση της διοίκησης ώστε αφενός να τον παρωθεί κυρίως με
οικονομικά κίνητρα, αφετέρου να ελέγχει διαρκώς ότι επιτελεί σωστά το έργο του μέσω
εξωτερικού ελέγχου. Επιπροσθέτως, θεωρείότι οι ατομικοί στόχοι και επιδιώξεις των
εργαζομένων διαφοροποιούνται και συγκρούονται με τους στόχους και τις επιδιώξεις του
οργανισμού. Τέλος, επιδιώκει μέσω της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας να ελέγχει και να
εξουδετερώνει τα συναισθήματα μεταξύ υφισταμένων και προϊσταμένων (Θεοφιλίδης,
2012).
Γραφειοκρατικό Μοντέλο: Η πληρέστερη ανάλυση του Γραφειοκρατικού Μοντέλου
διοίκησης έγινε από τον Γερμανό κοινωνιολόγο Max Weber, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της
εξουσίας ως θεμελιώδες μέγεθος, προσδίδοντας σε αυτήν τρεις χαρακτηριστικές
μορφές:την παραδοσιακή, τη χαρισματική και τηλογική - νομική εξουσία.Για τον Weber από
τις τρεις μορφές εξουσίας, μόνο η λογική – νομική εξουσία έχει τις δυνατότητες
μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων για την υπηρεσία. Η εξουσία αυτή πηγάζει από τη
θέση ότι ανώτερος όλων είναι ο νόμος. Ο νόμος είναι απρόσωπος και η πειθαρχία των
εργαζομένων δε σχετίζεται με το πρόσωπο του ηγέτη, αλλά με τη θέση που κατέχει ο
ηγέτης στη διοικητική ιεραρχία, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία του γραφειοκρατικού
μοντέλου διοίκησης.
Συνοψίζοντας, στα πλαίσια του Γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησηςη δράση του
σχολικού ηγέτη καθορίζεται από τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς κανονισμούς που
αναλογούν στη θέση που κατέχει. Επιπροσθέτως, η ιεραρχική θέση και η
εμπειρογνωμοσύνη του διευθυντή – προϊσταμένου νομιμοποιεί και προβάλλει την άσκηση
εξωτερικής αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς, ως την πλέον αποτελεσματική. Τέλος,
αναμένει από εκπαιδευτικούς και μαθητές τη συμμόρφωσή τους σε κανονισμούς και
οδηγίες, ώστε να αποφύγουν να λογοδοτήσουν σε περίπτωση μη υπακοής σε αυτούς.
(Θεοφιλίδης, 2012).
Επιστημονική Διοίκηση: Η θεωρία της Επιστημονικής Διοίκησης ως διοικητικό
μοντέλο, γνωστή και ως «τεϊλορισμός», εμφανίζεται στο πρώτο τέταρτο του 20 ου αιώνα,
κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, με θεμελιωτή τον Αμερικανό μηχανικό
Frederick Taylor και αποσκοπεί στην εύρεση του βέλτιστου τρόπου εκτέλεσης της εργασίας
των εργοδοτούμενων, ώστε να υπάρξει μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας (Πασιαρδής,
2004).
Η Επιστημονική Διοίκηση χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων
στοντρόπο εργασίας των εργοδοτούμενων, ώστε ναμεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και η
αποδοτικότητά τους. Επιπροσθέτως,συναρτά άμεσα το οικονομικό κίνητρο (αμοιβή
εργαζομένων) με την παραγωγή τους, προάγει τον καταμερισμό της εργασίας, αποσκοπεί
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στην εξειδίκευσητων εργαζομένων μέσα από την αρχική κατάρτιση και τη συνεχή
επιμόρφωσή τους, ασκώντας παράλληλα συνεχή - συστηματικό ιεραρχικό έλεγχο και
αξιολόγηση στους εργαζομένους.
Στον ευρωπαϊκό χώρο γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια να συνδεθεί η αύξηση της
παραγωγικότητας με την αρτιότερη οργάνωση της διοίκησης, με μελετητή το Γάλλο
θεωρητικό της διοίκησης HenriFayol, ο οποίος διακρίνει πέντε βασικές λειτουργίες του
διοικητικού στελέχους και συγκεκριμένα: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την
εκτέλεση, τον συντονισμό και τον έλεγχο (Θεοφιλίδης, 2012).
Το μοντέλο της Επιστημονικής Διοίκησης επιδρά στον εκπαιδευτικό χώρο σε
οργανωτικό – διοικητικό επίπεδο, εισάγοντας το διοικητικό οργανόγραμμα και την
ιεραρχική δομή, καθορίζοντας έτσι το πεδίο ελέγχου - εξουσίας κάθε θέσης. Σε πρακτικό
επίπεδο δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση των μετρήσιμων μαθησιακών
αποτελεσμάτων και στη δημιουργία εθνικών επιπέδων κατάταξης της αποτελεσματικότητας
των σχολικών μονάδων. Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ανά
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και η εύρεση της αποτελεσματικότερης μεθόδου διδασκαλίας
(Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007).
2.2. Νεοκλασική Θεωρία ή Διοικητικό Μοντέλο των Ανθρώπινων Σχέσεων
Το Διοικητικό μοντέλο Διοίκησης με βάση τις ανθρώπινες σχέσειςαναδύθηκε στη
δεκαετία 1930-1940, ως αποτέλεσμα των πειραμάτων που έγιναν στο κτίριο Hawthorne της
εταιρείας WesternElectric, από τους καθηγητές της Σχολής Διοίκησης του πανεπιστημίου
Harvard,Mayoκαι Roethlisberger, αποσκοπώντας αρχικά στη μελέτη της συσχέτισης των
φυσικών συνθηκών εργασίας με την αύξηση της παραγωγικότητας των εργατών(Διερωνίτου
& Ιωαννίδου, 2014).Τα αξιοσημείωτα ευρήματα της έρευνας αυτής ανέδειξαν την
ανθρωπολογική βάση του «κοινωνικού ανθρώπου», η οποία προτάσσει την ικανοποίηση
των κοινωνικών αναγκών του εργαζομένου, ως βασικό συντελεστή της αύξησης της
αποδοτικότητας και της παραγωγικότητάς του (Θεοφιλίδης, 2012).
Αναλυτικότερα, ο «κοινωνικός άνθρωπος» παρωθείται στην εργασία του,
περισσότερο από την ανάγκη ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών του, όπως
αναγνώρισης και αποδοχής από τους συναδέλφους του και λιγότερο από τα οικονομικά
κίνητρα. Επίσης, η δυναμική της ομάδαςεπιλέγεται από τους εργαζομένους, έναντι της
ατομικής προσπάθειας, προβάλλοντας μια μορφή άτυπης ηγεσίας η οποία ελαχιστοποιεί
τον ανταγωνισμό μεταξύ εργαζομένων, καθορίζει το επίπεδο παραγωγής καιλειτουργεί ως
μέσο προστασίας προς τη διεύθυνση. Το συγκεκριμένο διοικητικό μοντέλο εστιάζει στη
σημασία που ασκούν οι ψυχολογικοί παράγοντες στην αποδοτικότητα των εργαζομένων,
σχετίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης μιας επιχείρησης, με την
ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών στον χώρο εργασίας, την ισότιμη μεταχείριση, τη
δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης επικοινωνίας υφισταμένων – προϊστάμενων, καθώς και
τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα,
αναγνωρίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα (Κανελλόπουλος, 1990).
Η επίδραση του μοντέλου αυτού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται εμφανής
στη δεκαετία του 1980 με την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή και την καθιέρωση
των Σχολικών Συμβούλων (επιστημονική εποπτεία), Προϊσταμένων γραφείων και
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (διοικητική εποπτεία), δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας
προϊσταμένων και υφισταμένων. Επίσης, δίνεται έμφαση στις επιμορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών και καθιερώνεται ο σύλλογος διδασκόντων ως όργανο λήψης αποφάσεων
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δίνοντας μια διάσταση συμμετοχικής – δημοκρατικής διοίκησης. Γενικά, φαίνεται να
τοποθετείται ο άνθρωπος και ο μαθητής στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Καλφούντζου, Τηλιγάδα & Τσιγγερίδη, 2015).
2.3. Δομική Θεωρία ή Σύγχρονη Διοίκηση
Η Σύγχρονη Διοίκηση εμφανίζεται τη δεκαετία του 1950, με κύριο εισηγητή τον
Αμερικανό ChesterBarnard, ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Τηλεφωνικής Εταιρείας Bell
στη Νέα Υόρκη. Ως κύριο χαρακτηριστικό του προβάλλει τη σύνθεση των θέσεων της
Κλασικής και Νεοκλασικής Θεωρίας, εστιάζοντας τόσο στην επίτευξη των στόχων της
υπηρεσίας, όσο και στον ανθρώπινο παράγοντα.Έχονταςστην ανθρωπολογική του βάση τον
«σύνθετο άνθρωπο», εκλαμβάνει τον εργαζόμενοαπό τη φύση του ενεργητικό και
δραστήριο, αναγνωρίζοντας του την ικανότητα αυτοελέγχου, αυτοκατεύθυνσης,
εργασιακής ωρίμανσης, καθώς και εύρεσης νέων κινήτρων μέσα στο εργασιακό του
περιβάλλον. Πρεσβεύει ότι η ανθρώπινη παρώθηση και τα κίνητρα πηγάζουν από την
αναγκαιότητα ικανοποίησης διαφορετικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι σταθερές αλλά
μεταβάλλονται ανάλογα με τις επικρατούσες εργασιακές συνθήκες και μπορεί να
διαφοροποιούνται ανά εργαζόμενο (Θεοφιλίδης, 2012).
Σχετική είναι και η θεωρία του ψυχολόγου Maslow η οποία αφορά την κατάταξη και
ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου σε μια πυραμίδα που περιλαμβάνει πέντε επίπεδα
αναγκών, η ικανοποίηση των οποίων πρέπει να γίνεται από τη βάση προς την κορυφή.
Πρεσβεύει ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται πρωτίστως για την ικανοποίηση των
φυσιολογικών-βιολογικών και των αναγκών ασφάλειας, οι οποίες βρίσκονται στη βάση της
πυραμίδας και ακολουθεί η εκπλήρωση των επόμενων ανωτέρων επιπέδων αναγκών:
κοινωνικών, εκτίμησης - αναγνώρισης και τέλος της αυτοπραγμάτωσης (Maslow, 1954).
Η Σύγχρονη Διοίκηση θεωρεί ότι η στοχοθεσία της υπηρεσίας οφείλει να μην
βρίσκεται σε σύγκρουση με τους στόχους,τις επιθυμίες και τις ανάγκες των εργαζομένων
της. Τα μέλη του οργανισμού θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν κατακόρυφα με τους
προϊσταμένους και οριζόντια με τους συναδέλφους τους, να συμμετέχουν ενεργά στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας τηδέσμευση στις κοινές αποφάσεις,
νιώθοντας ταυτόχρονα ότι υπηρετούν και τους προσωπικούς τους στόχους. Εάν τα
παραπάνω εξασφαλιστούν, η υπηρεσία θα αποκομίσει τα οφέλη από την αύξηση
τηςπαραγωγικότητας των εργαζομένων, οι οποίοι θα λειτουργούν προς την
αυτοπραγμάτωσήτους, αποσκοπώντας στην επιτυχία και στην αναγνώριση (Σαΐτης, 2008).
Το θεωρητικό υπόβαθρο της Σύγχρονης Διοικητικής Θεωρίας αξιοποιείται από τη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), εισηγητής της οποίας θεωρείται ο EdwardDeming και
σχετίζεται με τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και της λογοδότησης. Θεωρεί τη
διαμορφωτική αξιολόγηση, την επανάδραση βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
και τα μικρά βελτιωτικά βήματα, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη της
αποτελεσματικότητας. Επιπροσθέτως, προσεγγίζει τη σχολική μονάδα ως σύνολο επιμέρους
υποσυστημάτων, επισημαίνοντας την ανάγκη καθολικής συμμετοχής όλων των μελών του
οργανισμού στη διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης και καθορισμού βελτιωτικών
δράσεωνμε μικρά βήματα προοδευτικού χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν μια
προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης του σχολείου εκ των έσω, περιθωριοποιούν τον
καταμερισμό της εργασίας και την εξειδίκευση της Επιστημονικής Διοίκησης, δίνοντας
νόημα στο έργο των εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας έναντι του
ατομισμού (Πασιαρδής, 2004). Η πρακτική εφαρμογή της ΔΟΠ στη σχολική μονάδα
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περιλαμβάνει πέντε στάδια, ξεκινώντας από την αυτοαξιολόγηση της παρούσας
κατάστασης, τη διαμόρφωση κοινών σκοπών και οράματος καθολικής αποδοχής,
καθορισμός βελτιωτικών δράσεων, εφαρμογή των βελτιωτικών δράσεων, τελική
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προγραμματισμός βελτιωτικής επανάδρασης
(Θεοφιλίδης, 2012).
Η Σύγχρονη Διοίκηση αποδίδει μια δημοκρατικά κατανεμημένη θεώρηση της σχολικής
ηγεσίας, προτρέποντας τους εκπαιδευτικούς στη λήψη αποφάσεων, παρέχοντας τους
επαγγελματική ικανοποίηση λόγω της πραγμάτωσης των ατομικών κινήτρων τους,
ενισχύοντας έτσι τον συντονιστικό ρόλο του ηγέτη ο οποίος ασκεί διακριτικό έλεγχο
(Διερωνίτου & Ιωαννίδου, 2014).

3. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διεύθυνση
Συχνά παρατηρείται μια σύγχυση ως προς τον ακριβή προσδιορισμό των εννοιών
ηγεσίας και διεύθυνσης (management), καθώς και του ρόλου που αυτές επιτελούνμε
αποτέλεσμα να εκλαμβάνονται και ως ταυτόσημες, ενώ στη βιβλιογραφία υπάρχει σαφής
διαχωρισμός τους. Η διεύθυνση, ως λειτουργία της διοίκησης, περιέχει όλες τις ενέργειες
των διευθυντικών στελεχών που έχουν άμεση σχέση με τον χειρισμό του ανθρώπινου
δυναμικού. Αποτελεί τη διαπροσωπική διάσταση της διοίκησης απαιτώντας συγκεκριμένες
ικανότητες από αυτούς που την ασκούν, όπως υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ικανότητες
παρακίνησης, αντίληψης, αλλά και ποιότητα χαρακτήρα με στοιχεία δυναμισμού και
αποφασιστικότητας (Τύπας & Κατσαρός, 2003). Ο διευθυντής αποτελεί εκπρόσωπο της
διοικητικής ιεραρχίας ο οποίος εστιάζει κυρίως στη συνοχή, στην οργάνωση και στην ομαλή
λειτουργία του οργανισμού, χρησιμοποιώντας την επιρροή πουπηγάζει από την εξουσία της
θέσης που κατέχει. Επιπροσθέτως, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη διοικητική
πολυπλοκότητα μέσα από την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, εκτελώντας
κυρίως λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την
καθοδήγηση και τον έλεγχο του σχολικού οργανισμού (Σαΐτης, 2014).
Στην ηγεσία αποδίδεται ευρύτερος ρόλος, όπως χάραξη κοινού οράματος και
υψηλών στόχων, αντιμετώπιση των αλλαγών, καθώς και βελτίωση - ανάπτυξη του
προσωπικού του οργανισμού (Κατσαρός, 2008). Ο ηγέτης εμπνέει και αναδεικνύεται μέσα
από την ομάδα, ασκεί επιρροή, διαδίδει τις ιδέες και το όραμα του για τον οργανισμό και
παρακινεί για τη στήριξη των ιδεών αυτών μέσα από την εισαγωγή καινοτομιών και
αλλαγών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος
και θα οδηγήσουν στη βελτίωση και ανάπτυξη του οργανισμού. Θα μπορούσαμε να
εστιάσουμε στο γεγονός ότι η βασική διαφορά μεταξύ προϊσταμένου και ηγέτη φαίνεται να
αφορά στον τρόπο αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα (Σαΐτης, 2014).
Αντιστοίχως, η εκπαιδευτική ηγεσία εσωκλείει τη διαδικασία επιρροής η οποία
εδράζεται σε σαφείς αξίες και εμπνευσμένο όραμα, αποσκοπώντας στη δέσμευση των
μελών του σχολικού οργανισμού για ένα καλύτερο μέλλον. Ο σχολικός ηγέτης απαιτείται να
διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες, όραμα και αξίες, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη των γνώσεων
και των ικανοτήτων των μαθητών, ώστε να μπορέσουν ως μελλοντικοί πολίτες να
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και στις συνεχείς αλλαγές του κοινωνικού περιβάλλοντός
τους (Bush & Glover 2003). Επιπροσθέτως, η εκπαιδευτική ηγεσία και ο τρόπος άσκησής της
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επηρεασμού των μαθησιακών
αποτελεσμάτων και της ποιότητας των εκπαιδευτικών εμπειριών, διαμορφώνοντας
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παράλληλα το εργασιακό κλίμα και την ποιότητα συνεργασίας στον σχολικό οργανισμό
(Παπαλόη, 2012). Ωστόσο, παρά τον διαχωρισμό των όρων ηγεσίας και διεύθυνσης, για την
επιτυχή λειτουργία ενός οργανισμού,κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη τόσο της ηγεσίας όσο
και της διεύθυνσης, οι οποίες ως διαδικασίες αλληλοσυμπληρώνονται και
αλληλοεπηρεάζονται (Kotter, 1990). Ως συμπληρωματικούς εκλαμβάνει και ο Πασιαρδής
(2004) τους όρους ηγεσία και διεύθυνση, θέτοντας την ηγεσία υπεράνω της διεύθυνσης
διότι προσδίδει την κατεύθυνση του οργανισμού μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα,
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την προσφορά της διεύθυνσης στη διαχείριση της διοικητικής
καθημερινότητας. Στη συνέχεια της εισήγησής μας θα αναφερθούμε στο μοντέλο της
μετασχηματιστικής ηγεσίας, το οποίο συνδέεται άμεσα με ένα σχολείο που επιζητά την
καινοτομία και την αλλαγή.

4. Μετασχηματιστική Ηγεσία
Η μετασχηματιστική ηγεσία εισήχθη ως έννοια από τον Burns (1978) και αποτελεί τη
νέα τάση των εκπαιδευτικών συστημάτων, έπειτα από πολλά χρόνια προσήλωσης στο
γραφειοκρατικό μοντέλο.Κύριο πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού αποτελεί το γεγονός πως
η ηγεσία στηρίζεται σε άτομα περισσότερα του ενός, τα οποία αποτελούν ενεργά μέλη του
οργανισμού και έχουν λόγο για τη λειτουργία του, αποδίδοντας έτσι στην ηγεσία μια
οργανισμική ολότητα και όχι ευθύνη αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο του ηγέτη
(Θεοφιλίδης, 2012).
Ο μετασχηματιστικός ηγέτης αξιοποιεί τις αντιλήψεις των υφισταμένων και τις
μετασχηματίζει, κάνει χρήση της εξουσίας του μαζί με τους εκπαιδευτικούς και όχι πάνω σ’
αυτούς, οδηγώντας στην εσωτερίκευση της οργανωτικής κουλτούρας και στην πλήρη
ταύτιση του εργαζομένου με τον οργανισμό (Κατσαρός, 2008). Βασίζεται στη δύναμη της
επιρροής του ηγέτη και στοχεύει στη βαθιά αλλαγήτης κουλτούρας του οργανισμού
δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο και όχι στις οργανωτικές δομές (Sergiovanni, 2001).
Επιπροσθέτως, ο μετασχηματιστικός ηγέτης δίνει σημασία στα συναισθήματα και στις αξίες
του διδακτικού προσωπικού, βοηθώντας τους αρχικά να βρουν νόημα στα γεγονότα και στη
συνέχεια να αναδείξουν τις κλίσεις και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους και να αποδώσουν τα
μέγιστα. Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τον έλεγχο και την εφαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος στον από κοινού καθορισμό οράματος και εξατομίκευσης της διδασκαλίας
(Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014).

5. Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ ή Διοικητισμός
Η νέα αυτή τάση προσδιορίζεται εννοιολογικά με τους όρους «Νέο Δημόσιο
Μάνατζμεντ», «Νέος Διευθυντισμός», «Μετανεωτερική Διοίκηση», «Διοικητισμός» και
υιοθετεί τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, αντανακλώντας τη φιλοσοφία μεταρρύθμισης του
δημόσιου τομέα για αποκέντρωση και λειτουργίας του με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
Στον χώρο της εκπαίδευσης ο Διοικητισμός εκφράζεται με την παιδαγωγική, διοικητική και
οικονομική αυτονομία της σχολικής μονάδας, εγείροντας έντονες συζητήσεις και κριτική
στην εκπαιδευτική κοινότητα (Σταύρου, 2019).
Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (Ν.Δ.Μ.) προάγει την αυτοδιαχείριση της σχολικής
μονάδας μέσα από την αποκέντρωση της διαχείρισης του ελέγχου, επιδιώκοντας
παράλληλα την εισαγωγήμεταρρυθμιστικών δράσεων, ώστε να ικανοποιούνται
αποτελεσματικά οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πολιτών. Εμφατική είναι και η επίδραση
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του επιχειρησιακού μάνατζμεντ, όπου μέσα από την ανάλυση και τη συσχέτιση δεικτών
κόστους, οφέλους και αποτελεσματικότητας, οδηγούν στην υιοθέτηση από τη διοίκηση
κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης για το προσωπικό, καθώς και την εισαγωγή εθνικών
δεικτών μέτρησης και κριτηρίων αξιολόγησης για τους μαθητές. Ακολούθως, εξαίρονται τα
οικονομικά κίνητρα, επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις λογοδοσίας και κυρώσεων και
ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ σχολικών μονάδων, αποσκοπώντας στη βελτίωση του
προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014).
Παράλληλα,όμως, παρατηρείται και μια μετάθεση της έμφασής από τη διδασκαλία
στη μάθηση, καθώς και ο κατακερματισμός της διδακτέας ύλης σε μικρότερες ενότητες
όπου δίδονται σαφείς οδηγίες για το τι και με ποιον τρόπο θα διδαχθεί ο μαθητής. Το
προτεινόμενο προφίλ του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει ένα δάσκαλο επαγγελματία, με
συχνή και βραχεία επιμόρφωση ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται με επάρκεια και
αποτελεσματικότητα τη σχολική γνώση, τη σχολική τάξη και ζωή, εμφανίζοντας
περισσότερο μορφή μάνατζερ, παρά μορφή παιδαγωγού (Ματθαίου, 2007).
Συνοψίζοντας, στο Ν.Δ.Μ. εντοπίζουμε προοδευτική αλλαγή του κοινωνικού αγαθού
της εκπαίδευσης, η οποία από δημόσια και δωρεάν συσχετίζεται με οικονομικούς όρους,
όπως η αυτοδιαχείριση των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί μάνατζερ και η προαγωγή
του ανταγωνισμού μεταξύ σχολικών μονάδων.

Επίλογος
Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο ρυθμό των αλλαγών και των προκλήσεων της
νέας χιλιετίας, οι οποίες συντελούνται σε διεθνές επίπεδο (παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας, αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, δομικές αλλαγές σε κοινωνικές και
οικογενειακές δομές, μετανάστευση και κινητικότητα), καθώς και τις πιέσεις που αυτές
ασκούν για ανασυγκρότηση στα εκπαιδευτικά συστήματα των εθνικών κρατών (διοικητική
αποκέντρωση, αυτονομία σχολείων, βελτίωση των εθνικών δεικτών σχολικής επίδοσης,
αυτοαξιολόγηση και λογοδοσία), αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα, την πολυπλοκότητα
αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις με τις οποίες επιφορτίζεται ο ρόλος του σχολικού ηγέτη.
Έχοντας την άποψη ότι ο σχολικός ηγέτης, ο οποίος είναι ενήμερος για τις βασικές
αρχές της διοικητικής επιστήμης, μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στον
απαιτητικό και πολυδιάστατο ρόλο του, προβήκαμε στη σύνταξη αυτής της εισήγησης,
αποσκοπώντας στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των τριών Διοικητικών
Μακροθεωριών και του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, καθώς και των επιδράσεων που αυτές
ασκούν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Προσβλέπουμε ότι μέσα από την ενημέρωση αυτή θα μπορέσουμε να σταθούμε
αναστοχαστικά έναντι προγενέστερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, αντιλαμβανόμενοι
τις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν. Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι θα
μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια κριτική θέαση, έναντι των επερχόμενων διοικητικών και
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων διεκδικώντας τον ρόλο που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός
στον σχολικό οργανισμό, στη σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων και στον σχεδιασμό
της επαγγελματικής του ανάπτυξης (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014).
Ως κατακλείδα παραθέτουμε το ερώτημα: Πρέπει άραγε να προετοιμαστούμε για ένα
σχολείο που προάγει τον ατομικισμό, την αποπολιτικοποίηση, τον καταναλωτισμό και την
ομογενοποιημένη κουλτούρα; Μήπως και με δική μας συνέργεια ως εκπαιδευτικοί,
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μπορούμε να προσδοκούμε ένα σχολείο που διατηρεί τον μορφωτικό και παιδαγωγικό του
χαρακτήρα, διαμορφώνοντας έτσι τον πολίτη της πολιτικής κοινωνίας; (Μπουζάκης, 2005).
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία εκκινώντας από την επισκόπηση της έννοιας της εκπαιδευτικής
ανάγκης, θεμελιακής για τον σχεδιασμό και επιτυχημένη εκπόνηση οποιασδήποτε ενήλικης
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, μέσα από το συνθετικό πρίσμα διαφορετικών θεωρητικών
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.), εστιάζει εν συνεχεία στις ανισοτικές τάσεις συμμετοχής
ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα στο πλαίσιο της ελληνικής
πραγματικότητας, εν συναρτήσει με τις παραμέτρους του μορφωτικού τους επιπέδου και
της θέσης τους στην απασχόληση. Επιπλέον, επικεντρώνεται στα εμπόδια των ενήλικων
εκπαιδευόμενων που συνδέονται με τις ανισοτικές τάσεις συμμετοχής τους και εισηγείται
συγκεκριμένες προτάσεις για την κατά το δυνατόν μείωσή τους. Τέλος, συναρτά την επιτυχή
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Ελλήνων πολιτών αφενός με τη μεγιστοποίηση
συγκεκριμένων κινήτρων, αφετέρου με την ελαχιστοποίηση παρεμβαλλόμενων εμποδίων.
Συμπερασματικά, διαφαίνεται ο σημαίνων, υπό προϋποθέσεις, ρόλος της Ε.Ε. ως αγωγός
κατά το δυνατόν ίσων ευκαιριών για μάθηση και ως μοχλός κοινωνικοοικονομικής και
πολιτισμικής ανόδου της χώρας μας.
Λέξεις - κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, κίνητρα, εμπόδια, εκπαιδευτική ανάγκη, ανισοτικές
τάσεις συμμετοχής.

1. Εισαγωγή
Στις σύγχρονες κοινωνίες της διεθνοποιημένης οικονομίας, του οξυμμένου
ανταγωνισμού, των ραγδαίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και της διαρκώς
ανανεούμενης και, συνεπώς, ακυρούμενης γνώσης, ασκείται ακατάπαυστα πίεση σε άτομα
και πληθυσμιακά σύνολα για αδιάλειπτη επικαιροποίηση γνώσεων, πρόσκτηση δεξιοτήτων
και επαύξηση προσόντων, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στην αγορά εργασίας και αποφυγή
περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, μιας νέας μορφής ένδειας που πλήττει
ολοένα και περισσότερες ομάδες του γενικού πληθυσμού (Κόκκος, 2000, 2008).
Μέσα σ’ αυτό το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς, η
Εκπαίδευση Ενηλίκων αναδεικνύεται κεφαλαιώδης θεσμός, η επιτυχία των προγραμμάτων
του οποίου διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συμβατότητα των χαρακτηριστικών
τους προς τις διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και τα εκπεφρασμένα αιτήματα των
ενήλικων συμμετεχόντων (Κόκκος, 2005α· Rogers, 1999· Κατσαρού και Δεδούλη, 2008),
συνθήκη που προοιωνίζεται την κατάλληλη υποκίνηση και ενεργητική συμμετοχή των
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εκπαιδευόμενων, παραμέτρους sine qua non για την ποιότητα και αποτελεσματικότητά της
παιδευτικής πράξης (Βεργίδης και Καραλής, 2008 ·Καραλής, 2005).
Η συμμετοχή βέβαια των ενηλίκων στη μάθηση, κομβική έννοια στη Ε.Ε., επηρεάζεται,
επιπλέον, μεταξύ άλλων, από τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, από ποικίλης φύσης
και αιτιολογίας κίνητρα και εμπόδια (Κόκκος, 2005β), τα οποία την προωθούν ή την
αναστέλλουν, αντίστοιχα, διαμορφώνοντας ανισοτικές τάσεις ως προς την προσβασιμότητά
τους σε προγράμματα και δράσεις (Καραλής, 2013, 2017· Καραντινός, 2010).
Έτσι, η παρούσα εργασία, με αφετηρία την έννοια εκπαιδευτική ανάγκη, διερευνά
παραμέτρους άνισης συμμετοχής των Ελλήνων ενηλίκων σε εκπαιδευτικές μη τυπικές
δραστηριότητες, καθώς και ζητήματα κινήτρων και εμποδίων, καταλήγοντας σε εισηγήσεις
για μεγιστοποίηση της υποκίνησης και για άρση ή τουλάχιστον ελαχιστοποίηση των
ανασταλτικών παρεμβαλλόμενων παραγόντων στη μάθηση.

2. Εκπαιδευτική ανάγκη και υποκίνηση μάθησης
Αναμφισβήτητα, ο όρος «εκπαιδευτικές ανάγκες» συνιστά θεμελιακή έννοια στο
επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς η ικανοποίησή τους αποτελεί βασικό
αξίωμα του σχεδιασμού και της εκπόνησης οποιασδήποτε παιδευτικής δραστηριότητας
(Καραλής, 2005). Ωστόσο, δεν επικρατεί ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών αναφορικά με
την ερμηνεία της έννοιας, καθώς αυτή προσδιορίζεται λειτουργικά υπό το πρίσμα
διαφορετικής κάθε φορά προσέγγισης (ψυχολογικής, ψυχοκοινωνιολογικής, οικονομικής,
πολιτισμικής, δομολειτουργικής), με απόρροια να μεταλλάσσεται το σημασιολογικό
περιεχόμενό της (Βεργίδης και Καραλής, 2008).
Πάντως, η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφική επισκόπηση, αφενός, σηματοδοτεί την
εκπαιδευτική ανάγκη ως απόκλιση μεταξύ της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, από
άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και προσόντων, οι εκπαιδευόμενοι πληθυσμόςστόχος μιας σχεδιαζόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης, και των απαιτήσεων που εγείρει
συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολυδιάστατης
πραγματικότητας, για προσαρμογή με κάποιο ιδεατό πρότυπο (Καραλής, 2005). Επομένως,
το γνωστικό περιεχόμενο κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας οφείλει να συντείνει στη
σμίκρυνση ως ελαχιστοποίηση της προαναφερόμενης απόστασης.
Αφετέρου, η εκπαιδευτική ανάγκη προσδιορίζεται ως κίνητρο, ενόρμηση, εσωτερική
παρώθηση, ενδογενής υποκίνηση για μάθηση (Καραλής, 2005· Illeris, 2016· Rogers, 1999)
που απορρέει από αυτοαξιολόγηση και συνειδητοποίηση ανεπάρκειας, για συμμετοχή σε
συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα και για ανταπόκριση σε δεδομένες κοινωνικές
συγκυρίες και αιτήματα.
Ο συγκερασμός και η συνθετική επισκόπηση της οπτικής διαφορετικών θεωρητικών
της Ε.Ε. (Βεργίδης και Καραλής, 2008· Καραλής, 2005· Illeris, 2016), αναφορικά με την
εκπαιδευτική ανάγκη, αναδεικνύει αρκετά σημεία σύγκλισης μεταξύ τους, τα οποία
συνοπτικά είναι τα ακόλουθα.
Πρώτα απ’ όλα, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αναγνωρίζεται ως απόκριση σε δεδομένες
εκπαιδευτικές ανάγκες, ενεργοποιούμενες τόσο από ψυχικά, εσωτερικά ενδογενή
ερεθίσματα, όσο και εξωτερικά, περιβαλλοντικά αιτήματα για διαρκή προσαρμογή σε νέες
καταστάσεις: εσωτερικές και διαπροσωπικές αλλαγές, αλλά και ευρύτερα κοινωνικές
αναδομήσεις και νεωτερισμούς. Μάλιστα, κοινός τόπος των θεωριών είναι η ύπαρξη
συνειδητών και μη συνειδητών εκπαιδευτικών αναγκών, ερειζόμενων σε σαφή,
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προσδιορισμένα ή ανεπίγνωστα, ακαθόριστα και μη σαφώς αναγνωρίσιμα γνωστικά και
συναισθηματικά μοτίβα ή σχήματα, κατά τον Illeris (2016).
Αποδίδεται, εξάλλου, πολύ μεγάλη σημασία στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών
αναγκών ως καταλύτη της μαθησιακής διεργασίας. Για την κατάρτιση κάθε εκπαιδευτικού
προγράμματος ενηλίκων, η προηγηθείσα διακρίβωση των εκπαιδευτικών αναγκών του
πληθυσμού - στόχου στον οποίο αυτό απευθύνεται, ανάγεται σε κρίσιμο παράγοντα για την
επιτυχή διεξαγωγή του, καθώς διασφαλίζει την προσήκουσα υποκίνηση και ενεργητική
εμπλοκή των συμμετεχόντων και, άρα, τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων,
σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, που προοιωνίζονται εν δυνάμει αντίστοιχες
συμπεριφορές (Χαντζή, 2003).
Κι αυτό γιατί, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων και η
ενορχήστρωση της παιδευτικής πράξης στη βάση των διαπιστωμένων εκπαιδευτικών
αιτημάτων τους αναφορικά με το γνωστικό περιεχόμενο, τη μορφή του κ.λπ., καθιστώντας
έμπρακτο τον σεβασμό στον αυτοκαθορισμό και την ενηλικιότητά τους, αναδεικνύεται ως
μοχλός, κινητήρια δύναμη της συναισθηματικής εμπλοκής τους και, συνεπώς, της
μαθησιακής αποτελεσματικότητας.
Αναγνωρίζονται, συνεπώς, ως βασικές, ισότιμες συνιστώσες της μάθησης τόσο η
γνωστική (το περιεχόμενο κάθε μαθησιακής διεργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες), όσο και
η συναισθηματική της διάσταση (κίνητρα, συναισθήματα, στάσεις, ελευθερία βούλησης,
προαίρεση, συναισθηματική στάθμη εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και γενικά υποκίνηση
που επηρεάζει την παιδευτική διαδικασία). Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση και στην
αλληλένδεση μεταξύ τους, π.χ. επισημαίνεται η επίδραση του συναισθηματικού δυναμικού
στην ενεργοποίηση της νοημοσύνης. Τονίζεται κατεξοχήν η σημασία της υποκίνησης και
συναισθηματικής διάστασης της μάθησης, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η υποτίμηση ή
αγνόησή τους στην τυπική εκπαίδευση, με την εμμονή της σχεδόν αποκλειστικά στο
γνωστικό περιεχόμενο.
Εξάλλου, υπογραμμίζεται άμεσα ή έμμεσα η κοινωνική διάσταση της μάθησης (Illeris,
2007), η πίεση για μάθηση στην κοινωνία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του
ανταγωνισμού, της διαρκώς ανανεούμενης γνώσης, και εύλογα των διαρκώς ογκούμενων
εκπαιδευτικών αναγκών, προς ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες κοινωνικές
απαιτήσεις.
Ακόμη, η διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκών συμβάλλει στην εποικοδόμηση της
μάθησης πάνω στο επισημασμένο υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και σύστημα αξιών των
ενήλικων εκπαιδευόμενων. Απαραίτητη κρίνεται, βέβαια, η κατάλληλη νοητική πρόκληση,
με επιθυμητά χαρακτηριστικά, μετριότητα έντασης, συμβατότητα και συστοιχία με
ενδιαφέροντα, εμπειρίες, βιώματα, προσόντα και υφιστάμενες δυνατότητες
συμμετεχόντων, ώστε αφενός να συντελείται η ενεργοποίηση της νοητικής ενέργειας των
εκπαιδευόμενων και η πλήρης εμπλοκή τους, αφετέρου να αποτρέπονται και τακτικές
αποφυγής ή φαινόμενα μαθησιακής απόσυρσης και διαρροής, καθώς μάλιστα η συμμετοχή
στην Ε.Ε. είναι ελεύθερη, κατά βούληση, προαιρετική.

3. Συμμετοχή στην Εκπαίδευση ενηλίκων: ανισοτικές τάσεις, κίνητρα,
εμπόδια και προτάσεις υπέρβασής τους
Η συμμετοχή και η μη εγκατάλειψη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης Ενηλίκων δεν
εξαρτάται βέβαια αποκλειστικά από τον σχεδιασμό και την προσαρμογή τους στις
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εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, καθώς επισημαίνονται πολυποίκιλοι
παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά σε αυτήν. Μάλιστα, ερευνητικά δεδομένα
συνηγορούν υπέρ ανισοτήτων όχι τόσο αναφορικά με την εκροή από προγράμματα Ε.Ε. όσο
κυρίως με την εισροή σε αυτά (Καραλής, 2017).
3.1. Ανισοτικές τάσεις συμμετοχής
Μελέτες που έχουν εστιάσει, μεταξύ άλλων, σε χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευόμενων (Καραλής, 2013, 2017) αποκαλύπτουν παραμέτρους που διαδραματίζουν
καταλυτικό ρόλο στην πραγμάτωση της απόφασης για συμμετοχή σε μη τυπική
εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και η εργασιακή
θέση/κατάστασή τους.
Έτσι, διαπιστώνεται η θετική συνάφεια του εκπαιδευτικού επιπέδου με την
παρακολούθηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης. δηλαδή η συνάρτηση υψηλότερων
ακαδημαϊκών προσόντων και μεγαλύτερης σε συχνότητα και σε ένταση συμμετοχής σε
δράσεις και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (Βεργίδης, Ζάγκος, Κόκκινος, Κουτούζης,
Κυρίδης, Πανδής, & Σωτηρόπουλος, 2013· Καραλής, 2013, 2017· Καραντινός, 2010).
Επιπλέον, οι προαναφερόμενες πηγές αναδεικνύουν τη μεγαλύτερη αναλογία
συμμετεχόντων μεταξύ των ευρισκόμενων εντός αγοράς εργασίας, συγκριτικά με την
παρουσία σε αυτά ανέργων. Το γεγονός είναι αναμενόμενο, αφού οι τελευταίοι αδυνατούν
να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις της παρακολούθησης και δη σε εποχή
παρατεινόμενης κρίσης. Παράλληλα, η επιδότηση των προγραμμάτων, ως πολιτική
ανακούφισης των ανέργων και ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους, δε διαφαίνεται ως
γενικευμένη, ώστε να αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μάλιστα, μεταξύ των
εργαζόμενων (μισθωτών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων), παρατηρείται
μεγαλύτερη συμμετοχή εκείνων όσοι κατέχουν υψηλότερη θέση στην εργασιακή ιεραρχία
και διαθέτουν επαρκέστερο εισόδημα.
Συνεπώς, παρατηρείται διάσταση μεταξύ θεωρητικού λόγου περί Εκπαίδευσης
Ενηλίκων και πραγματικότητας, καθώς, ενώ σε επίπεδο επιδιώξεων, προθέσεων και
διακηρύξεων ο συγκεκριμένος θεσμός αναμένεται να περιορίσει και, ει δυνατόν, να
εξαλείψει εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες που λαμβάνουν χώρα στην τυπική
εκπαίδευση, εν τέλει στην πράξη αποδεικνύεται ότι λειτουργεί ως μηχανισμός
αναπαραγωγής, διαιώνισης και επιδείνωσής τους (Καραλής, 2013, 2017). συνεχίζοντας την
παγιωμένη τακτική της τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή «να ευνοούνται οι ήδη ευνοημένοι
και να αδικούνται οι ήδη κοινωνικά αδικημένοι» (Bourdieu, 1966· Φραγκουδάκη, 1985,
2001), υπό τη φενάκη των υποτιθέμενων ίσων ευκαιριών προσβασιμότητας στη μάθηση.
Έτσι, όμως, συντελείται διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των δύο αντιθετικών
πόλων, υπερεκπαιδευμένων και υποεκπαιδευμένων (Βεργίδης, 1995, 2008), η οποία
αντανακλά εύλογα μεγέθυνση κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Κι αυτό γιατί οι
παρατηρούμενες ανισοτικές τάσεις ως προς την προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικά
προγράμματα ενηλίκων, αποκαλύπτει την αποχή από αυτά εκείνων ακριβώς των
κοινωνικών κατηγοριών που τα έχουν περισσότερη ανάγκη, για βελτίωση της υφιστάμενης
κατάστασής τους και επαύξηση των προσόντων, των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Και
μάλιστα σε μια εποχή ολοένα βαθαίνουσας οικονομικής κρίσης και αυξανόμενου
ανταγωνισμού, όπου η πρόσκτηση περαιτέρω γνώσης και η επικαιροποίηση των γνωστικών
εφοδίων τους αποτρέπει την απαξίωση ή και αχρήστευσή τους ως παρωχημένων,
προλαμβάνει την επιδείνωση της ήδη δύσκολης θέσης τους, επιτρέπει την ευχερέστερη
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προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας και αποσοβεί την απειλητική προοπτική μόνιμης
περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού τους από στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά, για
ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση.
3.2. Εμπόδια συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Από όσα προαναφέρθηκαν αναδεικνύεται ως κοινωνικά αναγκαία η υποστήριξη των
ομάδων που κυρίως πλήττονται, με εντοπισμό των παραγόντων που αναστέλλουν τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα Ε.Ε. και με συνακόλουθη εισήγηση προτάσεων για άρση ή
τουλάχιστον ελαχιστοποίησή τους, προς την κατεύθυνση διεύρυνσης της παρουσίας τους
σε αυτά.
Βάσει ερευνητικών δεδομένων (Καραλής, 2013, 2017), ο κυριότερος λόγος που
αποτελεί τροχοπέδη για την παρακολούθηση προγραμμάτων Ε.Ε. είναι, ως ευνόητο σε
εποχή κρίσης, το κόστος της συμμετοχής. Οι μειώσεις των μισθών και το φάσμα της
ανεργίας καθιστούν την απόκριση δεσπόζουσα στις απαντήσεις ερωτώμενων. Ενδεικτική
της οικονομικής δυσκολίας, αλλά και της θετικής στάσης απέναντι στην Ε.Ε. είναι η
πεποίθηση που κυριαρχεί στις αποκρίσεις τους πως η βελτίωση των οικονομικών
απολαβών θα λειτουργούσε ενθαρρυντικά για τη συμμετοχή τους (Καραλής, 2013).
Καθώς πρόκειται για ενηλίκους με ανταγωνιστικές, πολλαπλών απαιτήσεων
υποχρεώσεις, συχνή αναφορά γίνεται επίσης στην έλλειψη χρόνου, εξαιτίας εργασιακών
υποχρεώσεων, που προφανώς την επικαλούνται πολίτες μισθοσυντήρητοι, με χαμηλή θέση
στην εργασιακή ιεραρχία και επισφαλή θέση στην απασχόληση, που δεν έχουν ευχέρεια να
απουσιάζουν από αυτήν, χωρίς επιπτώσεις, για επαύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
εν γένει των προσόντων τους. Ταυτόχρονα, όμως, χωρίς την πρόσκτηση γνωστικών εφοδίων
περιορίζονται οι πιθανότητες εξεύρεσης καλύτερης εργασίας ή ακόμη και διατήρησης στο
μέλλον της υφιστάμενης θέσης, λόγω των καλπαζουσών εξελίξεων σε όλους τους τομείς.
Ακόμη, ως εμπόδιο προβάλλεται η έλλειψη χρόνου λόγω επιμέλειας ανήλικων
τέκνων, το οποίο στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας προφανώς αφορά κυρίως
γυναίκες. Μάλιστα, στην εποχή μας, με τις ριζικές ανακατατάξεις σε παραδοσιακές
κοινωνικές δομές (π.χ. διάρρηξη οικογενειακού ιστού) (Βεργίδης, 2008· Κόκκος, 2008
Τσιμπουκλή, 2008), εξαπλώνεται ολοταχώς ο μονογονεϊκός τύπος οικογένειας με γυναίκες
επικεφαλής. Οι γυναίκες μονογονείς συνθέτουν μια κατεξοχήν μη ευνοημένη, κοινωνικά
ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, με αυξημένες πιθανότητες για διολίσθηση σε παρατεταμένη
ανεργία, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (Αλιπράντη-Μαράτου, 2008), καθώς είναι
επιφορτισμένες με πολλαπλούς ρόλους και συχνά αποκλειστική ευθύνη των εξαρτημένων
μελών της οικογένειάς τους. Πιθανότητα που μεγιστοποιείται από συνύπαρξη
υποεκπαίδευσης, χαμηλού κοινωνικοοικονομικού status, απουσία ισχυρών δικτύων
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και περιορισμένες δυνατότητες προσβασιμότητας σε δομές
Ε.Ε., δεδομένης της συρρίκνωσης ή παντελούς απουσίας κράτους πρόνοιας.
Ακόμη, ως σημαντικός ανασταλτικός της συμμετοχής παράγοντας επισημαίνεται η
απουσία επαρκούς, έγκαιρης πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τη διεξαγωγή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η παρουσία αυτού του εμποδίου, συμφώνως προς
ερευνητικά δεδομένα (Καραλής, 2013, 2017), συρρικνώνεται ή και αίρεται όπου το
εκπαιδευτικό επίπεδο των ενηλίκων εμφανίζεται ως υψηλότερο.
Επιπλέον, υπάρχει συχνή αναφορά, κυρίως από συμμετέχοντες, σε ζητήματα
ποιότητας και οργάνωσης των προσφερόμενων προγραμμάτων, τα οποία σχετίζονται
κυρίως με ελλείψεις, ανεπάρκειες και πλημμελή διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά
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και με τη μη πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων από την παρακολούθηση, γεγονός
που προφανώς λειτουργεί αποθαρρυντικά για συμμετοχή, καθώς δε βελτιώνει την
απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων (Καραλής, 2013).
Επίσης, επισημαίνεται δυσκολία πρόσβασης στον τόπο διεξαγωγής προγραμμάτων,
απόκριση που συχνά αφορά κατοίκους απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα, αγροτικών
περιοχών, πληττόμενους από λογής ανισότητες, κοινωνικοικονομικές και μορφωτικές, με
λίγες ευκαιρίες για μάθηση, εξέλιξη και αγορά εργασίας (Βεργίδης, 1995· Καραντινός,
2010).
Αξιοσημείωτο είναι πως τα εμπόδια που, συμφώνως προς τα ερευνητικά δεδομένα,
συναντούν περισσότερο οι ενήλικοι κατατάσσονται στα καταστασιακά και θεσμικά ή
οργανωτικά, βάσει της τυπολογίας της Cross (1981, όπ.αναφ. στο Καραλής, 2017, σελ. 216)
ή στα δομικά, σύμφωνα με την τυπολογία των Rubenson και Desjardins (2009, όπ.αναφ. στο
Καραλής, 2017, σελ. 217) και όχι στα προδιαθετικά (άρνηση, αντίσταση στην αλλαγή,
αμφιθυμία κ.λπ.). Μάλιστα, οι περισσότερες αναφορές σε προδιαθετικά εμπόδια
προέρχονται από πολίτες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, αποτέλεσμα που επιτρέπει
να εικάσουμε, πίσω από τις στάσεις τους, τις αρνητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες και ίσως
την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, με εύλογες επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή τους.
3.3. Προτάσεις για διεύρυνση συμμετοχής
Προκειμένου οι ενήλικοι να διευκολυνθούν στην απόφασή τους για συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, κρίνεται αναγκαία η λήψη θεσμικών μέτρων για
καταπολέμηση των αντίστοιχων παραγόντων που την αναστέλλουν. Με την υποστήριξη
σχετικών βιβλιογραφικών πηγών (Αλιπράντη-Μαράτου, 2008· Καραλής, 2013, 2017
Τσιμπουκλή, 2008), ενδεικτικά και όχι βέβαια εξαντλητικά, εισηγούμαστε τις ακόλουθες
προτάσεις:
 Γενίκευση των επιδοτούμενων προγραμμάτων, με ανακαταμερισμό των ελάχιστον
έστω, εν μέσω κρίσης, διαθέσιμων πόρων, για ανακούφιση ανέργων, χαμηλόμισθων
και ειδικών ομάδων εκπαιδευόμενων, οι οποίοι απειλούνται από περιθωριοποίηση
και κοινωνικό αποκλεισμό.
 Σύνδεση της Ε.Ε. με την απασχόληση και επίσημη, έγκυρη πιστοποίηση και
αναγνώριση από το κράτος των προσόντων που αποκτώνται από τη συμμετοχή.
 Διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με προσεχή εκπόνηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ενηλίκων μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει
προσβασιμότητα από όλους τους ενδιαφερόμενους: οικονομικά ευάλωτες ομάδες,
άνεργους, υποεκπαιδευμένους κ.λπ.. Θα μπορούσε π.χ. στους εγγεγραμμένους στον
Ο.Α.Ε.Δ. πολίτες να αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση.
 Ενεργοποίηση εθελοντικών ομάδων και συλλογικών φορέων σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, για κατάλληλη μαθησιακή υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών
κατηγοριών, βάσει των επισημασμένων αναγκών των ίδιων των εκπαιδευόμενων,
καθώς και της τοπικής αγοράς εργασίας.
 Προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και γενικής
εκπαίδευσης, καθώς οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (υποεκπαιδευμένοι, άνεργοι
κ.λπ.) έχουν ανάγκη από ψυχολογική ενδυνάμωση και παροχή συμβουλευτικής σε
διάφορα ζητήματα: π.χ. οικογενειακής ζωής, επαγγελματικού αναπροσανατολισμού,
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αναζήτησης διεξόδων από την παρατεινόμενη ανεργία, διαχείρισης προβλημάτων
καθημερινής ζωής κ.ά..
Παροχή διευκολύνσεων από την εργασία για εκπαιδευτικούς/επιμορφωτικούς
λόγους. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την παροχή οικονομικών κινήτρων
στους εργοδότες.
Διεξαγωγή προγραμμάτων, τουλάχιστον μέρους τους, με τη μορφή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, για διευκόλυνση εκείνων όσοι δεν μπορούν να τα
παρακολουθήσουν διά ζώσης (π.χ. διαμένοντες εκτός αστικών κέντρων, ΑμεΑ, κ.α.).
Υπηρεσίες φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε χώρους διεξαγωγής
προγραμμάτων Ε.Ε., προκειμένου να διευκολύνονται να τα παρακολουθούν οι
γονείς και κατεξοχήν οι ανήκοντες στην ειδική ομάδα των μονογονεϊκών
οικογενειών.

4. Συμμετοχή των Ελλήνων
διαπιστώσεις - προοπτικές

πολιτών

στην

Εκπαίδευση

Ενηλίκων:

Οι προαναφερθείσες εισηγήσεις φιλοδοξούν να αυξήσουν την παρουσία Ελλήνων
πολιτών που πλήττονται λόγω χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και κοινωνικοοικονομικού
status, επισφαλούς θέσης στην απασχόληση ή/και ανεργίας, παράγοντες που συχνότατα
παρεμβαίνουν όχι μεμονωμένα αλλά συνδυαστικά, αθροιστικά.
Γενικά πάντως, ανεξαρτήτως αυτών των ανασχετικών παραγόντων που αφορούν σε
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τα ποσοστά συμμετοχής στην Ε.Ε. κυμαίνονται σε πολύ
χαμηλότερα επίπεδα στη χώρα μας συγκριτικά με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
κατατάσσοντάς την στις τελευταίες θέσεις (Βεργίδης και συν., 2013· Καραλής, 2013, 2017·
Καραντινός, 2010).
Ωστόσο, προοδευτικά εγκαθιδρύεται, ριζώνει και κραταιώνεται στη συνείδηση γενικά
των Ελλήνων πολιτών η διά βίου μάθηση ως στάση ζωής, όπως διαφαίνεται από πορίσματα
σχετικών μέχρι τώρα ερευνών (Καραλής, 2013, 2017), τα οποία αποκαλύπτουν, παρά τον
ανασχετικό οικονομικό παράγοντα, τη συνολική θετική, ευνοϊκή προδιάθεση για συμμετοχή
τους σε εκπονούμενα προγράμματα, καθώς και την ανάγκη τόσο για γενική γνώση όσο και
για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, που λειτουργεί καταλυτικά ως κινητήριος μοχλός για
μάθηση.
Θεωρούμε λοιπόν πως για την ενίσχυση της συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού της
χώρας μας, δεδομένων των κινήτρων και της θετικής διάθεσής τους για μάθηση, κρίνονται
αναγκαία τα ακόλουθα.
Αφενός, η μεγιστοποίηση της ενυπάρχουσας υποκίνησης και η συνάρθρωση,
συμβατότητα και εναρμόνισή της με την αντίστοιχη πραγματικότητα της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, ισόρροπη, ισοδύναμη ανάπτυξη των δύο πόλων
της, δηλαδή γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης, με την
προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων, που να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες
των ενηλίκων για περισσότερη γενική γνώση, προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες
εργασιακές συνθήκες, αποδοτικότητα στην εργασία και απασχολησιμότητα, με
πιστοποίηση των αποκτώμενων προσόντων από τη συμμετοχή τους σε αυτά (Καραλής,
2013).
Αφετέρου, κρίνεται αναγκαία η άρση των υπαρχόντων παρεμβαλλόμενων εμποδίων
που αναχαιτίζουν την ενόρμηση των ενηλίκων για παρακολούθηση μη τυπικών

63

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Όπως προειπώθηκε, τα εμπόδια που ορθώνονται δεν είναι
τόσο προδιαθετικά, όσο καταστασιακά, ώστε θεωρητικά να είναι περισσότερο διαχειρίσιμη
και λιγότερο χρονοβόρα η αντιμετώπισή τους (Καραλής, 2013), με τις προσήκουσες,
βέβαια, ρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε επίπεδο
εθνικού, κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού, αλλά και στο πλαίσιο ενεργοποίησης
τοπικών συλλογικοτήτων.
Φυσικά το πρώτο βήμα για κάθε αλλαγή είναι η συνειδητοποίηση. Έτσι, παρά τους
χαλεπούς καιρούς που διανύουμε και την υφιστάμενη καχεξία του κράτους πρόνοιας, η
επίγνωση ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, στο μορφωτικό κεφάλαιο ενός λαού είναι η
λιγότερο δαπανηρή λύση για την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική του πρόοδο και
ευημερία, θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει, με εφαλτήριο την Ε.Ε., στη συρρίκνωση
κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στην ταχύτερη έξοδο της χώρας μας από την κρίση.

Σύνοψη
Στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαμε σε ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας. Αφετηριακό
σημείο υπήρξε η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης, θεμελιακής για τον σχεδιασμό και την
επιτυχή υλοποίηση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας ενηλίκων, καθώς και η διαπίστωση
σύμπτωσης θέσεων θεωρητικών του επιστημονικού πεδίου της Ε.Ε. αναφορικά με αυτήν.
Εν συνεχεία, εστιάσαμε στις παρατηρούμενες βάσει ερευνητικών δεδομένων
ανισοτικές τάσεις ως προς την εισροή των Ελλήνων πολιτών σε προγράμματα διά βίου
μάθησης, αναδεικνύοντας τη σημασία του εκπαιδευτικού επιπέδου τους και της θέσης τους
στην απασχόληση για την πρόσβασή τους σε αυτά, καθώς και τον ρόλο της Ε.Ε. στην
αναπαραγωγή ανισοτήτων. Διαπιστώθηκαν κυρίως καταστασιακά και θεσμικά εμπόδια,
παρά προδιαθετικά, που παρακωλύουν τη συμμετοχή τους και αναζητήθηκαν λύσεις για
την άρση ή, τουλάχιστον, ελαχιστοποίησή τους.
Τέλος, προς την κατεύθυνση διεύρυνσης της συμμετοχής, υποστηρίξαμε, με τη λήψη
κατάλληλων μέτρων και την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων, αφενός τη
μεγιστοποίηση κινήτρων συναρτώμενων με διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες τους,
αφετέρου την ελαχιστοποίηση δομικών εμποδίων, έτσι ώστε η Ε.Ε. να ανταποκριθεί στην
προσδοκία, αφενός για παροχή ουσιαστικά και όχι τυπικά ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε
όλους, αφετέρου για συμβολή στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική άνοδο της χώρας
μας και στην ταχεία έξοδό της από την κρίση.
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Στοχεύοντας στην αποτελεσματική σχολική ηγεσία: Συστήματα
επιλογής και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περακάκη Πολυξένη
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, 11οΓΕΛ Ηρακλείου
xenia@source.gr

Περίληψη
Μέσα σε ένα σχολείο αντιμέτωπο με ποικίλες προκλήσεις, ο σχολικός ηγέτης σήμερα
θεωρείται καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του σχολείου
και η επιλογή ενός αποτελεσματικού ηγέτη αποτελεί απαίτηση κάθε σχολικής κοινότητας. Η
παρούσα εμπειρική μελέτη έχει στόχο να περιγράψει την αποτελεσματικότητα ενός
σχολικού ηγέτη και τα ενδεδειγμένα κριτήρια επιλογής του. Βασίζεται σε αποτελέσματα
που προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου ημιδομημένων συνεντεύξεων σε είκοσι
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει η μεγάλη σημασία που αποδίδεται από τους
εκπαιδευτικούς στον ηγέτη για την αποτελεσματικότητα του σχολείου, καθώς και ο ρόλος
του για τη διαμόρφωση ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία, το οποίο μπορεί να
συμβάλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Προκύπτει επίσης η απαίτηση
των εκπαιδευτικών για συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στην επιλογή διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και μέσα από τη συνεχή
αξιολόγηση έργου των διευθυντών/-ντριών.
Λέξεις-κλειδιά: Αποτελεσματική ηγεσία, επιλογή διευθυντών, ψηφοφορία, Σύλλογος
Διδασκόντων, συνέντευξη, Συμβούλιο Επιλογής

1. Εισαγωγή –Βασική προβληματική της μελέτης
Το σύγχρονο σχολείο έρχεται αναμφίβολα αντιμέτωπο με πολλαπλές προκλήσεις, που
απορρέουν από τα διαρκώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά και παγκόσμια δεδομένα. Στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς, ο ρόλος της
εκπαίδευσης είναι η μορφοποίηση μιας παγκόσμιας κοινότητας με κεντρικό σημείο
προσανατολισμού τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και την ειρήνη, με την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και της αλληλέγγυας δράσης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ιδιαίτερα
μάλιστα τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η Ελλάδα βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική
αλλά και κοινωνική και πολιτική κρίση, που έχει πλήξει ποικιλοτρόπως και τα σχολεία, η
εκπαίδευση καλείται να συντελέσει στην κοινωνική αναμόρφωση, αλλά και να αναδείξει
και να αξιοποιήσει το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή τις κοινωνικές δυνατότητες για
παραγωγική και συνεργατική δραστηριότητα. Στη σύγχρονη πραγματικότητα εξάλλου, όπου
η επέλαση του νεοφιλελευθερισμού έχει προκαλέσει βαθιά κρίση, οικονομική, κοινωνική
και πολιτική, επιτείνοντας τις διακρίσεις και οξύνοντας τις αντιθέσεις (Apple, 2006,
ascitedatMeshulam&Apple, 2014), το σχολείο έχει να διαδραματίσει έναν διαφορετικό
ρόλο.Καθώς λοιπόν οι απαιτήσεις από το σύγχρονο σχολείο αλλάζουν, είναι λογικό να
διαφοροποιείται και η αντίληψη για το αποτελεσματικό σχολείο.
Από την άλλη πλευρά τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία το
αποτελεσματικό σχολείο συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική ηγεσία (Saiti, 2012). Ο
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σχολικός ηγέτης είναι αυτός που προσδιορίζει την κουλτούρα, τον προσανατολισμό και την
«αποστολή» του σχολείου, που εμπνέει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές, που ανοίγει το σχολείο στην τοπική κοινότητα και επικοινωνεί με τους φορείς της.
Οι Day και Sammons (2013) βασισμένοι σε εμπειρικές εθνικής εμβέλειας έρευνες σε
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία σημειώνουν ότι
στα αποτελεσματικά σχολεία οι διευθυντές είναι εγγυητές της βελτίωσης, επηρεάζουν
καθοριστικά τους μαθητές, χτίζουν μεθοδικά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς και δημιουργούν προϋποθέσεις ανέλιξης για τους εκπαιδευτικούς τους.Οι
Sanzo, Sherman και Clayton (2011) διερευνώντας σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στις ΗΠΑ καταλήγουν ότι στα αποτελεσματικά σχολεία οι διευθυντές επιλέγουν την
κατανεμημένη ηγεσία, διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
προσανατολίζονται στην εκπαιδευτική επιτυχία όλων των μαθητών και δημιουργούν
ατμόσφαιρα οικειότητας, ανοικτότητας και εντιμότητας. Θεωρείται, επομένως,
καθοριστικής σημασίας παράγοντας της εκπαίδευσης ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης.
Για αυτούς τους λόγους σε όλες τις χώρες οι επιστήμονες που ασχολούνται με την
εκπαίδευση μελετούν και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύστημα επιλογής των σχολικών
ηγετών (Μαδεμλής, 2014).
Στην ελληνική πραγματικότητα ωστόσο, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να
καταλήξει η πολιτική ηγεσία σε ένα σταθερό σύστημα επιλογής διευθυντών/-ντριών
σχολικών μονάδων, καθώς τις περισσότερες φορές το σύστημα επιλογής αλλάζει κάθε
φορά που αλλάζει η κυβέρνηση ή, ακόμη, και ο Υπουργός Παιδείας (Σαΐτης, 2008‧
Αργυροπούλου & Συμεωνίδης, 2017). Ιδιαίτερα τα πέντε τελευταία χρόνια έχουν
εφαρμοστεί διαδοχικά δύο διαφορετικά συστήματα επιλογής, καθώς αποτίμησαν με
εντελώς διαφορετικό τρόπο το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της
προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων‧οι κρίσεις το καλοκαίρι του
2015 πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο 4327/2015, κατά τον οποίο η κατηγορία
αυτή αποτιμήθηκε με μυστική ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ το καλοκαίρι
του 2017, καθώς ο προηγούμενος νόμος κατέπεσε με απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, οι κρίσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο 4473/2017, κατά τον
οποίο τα παραπάνω προσόντα αποτιμήθηκαν με συνέντευξη ενώπιον συμβουλίου
επιλογής.
Για τα συστήματα επιλογής στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί χρήσιμα συμπεράσματα από
εμπειρικές μελέτες. Οι Μπακάλμπαση και Φωκάς (2014) κατέγραψαν το καθολικό αίτημα
των διευθυντών για αλλαγή στον τρόπο της συνέντευξης, την οποία θεωρούν καθοριστικής
σημασίας για την αποτίμηση της προσωπικότητας των υποψηφίων, αλλά διαφωνούν στη
στελέχωση των συμβουλίων επιλογής από άτομα που δεν έχουν επιστημονικά προσόντα
και την ανάλογη κατάρτιση, αλλά επιλέγονται με κομματικά κριτήρια. Χωρίς να
αμφισβητούν ουσιαστικά τη σημασία της συνέντευξης για την επιλογή, υποδεικνύουν ως
κατάλληλους για τη στελέχωση των συμβουλίων επιλογής τους επιστήμονες της διοίκησης
της εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους (Αργυρίου, Ανδρεάδου & Τύπας, 2015).
Στην έρευνα των Μπακάλμπαση και Δημητρίου (2016) οι διευθυντές/ντριες στην
πλειοψηφία τους θεώρησαν ότι τα πρόσθετα ακαδημαϊκά κριτήρια – μεταπτυχιακά,
διδακτορικά, ξέρες γλώσσες κ.λπ.- υποβαθμίζονται με το Νόμο 4327/2015. Χωρίς να
απορρίπτουν την ψηφοφορία ως μέσο αποτίμησης της προσωπικότητας και της γενικής
συγκρότησης, αρκετοί/-ές θεωρούν ότι λειτουργεί αρνητικά, καθώς επισημάνθηκε και το
αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε μέσα στους Συλλόγους Διδασκόντων λόγω αυτής της
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διαδικασίας. Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες έρευνες που έγιναν σε διευθυντές/ντριες, οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα των Αργυροπούλου και Συμεωνίδη (2017) προέκριναν
την ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων σε σχέση με τη συνέντευξη. Παρά το γεγονός
ότι περίπου οι μισοί/-ές συμμετέχοντες/-ουσες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία του
συστήματος επιλογής το 2015, η διαδικασία της συνέντευξης απορρίφθηκε από την
πλειοψηφία. Αντίθετα, η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, παρόλο που δε θεωρήθηκε
απολύτως αντικειμενική και αξιόπιστη, ωστόσο καταγράφηκε ότι συγκεντρώνει τα
χαρακτηριστικά αυτά περισσότερο από τη συνέντευξη. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί
εμπιστεύονται περισσότερο τη μυστική ψηφοφορία για τον πρόσθετο λόγο ότι επιθυμούν
να έχουν λόγο στην οργάνωση της σχολικής ζωής.
Ενώ, λοιπόν, έχει διερευνηθεί το πεδίο της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας και
ειδικότερα όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής του νόμου 4327/2105 (Αργυροπούλου &
Συμεωνίδης, 2017), δεν έχει συσχετιστεί άμεσα με τις διαδικασίες επιλογής των τελευταίων
χρόνων και δεν έχει αποτυπωθεί συγκριτικά το αποτέλεσμα των κρίσεων του 2015 και του
2017 όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας που προέκυψε.

2. Η έρευνα
2.1. Σκοπός – Ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας ποιοτικής μελέτης είναι να περιγράψει την
αποτελεσματικότητα ενός σχολικού ηγέτη και τα ενδεδειγμένα κριτήρια επιλογής του μέσα
από την εμπειρία εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και να συζητήσει
και να ερμηνεύσει το θέμα της αποτελεσματικότητας ενός ηγέτη στο σύγχρονο σχολείο,
ώστε μέσα από τη μελέτη να προκύψουν προτάσεις για τη βελτίωση των συστημάτων
επιλογής και προοπτικές περαιτέρω έρευνας.
Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθούν ο ρόλος του/της διευθυντή/-ντριας στο
σχολείο, τα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει, τα κριτήρια επιλογής που θεωρούνται
ικανά για την επιλογή ενός αποτελεσματικού ηγέτη. Να διερευνηθεί, τέλος, το κατά πόσον
το σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων μπορεί να εξασφαλίσει την επιλογή
ενός αποτελεσματικού ηγέτη μέσα από την εμπειρία των εκπαιδευτικών, και ειδικότερα
μέσα από τις διαδικασίες επιλογής του 2015 και του 2017.
Κεντρικό ερώτημα: Πώς αντιλαμβάνονται την επιλογή αποτελεσματικού σχολικού
ηγέτη στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης;
Επιμέρους ερωτήματα:
 Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τον αποτελεσματικό ηγέτη και πώς
αντιμετωπίζει ένας αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης τις προκλήσεις-προβλήματα
της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας;
 Πώς αποτιμούν τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων των
τελευταίων χρόνων οι εκπαιδευτικοί;
 Ποια από τις δοκιμασμένες διαδικασίες επιλογής θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι
αποτίμησε σωστά την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση των υποψηφίων
διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων;
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2.2. Μεθοδολογική προσέγγιση
Η παρούσα μελέτη βασίζεται στις ποιοτικές μεθόδους και το δείγμα επιλέχθηκε με
δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα. Το δείγμα αποτέλεσαν 20 εκπαιδευτικοί του νομού
Ηρακλείουμε τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία, των οποίων τα σχολεία άλλαξαν διεύθυνση
στις κρίσεις του 2017. Έγινε προσπάθεια ώστε το δείγμα να είναι όσο το δυνατόν πιο
αντιπροσωπευτικό όσον αφορά το φύλο, την ειδικότητα, το σχολείο (πόλη/ ύπαιθρος,
γυμνάσιο/ γενικό λύκειο/ ΕΠΑΛ), τα τυπικά προσόντα και τη δημοσιοϋπαλληλική σχέση. Για
τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν ημιδομημένες προσωπικές
συνεντεύξεις με ανοιχτές, κυρίως, ερωτήσεις, οι οποίες λήφθηκαν το διάστημα από 12
Απριλίου έως 9 Μαΐου 2019. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και ακολούθως
απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν. Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα υπέστησαν
επεξεργασία με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Πάντως, ο στόχος της ανάλυσης
δεν υπήρξε απλώς η επιβεβαίωση παλαιότερων ευρημάτων της βιβλιογραφίας, αλλά η
κατάδειξη νέων πτυχών του υπό έρευνα αντικειμένου και η δημιουργία νέων
εννοιολογικών συνδέσεων.
Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι, καθώς η παρούσα εμπειρική μελέτη διεξήχθη στο
νομό Ηρακλείου, τα αποτελέσματά της μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συγκεκριμένου νομού,
επειδή καταβλήθηκε προσπάθεια να εκπροσωπηθούν αρκετά σχολεία και μάλιστα
διαφορετικών τύπων και περιοχών. Ωστόσο, είναι σαφές ότι τα ευρήματα δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι αφορούν σε όλη την επικράτεια λόγω της περιορισμένης τοπικά και χρονικά
έκτασής της.
2.3. Αποτελέσματα της έρευνας
Α. Όσον αφορά τη σχέση της σχολικής ηγεσίας με την αποτελεσματικότητα του
σχολείου οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν ότι είναι άμεση και
διαρκής, και ότι από την ηγεσία εξαρτάται εν πολλοίς ο χαρακτήρας, το κλίμα και η
κουλτούρα του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, από τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν
στην έρευνα το 35% θεωρεί ότι η ηγεσία μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων καθορίζει την
αποτελεσματικότητα του σχολείου, ενώ το 55% των εκπαιδευτικών φαίνεται να θεωρεί την
ηγεσία ως τον σημαντικότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού
σχολείου. Μάλιστα για ορισμένους όλο το πλαίσιο εξαρτάται απολύτως από τη διοίκηση.
Υπογραμμίζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς ότι η ηγεσία του σχολείου διαμορφώνει το
χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του σχολείου, καθώς και τη στάση του σχολείου απέναντι
σε όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα που προκύπτουν είτε μέσα στο σχολείο είτε και
ευρύτερα, καθώς και τη στάση του σχολείου απέναντι στην κοινωνία: «η διοίκηση μπορεί
να δώσει μία φυσιογνωμία, να δώσει μία γραμμή, θα μπορούσε να πει κανείς» (Σ.3),
«διαμορφώνει τη στάση όλου του σχολείου η διοίκηση» (Σ.14).
Ο αποτελεσματικός ηγέτης που καινοτομεί, διαθέτει «όραμα» για το σχολείο του,
μεράκι και διάθεση γι’ αυτό που κάνει, παρουσιάζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς να
εμπνέει, κυρίως το Σύλλογο αλλά και τους μαθητές, να ενθαρρύνει και να κινητοποιεί (10
εκπαιδευτικοί, 13 αναφορές), αναλαμβάνοντας ο ίδιος πρωτοβουλίες και προωθώντας και
στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες των συναδέλφων του (4 εκπαιδευτικοί), αλλά και να
αξιοποιεί τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς κάθε φορά και να επιλέγει σωστά τους
συνεργάτες του (2 εκπαιδευτικοί): «Θα πρέπει να έχει ένα όραμα για τη μονάδα την οποία
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διοικεί, να είναι σε θέση να επιλέγει κάθε φορά τους κατάλληλους συνεργάτες, για να
πραγματοποιήσει αυτά τα οποία σκέφτεται, να μπορεί να εμπνεύσει τους υπόλοιπους»
(Σ.13). Επιπροσθέτως, ο συνεργατικός και δημοκρατικός ηγέτης, όπως περιγράφεται από
τους/τις εκπαιδευτικούς, είναι πάντα ανοιχτός στο διάλογο, ακούει με προσοχή τους
άλλους (9 εκπαιδευτικοί, 10 αναφορές), διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
συγκρούσεις και τις εντάσεις (7 εκπαιδευτικοί, 8 αναφορές), ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις
ανθρώπινες σχέσεις και δένει το Σύλλογο (4 εκπαιδευτικοί), δεν εξαναγκάζει, αλλά πείθει (4
εκπαιδευτικοί), εξασφαλίζει συνεργατικό, θετικό κλίμα (3 εκπαιδευτικοί) και
συναποφασίζει με το Σύλλογό του (2 εκπαιδευτικοί): «θεωρώ ότι είναι πιο καθοριστικό
πολλές φορές, στο να διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα, αυτό που λέμε κλίμα
παιδαγωγικό, και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, μεταξύ συναδέλφων αλλά και
συναδέλφων και μαθητών» (Σ.3).
Ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις σύγχρονες
προκλήσεις κρατώντας ανοιχτό το δίαυλο με την κοινωνία, σύμφωνα με τους/τις
εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, δέκα εκπαιδευτικοί αναφέρονται στο ανοιχτό στην
κοινωνία σχολείο, το οποίο αλληλεπιδρά μαζί της μέσα από σχολικές ομάδες –θεατρικές,
μουσικές κ.λπ.- και εκδηλώσεις και συνεργαζόμενο με τοπικούς αλλά και επιστημονικούς
φορείς: «ενδιαφέρεται, όπου υπάρχουν δυνατότητες ή αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες, να
ενταχθεί το σχολείο σε κάποιες δράσεις, είτε αυτή είναι μία πρωτοβουλία του δήμου, είτε
έχει να κάνει με ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, φέρνοντάς τα στο Σύλλογο, κάνοντας την
πρόταση, λέγοντας τα θετικά που έχει η εμπλοκή του σχολείου με κάτι τέτοιο και
ενισχύοντας τους συναδέλφους που το αναλαμβάνουν» (Σ.7). Έμφαση δίνεται επίσης από
δέκα εκπαιδευτικούς στις καινοτόμες δράσεις που οργανώνει ένα σχολείο με πρωτοβουλία
του σχολικού ηγέτη –ευρωπαϊκά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά προγράμματα, ενίσχυση του
εθελοντισμού- αλλά και δράσεις για τους γονείς και για την ενδυνάμωση του γονεϊκού
ρόλου.
Β. Όσον αφορά το πλαίσιο επιλογής διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων οι
εκπαιδευτικοί κυρίωςεστίασαν τις παρατηρήσεις τους στον τρόπο αξιολόγησης του τρίτου
κριτηρίου, δηλαδή της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της
γενικής συγκρότησης των υποψηφίων. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, δηλαδή την
επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, το σύνολο των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι τα
τυπικά προσόντα πρέπει να έχουν ρόλο στην ανάδειξη των διευθυντών/-ντριών σχολικών
μονάδων. Ωστόσο, οι δεκαπέντε από τους/τις εκπαιδευτικούς παρόλο που κρίνουν ως
σημαντικά τα τυπικά προσόντα, εκφράζουν ήπια ή και έντονη αμφιβολία για το κατά πόσον
σχετίζονται με την αποτελεσματική ηγεσία: «τα πτυχία θεωρώ ότι δε σε κάνουν καλό
διευθυντή» (Σ.8). Έξι από τους/τις εκπαιδευτικούς δίνουν έμφαση στο είδος της
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και αναφέρουν ότι θα έπρεπε να μοριοδοτούνται οι
μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, μόνο εφόσον σχετίζονται με τη διοίκηση σχολικής
μονάδας: «δεν θα αφαιρούσα, για να υπάρχει μία δικαιοσύνη, κάποιος που έχει κάνει
πολλές σπουδές, αρκεί όμως αυτές οι σπουδές να είναι συναφείς με το θέμα της άσκησης
διοικητικού έργου» (Σ.2).
Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία κριτηρίων, δηλαδή την προϋπηρεσία, όλοι οι
εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη σημασία της εμπειρίας, και μάλιστα της διοικητικής. Οι
δεκαπέντε από αυτούς θεωρούν πολύ σημαντική τη διοικητική προϋπηρεσία, και μάλιστα
δύο από αυτούς θεωρούν ότι θα έπρεπε η διοικητική θέση (διεύθυνση/ υποδιεύθυνση) να
είναι σε διαφορετικούς τύπους σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα
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θεωρούν σημαντικό κριτήριο τη συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη
γενική συγκρότηση των υποψηφίων. Μάλιστα οι δεκαπέντε από αυτούς αναφέρουν ότι
είναι το πιο σημαντικό κριτήριο, και μάλιστα τέσσερις σημειώνουν ότι αυτό το κριτήριο θα
έπρεπε να μοριοδοτείται περισσότερο από τα υπόλοιπα. Βέβαια, είναι σαφές ότι οι
περισσότεροι θέτουν άμεσα το θέμα της αποτίμησης του κριτηρίου αυτού, το οποίο είναι
το μόνο μη μετρήσιμο με τυπικούς όρους.
Όσον αφορά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του Συλλόγου Διδασκόντων,
όπως διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2015, οι δεκαέξι εκπαιδευτικοί (ποσοστό 80%) την
αντιμετωπίζουν θετικά εκτιμώντας ότι είναι ένα μέτρο δημοκρατικό, από το οποίο
προέκυψαν ή μπορούν να προκύψουν αποτελεσματικοί ηγέτες: «πιστεύω ότι τα πρόσωπα
που επελέγησαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν εκείνα που πράγματι ήταν
κατάλληλα για τη θέση, είχε δηλαδή τη συλλογική σοφία ο Σύλλογος, και αυτό επικράτησε
τελικά ως ποσοστό, να διαλέξει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ήταν απλά διοικητικοί
προϊστάμενοι, αλλά είχαν και το πάθος για το σχολείο, το όραμα για το σχολείο και τον
τρόπο που θα το υλοποιούσαν» (Σ.7). Οι δύο εκπαιδευτικοί (ποσοστό (10%) ανέφεραν ότι
ήταν μια σαφώς αρνητική εμπειρία, καθώς δίχασε το Σύλλογο: «ο Σύλλογος έγινε
μαλλιάκουβάρια» (Σ.10). Ο ένας από αυτούς εγκρίνει τη διαδικασία ως δημοκρατική, αλλά
σημειώνει ότι «δεν είμαστε αρκετά ώριμοι» (Σ.4).Από τους παραπάνω δεκαέξι
εκπαιδευτικούς οι εννέα σημειώνουν ότι κριτήριο του Συλλόγου ήταν το «καλό του
σχολείου» και το ποιον θεωρούσαν οι συνάδελφοι κατάλληλο για το σχολείο τους. Αξίζει
επίσης να τονιστεί ότι δύο συμμετέχουσες σημείωσαν πως το 2015 ήταν θετικό το μέτρο
του αποκλεισμού του/της υποψηφίου/-ας που δε συγκέντρωνε το 20% των ψήφων του
Συλλόγου Διδασκόντων. Συνολικά τρεις εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι η διαδικασία μπορεί
να προφυλάξει από τους ακατάλληλους.
Παρά το γεγονός ότι η συνέντευξη ενώπιον συμβουλίου επιλογής δεν απορρίπτεται
συνολικά ως μέθοδος παρά μόνο από τρεις εκπαιδευτικούς, καθώς αναγνωρίζεται ότι είναι
δοκιμασμένη μέθοδος επιλογής προσωπικού παντού, οι δεκαεφτά από τους/τις
συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς (ποσοστό 85%) θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα
αντικειμενικότητας με τη διαδικασία αυτή, όπως εφαρμόζεται στη χώρα μας και όπως
εφαρμόστηκε το 2017 για την αξιολόγηση της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της
προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων. Πιο συγκεκριμένα, ως
πλεονέκτημα της συνέντευξης αναφέρεται από τέσσερις εκπαιδευτικούς ότι μπορεί να
αναδείξει την ανεπάρκεια του υποψηφίου και από τρεις ότι διακρίνονται κάποιες αρετές
του. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα της συνέντευξης ενώπιον συμβουλίου επιλογής, από
δώδεκα εκπαιδευτικούς αναφέρονται οι κοινωνικές σχέσεις, οι «γνωριμίες», τονίζοντας
κυρίως ότι σε μια μικρή πόλη «γνωριζόμαστε», ενώ εννιά εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η
μοριοδότηση της συνέντευξης γίνεται με κομματικά κριτήρια: «Το μειονέκτημα είναι ότι
πολλές φορές τέτοια συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν προειλημμένες
αποφάσεις» (Σ.10), «Οι γνωριμίες, κομματικά κριτήρια, …αυτά νομίζω είναι τα
μειονεκτήματα. Οι συμπάθειες τέλος πάντων είναι σημαντικές» (Σ.11).
Όσον αφορά τις προτάσεις τους, τρεις εκπαιδευτικοί προτείνουν ότι θα έπρεπε να
μοριοδοτείται με λιγότερα μόρια η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και έξι
θεωρούν ότι θα έπρεπε να προσμετρώνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που σχετίζονται με τη
διοίκηση μόνο. Όσον αφορά την προϋπηρεσία, εκτός από λίγες ενστάσεις στη μοριοδότηση,
γίνονται ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Ένας εκπαιδευτικός σημειώνει ότι η
προϋπηρεσία θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο, αλλά να μη μοριοδοτείται ξεχωριστά
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στις κρίσεις, ενώ μία εκπαιδευτικός αναφέρει ότι η πρότερη θητεία στη θέση
υποδιευθυντή/-ντριας θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης
διευθυντή/-ντριας. Από τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι δεκαοκτώ
(ποσοστό 90%) θεωρούν ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί και πρέπει να συμμετέχει
στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του/της διευθυντή/-ντριας: «πρέπει οι συνάδελφοι
να έχουν γνώμη για το διευθυντή που πέρασε από το σχολείο υπό προϋποθέσεις πάλι»
(Σ.1). Οι οκτώ εκπαιδευτικοί πάντως (ποσοστό 40%) τονίζουν ότι ο Σύλλογος στον οποίο
υπηρέτησε ο/η υποψήφιος/-α ως διευθυντής/-ντρια, ως υποδιευθυντής/-ντρια ή ως απλός
συνάδελφος πρέπει να αξιολογεί: «δηλαδή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η άποψη του
Συλλόγου Διδασκόντων, του Συλλόγου δηλαδή όπου υπήρξε κάποιος διευθυντής» (Σ.6). Οι
πέντε από αυτούς προσδιορίζουν σαφώς ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να είναι αξιολόγηση
έργου, δηλαδή να αξιολογείται μετά τη διευθυντική ή υποδιευθυντική θητεία του ο
υποψήφιος. Μάλιστα οι τρεις πιστεύουν ότι το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει μια
διαδικτυακή πλατφόρμα αξιολόγησης, όπου θα αξιολογείται λεπτομερώς σε κάθε τομέα
ο/η διευθυντής/-ντρια και αυτό θα πρέπει να προσμετράται στο εξής στα προσόντα του με
συγκεκριμένο τρόπο. Σημειώνουν μάλιστα τρεις εκπαιδευτικοί ότι αυτή η αξιολόγηση θα
πρέπει να αφορά και μαθητές ή εκπροσώπους τους, καθώς και, με μια επιφύλαξη, γονείς.
Δώδεκα εκπαιδευτικοί (ποσοστό 60%) σημειώνουν ότι η προσωπικότητα αποτιμάται
καλύτερα, αν συνδυαστεί η γνωμοδότηση του Συλλόγου Διδασκόντων με μια αντικειμενική
συνέντευξη και οι δύο από αυτούς δηλώνουν ότι η αξιολόγηση του Συλλόγου θα πρέπει
όμως να μοριοδοτείται περισσότερο. Δεκατέσσερις εκπαιδευτικοί (ποσοστό 70%) θεωρούν
ότι το συμβούλιο επιλογής θα έπρεπε να έχει διαφορετική σύνθεση, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στη συνέντευξη, και συγκεκριμένα, έξι εκπαιδευτικοί
προτείνουν τα μέλη του συμβουλίου επιλογής να προέρχονται από άλλο μέρος. Πέντε
εκπαιδευτικοί προτείνουν για τη στελέχωση του συμβουλίου επιλογής έμπειρα
στελέχηεκπαίδευσης και μάχιμους εκπαιδευτικούς, τέσσερις προτείνουν ειδικούς στη
διοίκηση, τέσσερις επίσης θα ήθελαν ένα ψυχίατρο ή ψυχολόγο στο συμβούλιο, δύο
παλιούς επιτυχημένους διευθυντές, ενώ λιγότερο προτείνονται ως μέλη δικαστικοί,
πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (από 1 εκπαιδευτικός).

3. Συμπεράσματα
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη και στον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις, τα ευρήματα της έρευνας ομοιάζουν αρκετά
με τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών. Αρχικά ο αποτελεσματικός ηγέτης για τους
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα έχει ένα όραμα για το σχολείο του, το οποίο
επικοινωνεί στους συναδέλφους του, κυρίως, και τους πείθει να προχωρήσουν με
συγκεκριμένα βήματα για την ολοκλήρωσή του. Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών
μάλιστα θεωρούν ότι το «όραμα» αφορά κατά κύριο λόγο τον ηγέτη της σχολικής μονάδας,
ο οποίος με διάθεση και μεράκι για το σχολείο του εμπνέει, καθοδηγεί και ενθαρρύνει και
τους υπόλοιπους. Το «όραμα» εμφανίζεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και σε άλλες
μελέτες (Χατζηπαναγιώτου, 2008‧Πασιαρδής&Πασιαρδή, 2006‧Σαγρή&Βαρνούκα, 2015).Ο
αποτελεσματικός ηγέτης επίσης, όπως περιγράφεται από τους εκπαιδευτικούς, είναι
δημοκρατικός και συνεργατικός, ανοιχτός στο διάλογο, σέβεται τους συνεργάτες και τους
μαθητές του, συναποφασίζει με το Σύλλογο Διδασκόντων και είναι διαλλακτικός. Για
αρκετούς από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα μάλιστα, ο δημοκρατικός
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τρόπος άσκησης της διοίκησης είναι πρωτεύουσας σημασίας και επαναλαμβάνεται πολλές
φορές σε διαφορετικές απαντήσεις, χωρίς να προτείνεται πάντως ως θεσμοθετημένος
τρόπος διοίκησης παρά από δύο συμμετέχοντες.Μεγάλη βαρύτητα δίνεται από τους
εκπαιδευτικούς εξάλλου και στο ρόλο που διαδραματίζει ο αποτελεσματικός ηγέτης όσον
αφορά τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, τη διαμόρφωση θετικού κλίματος και
πνεύματος συνεργασίας στο σχολείο. Ανάλογα ευρήματα συναντούμε στους Sanzoetal.
(2011), τους Turan και Bektas (2013), τον Morrison (2017).
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα κατά συντριπτική πλειοψηφία
αναφέρονται στο ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, το οποίο μπορεί να επιτύχει ο
αποτελεσματικός ηγέτης μέσα από καινοτόμες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα
από την επαφή του σχολείου με κοινωνικούς φορείς, με την επιστημονική και
πανεπιστημιακή κοινότητα, επιπλέον μέσα από την επαφή με δήμους και τοπικούς φορείς,
αλλά και με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Με αυτούς τους τρόπους θεωρούν ότι το σχολείο
μπορεί να ανταποκριθεί στα σύγχρονα αιτήματα για δημιουργία δημοκρατικών Ευρωπαίων
πολιτών, για την ύψωση αναχώματος στο φασισμό, για την κριτική αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, για την προστασία του περιβάλλοντος και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και για την ενίσχυση του εθελοντισμού. Το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία και η
παροχή κινήτρων για συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα αποτυπώνεται ως βασικό
αίτημα από τα σύγχρονα σχολεία καθώς και «η σύνδεση της πραγματικότητας με ένα ευρύ
φάσμα ατομικών, κοινοτικών και κοινωνικών προβλημάτων» (Γρόλλιος& Γούναρη, 2016).
Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι οι περιπτώσεις προγραμμάτων και δράσεων στις
οποίες αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί, για να δώσουν παραδείγματα απάντησης του ηγέτη
στις σύγχρονες προκλήσεις, σχετίζονται περισσότερο με τις προωθούμενες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές, ενώ μόνο σε δύο περιπτώσεις σχολείων αναφέρθηκαν
προγράμματα αλληλεγγύης και άρσης αποκλεισμού. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
αναφέρθηκε και η προετοιμασία των μαθητών για ένα ανταγωνιστικό οικονομικό
περιβάλλον, μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι ίσως το αίτημα για ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης των μαθητών από το σύγχρονο σχολείο και ανάλογα αιτήματα δε σχετίζονται σε
μεγάλο βαθμό με τη δυνατότητά τους να παρέμβουν δραστικά στην κοινωνία ως
μελλοντικοί πολίτες και να συμβάλουν στο μετασχηματισμό της.
Όσον αφορά την αποτίμηση των διαδικασιών επιλογής διευθυντών/-ντριών σχολικών
μονάδων των τελευταίων χρόνων, παρατηρείται καταφανώς προτίμηση στη διαδικασία του
2015, παρά τον εντοπισμό αρκετών αδυναμιών της, λόγω της συμμετοχής του Συλλόγου
Διδασκόντων σε αυτήν. Οι συναφείς έρευνες παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, διότι έχουν
γίνει σε διευθυντές και όχι σε εκπαιδευτικούς, με εξαίρεση την έρευνα των Αργυροπούλου
και Συμεωνίδη (2017). Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η μυστική ψηφοφορία του Συλλόγου
Διδασκόντων θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη, επισημαίνοντας πάντως και την ανάγκη
θεσμοθέτησης ενός πλαισίου δημοκρατικού διαλόγου πριν τη διαδικασία, και άλλοι
περιγράφουν ένα πλαίσιο διαδικτυακής αξιολόγησης έργου από το Σύλλογο Διδασκόντων ή
και από μαθητές που θα συνοδεύει τους/τις διευθυντές/-ντριες στο φάκελο των προσόντων
τους. Η αξιολόγηση έργου από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, στο πλαίσιο της
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εμφανίζεται ως αίτημα, σε εκπαιδευτικό σύστημα
όμως διαφορετικά οργανωμένο από το ελληνικό (Apple 2010). Γενικά, πάντως,
καταγράφεται και στην παρούσα έρευνα η απαίτηση των εκπαιδευτικών για αλλαγές στα
Συμβούλια Επιλογής, καθώς και η αγωνία και η επιθυμία τους να έχουν ρόλο στην
οργάνωση της σχολικής ζωής (Αργυροπούλου & Συμεωνίδης, 2017).

74

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον οδηγό συνέντευξης δεν υπήρχε ερώτημα άμεσης
σύγκρισης των κρίσεων του 2015 και των κρίσεων του 2017, για τη διαδικασία δηλαδή που
προτιμούν οι εκπαιδευτικοί ή για τον/την διευθυντή/-ντρια που θεωρούν πιο
αποτελεσματικό. Αυτό διότι, καθώς η έρευνα διεξήχθη σε μια πόλη στην οποία οι
εκπαιδευτικοί γνωρίζονται μεταξύ τους, θεωρήθηκε αδιακρισία να τεθεί ένα τέτοιο
δίλημμα. Ωστόσο έχει καταγραφεί σαφώς ότι κατά την κρίση των εκπαιδευτικών από τις
κρίσεις του 2015 προέκυψαν πιο αποτελεσματικοί ηγέτες σε σχέση με τις κρίσεις του 2017.
Θα ήταν ενδιαφέρον, τόσο από ερευνητικής όσο και από πρακτικής απόψεως, να
εκπονηθούν αρχικά αντίστοιχες ποιοτικές μελέτες σε πολλούς διαφορετικούς νομούς και,
εν συνεχεία, με βάση τα ευρήματα αυτών των μελετών να διεξαχθούν ποσοτικές έρευνες σε
μεγάλο δείγμα εκπαιδευτικών, όπου θα αποτυπώνονται οι προτάσεις των μάχιμων
εκπαιδευτικών για το ενδεδειγμένο σύστημα επιλογής ηγετών σχολικών μονάδων. Αυτό
διότι, στις ερευνητικές προσπάθειες με δείγμα εκπαιδευτικούς αποτυπώνεται σαφώς τόσο
η απαίτησή τους για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής όσο και η αγωνία τους για την
επιλογή των καταλληλότερων ηγετών για τα σχολεία τους. Θα ήταν, επομένως, ευχής έργον
αν λαμβάνονταν υπόψη από την πολιτική ηγεσία οι απόψεις των εκπαιδευτικών και αν
κατέληγε με βάση τις προτάσεις τους σε ένα σταθερό σύστημα επιλογής διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων, πράγμα που αποτελεί και πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού
κλάδου.Σε γενικές γραμμές, εξάλλου, η διερεύνηση της επιλογής αποτελεσματικής σχολικής
ηγεσίας δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί και, πάντως, δε νοείται χωρίς την εις βάθος
μελέτη των απόψεων και των προτάσεων των μάχιμων εκπαιδευτικών.
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Η οργανωσιακή κουλτούρα ως διαμορφωτής του χαρακτήρα ενός
εκπαιδευτικού οργανισμού και της επίδοσης των μελών του
Περυσινάκη Εμμανουέλα
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, MSc Επιστήμες της Αγωγής
(Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική)
emmanpery@yahoo.gr

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η οριοθέτηση της έννοιας της οργανωσιακής
κουλτούρας και η σπουδαιότητά της καθώς προσδίδει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε
εκπαιδευτικό οργανισμό. Από την άλλη συμβάλλει και επηρεάζει τη συμπεριφορά και την
επίδοση των μελών του οργανισμού. Μία ισχυρή κουλτούρα μπορεί να προσφέρει
πλεονεκτήματα, όπως τη συνεργασία, την επικοινωνία, και την επίτευξη ενός κοινού
οράματος. Τονίζεται η θέση ότι η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη στην αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού ως φραγμός της
ποικιλομορφίας και της αλλαγής. Παρουσιάζεται ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στη
δημιουργία, τη διατήρηση, τη βελτίωση και την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. Η
κουλτούρα ενός οργανισμού δημιουργείται ασυνείδητα, βασίζεται κυρίως στις αξίες του
ηγέτη του και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικασίες διοίκησης και επίβλεψης.
Εξετάζεται η επαγγελματική κοινωνικοποίηση ως μία διαδικασία σύνθετη και διαρκής, η
οποία προσαρμόζει τα νεοεισερχόμενα μέλη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στη δική του
οργανωσιακή κουλτούρα.
Λέξεις κλειδιά: Oργανωσιακή κουλτούρα, ηγέτης, επαγγελματική κοινωνικοποίηση

1. Εισαγωγή
Η μελέτη και η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι απαραίτητη για την
επιτυχία ενός οργανισμού καθώς είναι σαφές ότι ένας οργανισμός διαφοροποιείται και
επιτυγχάνει εξαιτίας του ανθρώπινου δυναμικού του (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Η
Οργανωσιακή Συμπεριφορά ως γνωστικό αντικείμενο μελετάει την ανθρώπινη
συμπεριφορά και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα και την
αποτελεσματικότητα των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον κι ειδικότερα στο
περιβάλλον των εκπαιδευτικών οργανισμών (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Στο εσωτερικό
ενός εκπαιδευτικού οργανισμού αναπτύσσονται ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις,
υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις και συνεχείς διαδικασίες διαλεκτικής αλληλεπίδρασης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποδειχθεί ότι η οργανωσιακή κουλτούρα
κατέχει κεντρική θέση στη μελέτη της οργανωσιακής συμπεριφοράς, καθώς πολλοί
μελετητές τονίζουν τη σπουδαιότητά της και τον ρόλο της στην αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών και στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών (Πασιαρδής, 2004). Επηρεάζει
δε άμεσα και συσσωρευτικά τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης των μελών του
(Πασιαρδή, 2001).
Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα της εργασίας. Το πρώτο πραγματεύεται πού
βασίζεται κυρίως η κουλτούρα ενός οργανισμού και ποιος ο ρόλος του ηγέτη στη
δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση της σχολικής κουλτούρας. Το δεύτερο ερώτημα
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εξετάζει αν η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί φραγμό της ποικιλομορφίας και της
αλλαγής. Και στο τρίτο προσεγγίζεται η επαγγελματική κοινωνικοποίηση ως δομικό
χαρακτηριστικό της οργανωσιακής κουλτούρας.
Η κουλτούρα του οργανισμού και με το βαθμό που αυτή είναι υγιής δεν μπορεί να
αγνοηθεί όσον αφορά στην αλλαγή και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων Πασιαρδή,
2001) κι εδώ έγκειται η σημασία της εισήγησης. Σύμφωνα με τους Hoy & Miskel (2007), η
οργανωσιακή κουλτούρα «κρατάει» τα μέλη του οργανισμού μαζί δίνοντάς του μία
ξεχωριστή ταυτότητα μέσω ενός συστήματος κοινού προσανατολισμού.
Στο πρώτο μέρος της συγκεκριμένης εργασίας οριοθετείται η έννοια της
οργανωσιακής κουλτούρας, τα επίπεδα και οι τύποι της. Στο δεύτερο μέρος και σε
συνάρτηση με τον εκπαιδευτικό οργανισμό όπου η γράφουσα είναι εξοικειωμένη δίνεται
έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της και στον ρόλο του ηγέτη-διευθυντή στη
δημιουργία, τη διατήρηση, τη βελτίωση και την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας.
Ακολουθεί η θεωρητική ανάπτυξη και θέση ότι η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να
αποτελέσει τροχοπέδη στην αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού ως φραγμός της
ποικιλομορφίας και της αλλαγής μέσα από παραδείγματα της συγκεκριμένης σχολικής
μονάδας. Εν συνεχεία, οριοθετείται η έννοια της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης και
παρουσιάζεται πώς θα μπορούσαν να κοινωνικοποιηθούν επαγγελματικά νεοεισερχόμενα
άτομα στην οργανωσιακή κουλτούρα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στο τέλος,
αναφέρονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της εργασίας.

2. Σχολική Κουλτούρα
2.1. Έννοια « επίπεδα » τύποι σχολικής κουλτούρας.
Η σπουδαιότητα της κουλτούρας, σύμφωνα με τους Deal & Kennedy (1981), είναι μία
συντηρητική ιδέα, γνωστή εδώ και χρόνια από σημαντικά ηγετικά στελέχη. Ο Schein (1985),
ορίζει την κουλτούρα
ως τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη ενός οργανισμού
αντιλαμβάνονται, σκέπτονται, αισθάνονται και κρίνουν καταστάσεις και σχέσεις· ενώ ο
Smircich (1983), θεωρεί πως οι αξίες, οι γνώσεις, τα σύμβολα, οι πεποιθήσεις, οι
ψυχολογικές δομές και οι ανεπίγνωστες διαδικασίες προσδιορίζουν την κουλτούρα. Ο
Ouchi (1981) όρισε την έννοια της κουλτούρας ως τους μύθους και την τελετουργία που
μεταφέρουν τις αξίες και αντιλήψεις του οργανισμού στους εργαζομένους. Παράλληλα,
είναι αξιοσημείωτη η θέση του Mintzberg (1979) που θεωρεί την κουλτούρα ως την
ιδεολογία που διαφοροποιεί τον ένα οργανισμό από έναν άλλο (Τρίχας, 2014).
Η συμπεριφορά και ο τρόπος σκέψης των μελών του οργανισμού, ο χαρακτήρας του,
επηρεάζεται σημαντικά από το στοιχείο της κουλτούρας (Πασιαρδή, 2001)· είναι η
κολλητική ουσία που δένει τον οργανισμό και προμηθεύει τα επιθυμητά επίπεδα
συμπεριφοράς (Πασιαρδής, 2004). Ειδικότερα, σ’ έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό,
υποστηρίζεται ότι η παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών και η ακαδημαϊκή επίδοση των
μαθητών επηρεάζεται από την κουλτούρα (Kowalski & Reitzug, 1993). Tα ισχυρά σχολεία
έχουν ισχυρή (ή υγιή) κουλτούρα η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη βελτίωση των
μαθητικών επιτευγμάτων και πολλοί διευθυντές σχολείων αφιερώνουν σημαντικό χρόνο
για να «οικοδομήσουν» συνεκτική σχολική κουλτούρα. Η επιλογή των προσπαθειών τους
υποστηρίζεται από ερευνητές οι οποίοι έχουν αποδείξει τη δύναμη της κουλτούρας (Deal &
Kennedy, 1981). Άλλωστε, είναι αξιοσημείωτη και καθόλου τυχαία η χρησιμοποίηση και των
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όρων «πολιτισμική όψη της σχολικής μονάδας» (Παπαναούμ, 1995) και «ήθος» (Deal &
Kennedy, 1981).
Πρακτικά, η οργανωσιακή κουλτούρα είναι μία άτυπη συμφωνία του «τρόπου που
κάνουμε τα πράγματα εδώ» (“way we do things around here”) και τα στοιχεία της είναι οι
αξίες και τα πιστεύω που εκδηλώνονται δια μέσου των μικροπολιτικών διαδικασιών της
σχολικής ζωής (Day, 2003) αλλά και οι ήρωες (διευθυντικό και εκπαιδευτικό προσωπικό,
μαθητές, γονείς), οι εθιμοτυπίες και οι τελετουργίες (Deal & Kennedy, 1981).
Καθώς η οργανωσιακή κουλτούρα είναι εξ ορισμού απροσδιόριστη, ασαφής και
εννοούμενη, πολλοί ερευνητές αναφέρονται στα διάφορα επίπεδα της για να την
επεξηγήσουν (Πασιαρδής, 2004). Οι Sergiovanni & Starratt (2002) υποστηρίζουν πως η
κουλτούρα φαίνεται μέσα από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τις προτεραιότητες τους,
τις ιστορίες που λένε και τις εθιμοτυπίες που τελούν, τους κανόνες και τις νόρμες που
μοιράζονται. Τέσσερα είναι τα επίπεδα της κουλτούρας : στο πρώτο ανήκουν οι μύθοι, οι
ιστορίες και τα σύμβολα, τα δημιουργήματα δηλαδή της κουλτούρας. Το δεύτερο επίπεδο
αναφέρεται στις προοπτικές των ανθρώπων μέσα στον οργανισμό, ακολουθούν οι αξίες στο
τρίτο επίπεδο και στο τέταρτο ανήκουν οι παραδοχές για την ύπαρξη του ίδιου του
οργανισμού (Πασιαρδής, 2004).
Αποδεχόμενοι δύο κριτήρια – τον βαθμό ελαστικότητας και τον βαθμό στον οποίο
ένας οργανισμός χρησιμοποιεί εσωτερικά ή εξωτερικά κριτήρια αξιολόγησης – οι Cameron
& Quinn (1999) ορίζουν τέσσερις τύπους κουλτούρας (Πασιαρδής, 2004). Η κουλτούρα της
«παρέας» και η ιεραρχική κουλτούρα δίνουν έμφαση στην εσωτερική αξιολόγηση και την
ενότητα ενώ η κουλτούρα των «συνθηκών» και της αγοράς δίνουν έμφαση στην εξωτερική
αξιολόγηση και τη διαφοροποίηση. Παράλληλα, η κουλτούρα της «παρέας» και των
«συνθηκών» προωθούν τη σταθερότητα και τις ευκαιρίες διάκρισης · η ιεραρχική
κουλτούρα και η κουλτούρα της αγοράς επιδιώκουν επίσης, τη σταθερότητα και τον έλεγχο
(Τρίχας, 2014).
2.2. Ο ρόλος του ηγέτη στη δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση της σχολικής
κουλτούρας.
Η ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους
άλλους όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά (Τρίχας, 2014). Ο ρόλος
του διευθυντή-ηγέτη, επομένως, είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της υγιούς κουλτούρας,
στη δημιουργία και στήριξη των κεντρικών αξιών και πιστεύω αλλά και στη διάχυσή τους
στην τοπική κοινωνία ( Πασιαρδής, 2004· Κατσαρός, 2008). Ο Elmore αναφέρει ότι
πρώτιστο μέλημα των ηγετών είναι, μέσω της δημιουργίας ενός κοινού κλίματος
κουλτούρας και υψηλών προσδοκιών, η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της γνώσης των
ανθρώπων στον οργανισμό (Πασιαρδής, 2012). Ο ηγέτης οφείλει να βρίσκεται σε
εγρήγορση και να παρακολουθεί τις εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις στο σχολείο του
που πιθανόν να επιφέρουν αλλαγές σε αυτό (Πασιαρδής, 2012).
Βασική προϋπόθεση για έναν αποτελεσματικό ηγέτη σχολείου του 21 ου αιώνα είναι η
πολύ καλή γνώση των διαφόρων στοιχείων της κουλτούρας, ο βαθμός που αυτά
ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν την πρόοδο των μαθητών και η επίτευξη των στόχων του
σχολικού οργανισμού (Πασιαρδή, 2001). Για να προσδιορίσει και να διαμορφώσει την
κουλτούρα ο ηγέτης, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις : την
εσωτερική προσέγγιση, τη γνωστική, τη συμβολική και την προσέγγιση της απόδοσης
κινήτρων (Πασιαρδής, 2004).
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Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ο διευθυντής μπορεί να αναπτύξει δράσεις ως
μετασχηματιστικός ηγέτης προκειμένου να επιτύχει τη δημιουργία και τη διαχείριση της
κουλτούρας. Ήδη από την πρώτη σύσκεψη του Συλλόγου Διδασκόντων, ο διευθυντής
μπορεί να προσδιορίσει και να «γνωστοποιήσει» τα διάφορα στοιχεία της κουλτούρας του
οργανισμού, ειδικά στους νεοεισερχόμενους συναδέλφους. Θέτονται από την αρχή οι
κοινοί στόχοι ώστε όλα τα μέλη της κοινότητας να γνωρίσουν «πού θέλουν να φτάσουν»,
δίνοντας έμφαση στους παιδαγωγικούς σκοπούς και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων
(Πασιαρδής, 2004). Διατυπώνεται το όραμά του με σαφήνεια και βεβαιότητα, όπως και οι
αξίες, ώστε να ενισχυθούν και να μετασχηματισθούν σε νόρμες συμπεριφοράς μέσα από
ένα κλίμα συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης, ειλικρινούς και ανοιχτής επικοινωνίας
(Πασιαρδής, 2004).
Για να επιτύχει αυτό το όραμα εξουσιοδοτεί τους υφισταμένους του και τους
εκφράζει την εμπιστοσύνη του (Τρίχας, 2014). Μπορεί να αποφασισθεί μεγαλύτερο
«άνοιγμα» στην τοπική κοινωνία αναγνωρίζοντας πως τα σχολεία ως ανοιχτά συστήματα
βασίζονται στις ανταλλαγές με το περιβάλλον για την επιβίωσή τους (Hoy & Miskel, 2007).
Προτείνει συνεργασίες με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ή/και τον Πολιτιστικό Σύλλογο
της συνοικίας και συναποφασίζονται συγκεκριμένες δράσεις, ακόμα και κατά τις
απογευματινές ώρες υπερβαίνοντας διοικητικά κωλύματα. Το έναυσμα δίνει ο ίδιος ο
διευθυντής (idealized influence) και ακολουθούν εκπαιδευτικοί και γονείς (Τρίχας, 2014).
Η δημιουργία εσωτερικής κουλτούρας και η επιλογή της αποστολής, μπορεί να
επιτευχθεί με την επιλογή υπηρεσιών και προσφοράς στην κοινωνία (Πασιαρδής, 2004),
παραχωρώντας για παράδειγμα την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ως χώρο φιλοξενίας με
προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες προς ενημέρωση γονέων/μαθητών/εκπαιδευτικών
για θέματα που απασχολούν την κοινότητα. Επίσης, να διεξάγονται επιμορφωτικά
σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς του οργανισμού αλλά και προς την ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα. Η δανειστική βιβλιοθήκη της σχολικής μονάδας μπορεί να γίνει
προσβάσιμη στους γονείς με ευθύνη των δασκάλων και μαθητών της μονάδας. Ομοίως,
υλοποιούνται
ανοιχτές
εκδηλώσεις
παρουσίασης
των
προσπαθειών
των
μαθητών/εκπαιδευτικών κι ο διευθυντής ευχαριστώντας και επιβραβεύοντας τους
συμμετέχοντες, αναγνωρίζει τις προσπάθειες και το πνεύμα συνεργασίας.
Ο διευθυντής ορίζει τακτές συναντήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού – κάποιες
φορές συμμετέχει και το βοηθητικό προσωπικό – εντός εκπαιδευτικού ωραρίου κι όχι
πάντα ή μόνο στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μέσα σε ήρεμο και φιλικό περιβάλλον
επιλέγοντας τη συμβολική προσέγγιση (Πασιαρδής, 2004), με «ενορχηστρωτή» τον ηγέτη
(επανα)προσδιορίζονται με απλότητα και σαφήνεια οι κοινοί στόχοι, αναλαμβάνονται και
αναπτύσσονται νέες κοινές ευθύνες και συνεργασίες (όπως από κοινού ανάληψη
πολιτιστικών προγραμμάτων). Οι απόψεις ακούγονται και με την καθοδήγηση του ηγέτη
παίρνεται η κατάλληλη απόφαση.
Ο μετασχηματιστικός ηγέτης με τις παραπάνω δράσεις κάνει τους υφισταμένους να
υπερπηδήσουν τα ατομικά τους συμφέροντα και να αλλάξουν ή να επεκτείνουν τις ανάγκες
τους (Den Hartog κ.ά., 1997). Πρόσθετα, πολύ σημαντικό είναι ο διευθυντής να αφιερώνει
προσωπικό χρόνο για συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και να τους στηρίζει σε τυχόν
προβλήματα ώστε να νιώθουν ότι υπάρχει προσωπική αίσθηση ευθύνης – individualized
consideration (Ηoy & Miskel, 2007). Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν την αίσθηση της
κοινότητας και της εκτίμησης, δυνητικά εμπνέονται δρώντας με όλες τους τις δυνάμεις
υπέρ της προόδου του σχολείου τους κι αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία ως «κάλεσμα» κι
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όχι ως επάγγελμα. Νιώθουν, επομένως ότι αποτελούν μια οικογένεια, σέβονται και
φροντίζουν ο ένας τον άλλο παίρνοντας αποφάσεις για το καλό των μαθητών τους
(Πασιαρδή, 2001).

3. Η Οργανωσιακή Κουλτούρα ως Φραγμός της Ποικιλομορφίας και της
Αλλαγής.
Οι οργανισμοί είναι κοινωνικά δομημένες πραγματικότητες που υπάρχουν τόσο στο
μυαλό των μελών τους όσο και ως συμπαγείς δομές, κανόνες και σχέσεις. Οι άνθρωποι
παράγουν και αναπαράγουν τους κόσμους εντός των οποίων ζουν μέσω του ενεργού
φαινομένου της κουλτούρας (Morgan, 1997).
Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς μεταχειριζόμαστε την κουλτούρα χωρίς κριτική
ματιά· δε λέμε ότι είναι «καλή» ή «κακή», μονάχα ότι υπάρχει (Robbins, 2001). Η
κουλτούρα του σχολείου, οι βασικές αξίες, οι παραδόσεις, οι πεποιθήσεις και οι τρόποι με
τους οποίους εκδηλώνονται τα παραπάνω, αντανακλούνται στους σκοπούς του, ενώ
παράλληλα θεωρούνται μέσο για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής κουλτούρας (Κατσαρός,
2008). Η ισχυρή κουλτούρα είναι πολύτιμη για το προσωπικό ενός οργανισμού, καθώς
μειώνει την ασάφεια, καθορίζει τι είναι σημαντικό και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
γίνονται τα πράγματα (Robbins, 2001). Οι παράγοντες της έχουν μεγάλη αξία όχι μόνο για
το προσωπικό αλλά και για τον ίδιο τον οργανισμό αφού επαυξάνοντας τις δεσμεύσεις του,
αυξάνεται και η συνέπεια στην συμπεριφορά των υπαλλήλων (Robbins, 2001). Κι ενώ όλα
τα παραπάνω θεωρούνται πλεονεκτήματα για έναν οργανισμό, δεν πρέπει να αγνοούμε ή
να παραγκωνίζουμε τις δυνητικά δυσλειτουργικές όψεις της κουλτούρας, ιδιαίτερα όταν
κάποιες επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού (Robbins,
2001).
Αποδεχόμενοι ότι η οργανωσιακή κουλτούρα είναι δυναμική που λειτουργεί σε μία
συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία με εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις, είναι πιθανό
να επέλθουν αλλαγές σε αυτήν (Πασιαρδής, 2004). Η ισχυρή κουλτούρα είναι πολύτιμη για
το προσωπικό ενός οργανισμού, καθώς μειώνει την ασάφεια, καθορίζει τι είναι σημαντικό
και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται τα πράγματα (Robbins, 2001). Οι παράγοντες
της έχουν μεγάλη αξία όχι μόνο για το προσωπικό αλλά και για τον ίδιο τον οργανισμό
αφού επαυξάνοντας τις δεσμεύσεις του, αυξάνεται και η συνέπεια στην συμπεριφορά των
υπαλλήλων (Robbins, 2001). Κι ενώ όλα τα παραπάνω θεωρούνται πλεονεκτήματα για έναν
οργανισμό, δεν πρέπει να αγνοούμε ή να παραγκωνίζουμε τις δυνητικά δυσλειτουργικές
όψεις της κουλτούρας, ιδιαίτερα όταν κάποιες επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματική
λειτουργία του οργανισμού (Robbins, 2001).
Όταν το περιβάλλον του οργανισμού είναι δυναμικό, είναι πιθανό οι αξίες που αυτό
πρεσβεύει να μη συμφωνούν με αυτές που προάγουν την αποτελεσματικότητα του
οργανισμού (Robbins, 2001). Η περιχαρακωμένη κουλτούρα ενδέχεται να μην είναι πλέον
κατάλληλη όταν σε ένα περιβάλλον συμβαίνουν απότομες αλλαγές. Η συνεπής
συμπεριφορά, επομένως, αποτελεί πλεονέκτημα στον οργανισμό που αντιμετωπίζει ένα
σταθερό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει εμπόδιο και να
δυσκολέψει την ανταπόκρισή του στις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον (Robbins,
2001).
Νεοεισερχόμενοι δάσκαλοι που φέρουν, εκ των πραγμάτων, τις δικές τους αξίες και
ποικίλες συμπεριφορές ενδέχεται να εισέλθουν με διάθεση αλλαγής, κι εφαρμογής
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καινοτόμων προγραμμάτων. Υπάρχει η περίπτωση η διεύθυνση να επιθυμεί την αποδοχή
από μέρους τους των αξιών του οργανισμού (Robbins, 2001) και να ασκηθεί πίεση στους
εκπαιδευτικούς για να προσαρμοστούν στην επικρατούσα ισχυρή κουλτούρα. Οι
υπάρχοντες θεσμοί και οι φόβοι του διευθυντή για το νέο, το διαφορετικό αποτελούν
φραγμούς για την αλλαγή και την ποικιλομορφία , συνιστώντας έτσι τη «σκοτεινή
διάσταση» της οργανωσιακής κουλτούρας (Τρίχας, 2014).
Επιπλέον, η ισχυρή κουλτούρα μπορεί να ελαττώσει αποτελεσματικά αυτές τις
μοναδικές δυνάμεις που οι νεοεισερχόμενοι από διαφορετικά περιβάλλοντα φέρουν μέσα
στον οργανισμό (Robbins, 2001). Στις κουλτούρες προκατάληψης (Schein, 1985) οι
δυνατότητες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές περιορίζονται (Τρίχας, 2014) και είναι
πολύ πιθανό συμπεριφορές και δυνάμεις να χάνονται μέσα στις ισχυρές κουλτούρες, όταν
οι άνθρωποι προσπαθούν να ταιριάξουν μέσα σε αυτές (Robbins, 2001).

4. H Eπαγγελματική Κοινωνικοποίηση ως Δομικό Χαρακτηριστικό της
Οργανωσιακής Κουλτούρας.
Η κοινωνικοποίηση είναι μία διαδικασία συνεχής, εξελικτική η οποία διαφοροποιείται
σε σχέση με το χρόνο και το χώρο και επιτρέπει στο άτομο να κατανοεί τον κόσμο που το
περιβάλλει (Κασιμάτη κ.ά., 2006). Πρόκειται για φαινόμενο με πολλές εκφάνσεις σε βαθμό
που θα ήταν προτιμότερο να γίνεται λόγος για «διαδικασίες» κι όχι για «διαδικασία»
κοινωνικοποίησης. Σύμφωνα με τον Durkheim (1978), η κοινωνικοποίηση εκτυλίσσεται σε
όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου κι εκφράζει την αδιάκοπη αλληλεπίδραση μεταξύ
συλλογικής και ατομικής συνείδησης.
Η κοινωνικοποίηση δεν είναι μία απλή δράση με άμεσο, καταληκτικό αποτέλεσμα ·
είναι μία διεργασία σύνθετη και διαρκής. Σύνθετη διότι περιλαμβάνει πολλά στάδια,
φορείς, επίπεδα επιρροής και ένα πλέγμα κοινωνικών συναρτήσεων. Διαρκής διότι
εκτυλίσσεται σε όλο το φάσμα της ζωής του ατόμου (Καζάζη, 2000). Η επαγγελματική
κοινωνικοποίηση είναι, επίσης, μία διαρκής διαδικασία της διαμόρφωσης της δομής της
προσωπικότητας αλλά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία
παραγωγής (Καζάζη, 2000). Ένα μέρος της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης είναι η
απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων (Καζάζη, 2000) και η κατανόηση των αξιών που είναι
σημαντικές για τη συμμετοχή των νέων εργαζομένων στην επικρατούσα οργανωσιακή
κουλτούρα (Τρίχας, 2014). Ένα άλλο μέρος είναι η σημασία της εργασιακής απασχόλησης
ως προς την αναπαραγωγή του εργαζομένου, την κοινωνική συμπεριφορά έξω από την
εργασία και τις θέσεις του απέναντι σε άλλους τομείς της ζωής (Καζάζη, 2000).
Η κοινωνικοποίηση είναι μία διαδικασία προσαρμογής στην κουλτούρα του
οργανισμού για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου οικείοι με
αυτήν. Ο οργανισμός, επομένως, θα θελήσει να βοηθήσει τους νέους υπαλλήλους να
προσαρμοστούν στην κουλτούρα του (Robbins, 2001). Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα
τόσο από την πλευρά της κοινωνικής ομάδας που την προγραμματίζει και αγωνίζεται να την
πραγματοποιήσει, όσο και από την πλευρά του ατόμου το οποίο υφίσταται την εναλλαγή
των υποχρεωτικών γι’ αυτό προτύπων της κοινωνικής του δράσης (Λυμπέρης, 2014).
Το πιο κρίσιμο στάδιο της κοινωνικοποίησης ενός ατόμου είναι η στιγμή της εισόδου
του σε έναν οργανισμό . Σαφέστατα, κάθε άτομο φτάνει στον οργανισμό κατέχοντας το δικό
του αξιακό κώδικα, τη στάση του απέναντι στη ζωή, τις προσδοκίες του · επίσης, κατά την
πανεπιστημιακή του μόρφωση έχει ήδη περάσει σε μεγάλο βαθμό από προηγηθείσα
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κοινωνικοποίηση (Robbins, 2001). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι νεοδιόριστοι
δάσκαλοι παρακολουθούν σε ομάδες πολύμηνο, υποχρεωτικό, δομημένο πρόγραμμα
εισαγωγής (ΠΕΚ) και μονιμοποιούνται αφού ολοκληρωθούν τρία χρόνια επιτυχούς
αξιολόγησης (κι ενώ βρίσκονται στη «διάθεση» /δοκιμαστική περίοδο του Γραφείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), με την υποχρέωση να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση
μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα επιδιώκει να
διαμορφώσει το νέο πρόσωπο σε έναν υπάλληλο με τη σωστή θέση (Robbins, 2001).
Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του υπαλλήλου, ο οργανισμός θα τον
κοινωνικοποιεί μέσω και προγραμμάτων επιμόρφωσης, αν και ίσως όχι τόσο
λεπτομερέστατα.
Στο δεύτερο στάδιο - της συνάντησης (encounter stage) - ο νεοεισερχόμενος βλέπει
πώς ακριβώς είναι τα πράγματα κι αντιμετωπίζει την πιθανή διχογνωμία να διαφέρουν οι
προσδοκίες του (για τη δουλειά του, τους συναδέλφους του, το διευθυντή του και γενικά
τον οργανισμό) και η πραγματικότητα (Robbins, 2001). Το στάδιο της συνάντησης είτε
παρέχει μία επανεπιβεβαίωση των αντιλήψεων που είχε το άτομο από την αρχή – κάτι που
δε συμβαίνει συχνά – είτε οι προηγούμενες αντιλήψεις του θα αντικατασταθούν με άλλες
τις οποίες ο οργανισμός θεωρεί επιθυμητές.
Στο τρίτο στάδιο, της μεταμόρφωσης, το άτομο θα κάνει αλλαγές κι όταν νιώσει άνετα
με τον οργανισμό και τη δουλειά του, η διαδικασία κοινωνικοποίησης εισόδου του θα έχει
ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει πως θα έχει αφομοιώσει, θα έχει καταλάβει και αποδεχτεί
τους κανόνες που διέπουν τον οργανισμό και τους συναδέλφους του (Robbins, 2001). Tα
αρχαιότερα μέλη του οργανισμού αποδέχονται κι εμπιστεύονται το νέο μέλος και το
υποστηρίζουν θετικά, κοινωνικά είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Επίσημα, μέσω ενός
δομημένου προγράμματος του ίδιου του οργανισμού θέτοντας κοινούς στόχους, κοινές
κατευθυντήριες γραμμές και δουλεύοντας με συνυπευθυνότητα και συνεργασία
(Πασιαρδής, 2004). Όταν όλα τα μέλη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (και τα παλαιότερα
αναπτύσσουν σχέσεις μεντορισμού) συλλογικά αναλαμβάνουν κοινές ευθύνες για την
επίτευξη του κοινού οράματος, η σχολική μονάδα βελτιώνεται και οι μαθητές λαμβάνουν
θετικά μηνύματα συνεργασίας κι αλληλεξάρτησης. Η υποστήριξη γίνεται ανεπίσημα μέσω
της άτυπης επικοινωνίας· ενδο-οργανισμιακά η κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται στο
διάλειμμα ή σε ένα κενό ανάμεσα στα μαθήματα (Τρίχας, 2014). Αυτές τις ώρες
ανταλάσσονται απόψεις για εκπαιδευτικά θέματα, για ζητήματα που απασχολούν την
εκπαιδευτική κοινότητα ή τη δική τους σχολική μονάδα είτε απλά συζητάνε και
χαλαρώνουν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η αίσθηση της «οικογένειας», τα μέλη του
οργανισμού συσπειρώνονται κι αναπτύσσεται η φιλοσοφία του «εμείς» εναντίον του
«αυτοί» (Τρίχας, 2014).
Η συνεργασία με συναδέλφους επιτυγχάνεται, επίσης, με την πληροφόρηση και την
ανάληψη πρωτοβουλιών για συμμετοχή ή και οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
καθώς η διά βίου μάθηση είναι κοινός τόπος κι ανάγκη των εκπαιδευτικών. Αυτές οι
συναντήσεις είναι άλλη μία ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και επικοινωνίας κι
αναστοχασμού (Πασιαρδής, 2004). Ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία – απαραίτητη
παράμετρος για τη δημιουργία θετικού κλίματος και την αποτελεσματική εφαρμογή
βελτιωτικής προσπάθειας – μπορεί να επιτευχθεί και μέσω οργανισμιακών κοινωνικών
εκδηλώσεων, όπως, γεύματα, happy-hours κτλ. (Πασιαρδής, 2004 · Τρίχας, 2014). Σημαντικό
μέσο κοινωνικοποίησης θεωρείται και η αρνητική ανατροφοδότηση από τα αρχαιότερα
μέλη του οργανισμού, καθώς τα νέα μέλη αναγκάζονται να αποδεχθούν την υφιστάμενη
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κουλτούρα και να προσαρμοστούν σε αυτήν. Επίσης, μη θεσμοθετημένες διαδικασίες
κοινωνικοποίησης μπορούν να αποτελέσουν και οι δεξιότητες που οι νεοεισερχόμενοι
αποκτούν από μόνοι τους ως μηχανισμοί επιβίωσης (Τρίχας, 2014).
Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη είναι καθοριστικός στις νόρμες της κουλτούρας. Τα
μέλη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και ειδικά τα νεοεισερχόμενα, πρέπει να αισθάνονται
αυτοπεποίθηση ότι έχουν τα προσόντα για τη θέση που κατέχουν και ότι κατανοούν το
σύστημα, τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που διέπουν τον οργανισμό
(Robbins, 2001). Ο διευθυντής οφείλει να στηρίζει τους υφισταμένους του στις
προσπάθειές τους, να είναι παρών και να αφιερώνει χρόνο για συζήτηση και πιθανή
εύρεση λύσεων σε προβληματικές καταστάσεις (Πασιαρδής, 2004). Η ενθάρρυνση και η
παροχή ψυχολογικής στήριξης εκ μέρους του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς, ειδικά όταν
πειραματίζονται ή εφαρμόζουν καινούριες πρακτικές για διδακτικές προσεγγίσεις,
κρίνονται ουσιώδεις (Πασιαρδής, 2004).
Τέλος, ο νέος υπάλληλος χρειάζεται να αναγνωρίζονται και να εκτιμούνται οι
προσπάθειές του από το διευθυντή του (Πασιαρδής, 2004) αλλά και να ξέρει με ποιο τρόπο
θα εκτιμηθεί η αξία του και θα αποτιμηθεί η δουλειά του (Robbins, 2001). Η μεταμόρφωση
θεωρείται επιτυχής, όταν η παραγωγικότητα του νέου μέλους επηρεάζεται θετικά,
αφοσιώνεται στον εκπαιδευτικό οργανισμό (Robbins, 2001) και ο βασικός σκοπός – στην
περίπτωσή μας η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών πραγματοποιείται.

5. Συμπεράσματα
Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός έχει τη δική του μοναδική κουλτούρα ή το σύστημα
αξιών – οι κοινές αξίες και τα πιστεύω είναι η «ψυχή» της κουλτούρας (Deal & Kennedy,
1981). H οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί την κινητήρια δύναμη καλύτερης λειτουργίας
ενός οργανισμού καθώς επηρεάζει την καθημερινή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας (Deal
& Kennedy, 1983) αλλά και η υιοθέτηση νορμών συμπεριφοράς συμβάλλουν στη βελτίωση
και την ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής, 2004).
Η κουλτούρα ενός οργανισμού δημιουργείται ασυνείδητα, βασίζεται κυρίως στις αξίες
του ηγέτη του και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικασίες διοίκησης και
επίβλεψης. Για να επιτευχθεί μία υγιή κουλτούρα τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να
γνωρίζουν την κουλτούρα και τα επίπεδά της και να παρακολουθούν το περιβάλλον
(εσωτερικό και εξωτερικό) ως τη βασική πηγή αλληλεπίδρασης και πιθανών αλλαγών σε
αυτήν (Πασιαρδής, 2004). Μία ισχυρή κουλτούρα, στην οποία οι αξίες και οι πεποιθήσεις
έχουν πρωτεύοντα ρόλο, μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως τη συνεργασία,
την επικοινωνία, την υποστήριξη και την επίτευξη ενός κοινού οράματος. Από την άλλη,
είναι δυνατό οι ισχυρές κουλτούρες να ασκήσουν πίεση σε νεοεισερχόμενα μέλη
προκειμένου να προσαρμοστούν σε αυτές και να υπονομευτούν οι διαφορετικότητες
(Robbins, 2001).
Τέλος, η επαγγελματική κοινωνικοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι μία
διαδικασία που βοηθά τους νέους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην επικρατούσα
οργανωσιακή κουλτούρα (Τρίχας, 2014).
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Η κατανομή των ωρών σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: απόφαση,
συγκρούσεις και ο ρόλος του διευθυντή
Σταυρινούδης Σταύρος
Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Χίου
ststavrinoudis@gmail.com

Περίληψη
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ως δημόσιο σχολείο που χορηγεί απολυτήριο
γυμνασίου σε ενήλικες, έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού. Με εργαλείο την ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην κοινωνική και
εργασιακή ζωή επιδιώκει την αξιοποίηση των εμπειριών και την κάλυψη των αναδυόμενων
αναγκών τους. Αυτό προϋποθέτει συνεργατικό πνεύμα από τους εκπαιδευτές και
αξιοποίηση μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ανοιχτού αναλυτικού
προγράμματος όπως είναι αυτό του πολυγραμματισμού. Σκοπός του παρόντος άρθρου
είναι η μελέτη του ζητήματος της κατανομής των ωρών στους επιμέρους γραμματισμούς
και στους εκπαιδευτές των αντίστοιχων ειδικοτήτων ενός ΣΔΕ που εδρεύει σε μία
επαρχιακή πρωτεύουσα. Γίνεται διερεύνηση του είδους της απόφασης καθώς και των
παραμέτρων που την επηρεάζουν, περιγράφονται οι συγκρούσεις που προκύπτουν κατά τη
διαδικασία λήψης της απόφασης και αναδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος του διευθυντήηγέτη. Επίσης αναδύεται η σημασία που έχει το συνεργατικό πνεύμα μεταξύ των
εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων αλλά και μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων στο
να ανταποκριθεί το ΣΔΕ στο σκοπό του αξιοποιώντας ανοιχτό αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών.
Λέξεις-κλειδιά: κατανομή ωρών, ΣΔΕ, απόφαση, συγκρούσεις

1. Εισαγωγή
Στο παρόν κείμενο μελετάται η λήψη απόφασης σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
ως προς την κατανομή των ωρών σε πρώτο στάδιο στους γραμματισμούς και σε δεύτερο
στάδιο στους εκπαιδευτές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αφού προσδιοριστούν τα
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της μονάδας, περιγράφεται το επίπεδο και το όργανο λήψης
της απόφασης, γίνεται διερεύνηση του είδους της απόφασης και ακολούθως μελετώνται οι
συγκρούσεις που προέκυψαν καθώς και ο ρόλος που διαδραμάτισε ο διευθυντής-ηγέτης
στο πεδίο της διαχείρισης του ζητήματος.

2. Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με το νόμο
2525/1997, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού (Παπασταμάτης, Γρίβα, Βαλκάνος & Γιαβρίμης, 2010), ως δημόσια
σχολεία που χορηγούν απολυτήριο γυμνασίου, ισότιμου του τυπικού σχολείου.
Απευθύνονται σε νέους και νέες, άνω των δεκαοκτώ ετών, που δεν άρχισαν ή δεν
ολοκλήρωσαν τις γυμνασιακές τους σπουδές με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και
κατάρτισης προκειμένου να βελτιώσουν συνθήκες εργασίας και ζωής (Πηγιάκη, 2006).
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Αποτελούν, στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, μια καινοτομία και μια βαθιά
μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο ανελαστικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
(Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2008).

3. Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ
Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ και κατ’ επέκταση η παρεχόμενη εκπαιδευτική
διαδικασία διαφοροποιούνται από αυτά που υιοθετεί η τυπική εκπαίδευση. Η
διαφοροποίηση έγκειται τόσο στις αρχές, στο περιεχόμενο, στη διδακτική μεθοδολογία όσο
και στο πεδίο της αξιολόγησης εκπαιδευομένων και προγράμματος, καθώς επιδιώκει την
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της πρακτικής
εφαρμογής από την πλευρά των εκπαιδευομένων (Παπασταμάτης κ.συν., 2010).
3.1. Αρχές, περιεχόμενο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Η δόμηση του αναλυτικού προγράμματος γίνεται στη βάση των αρχών της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και των πολυγραμματισμών (Βεκρής,
2001). Το διδακτικό υλικό αντιστοιχίζεται στις ανάγκες, στις εμπειρίες, στις προϋπάρχουσες
γνώσεις και στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων. Η διδακτική πράξη προσανατολίζεται
στη βελτίωση τόσο της επαγγελματικής όσο και της κοινωνικής τους παρουσίας (Πηγιάκη,
2006. Στεφανίδης, 2006), καθώς εμπλουτίζει και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες,
δεξιότητες και στάσεις σε βιωματικό πλαίσιο στη βάση εκπεφρασμένων αναγκών
(Παπασταμάτης κ.συν., 2010).
Ο εκπαιδευτικός στο ΣΔΕ εγκαταλείπει το ρόλο του «ειδήμονα» εκπαιδευτικού που
μεταφέρει μια «αδιαμφισβήτητη» γνώση μέσω της «μετωπικής διδασκαλίας» (Κριζέα,
2008) και αναλαμβάνει ένα πολύπλευρο και απαιτητικό ρόλο. Ως προς τη μάθηση
αναλαμβάνει ρόλο «συνεργάτη», «διευκολυντή» και «διαμεσολαβητή», ως προς το
πρόγραμμα σπουδών έχει το ρόλο του «συνδιαμορφωτή», ενώ ως προς τη διδασκαλία του
εκχωρείται ο ρόλος του «ερευνητή» (Πηγιάκη, 2006. Παπασταμάτης κ.συν., 2010). Επενδύει
στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, αξιοποιώντας την ομαδική διδασκαλία κατά
την διδακτική πράξη, και επιδιώκει την ολιστική μόρφωση σε φυσικό περιβάλλον
(Κοσσυβάκη, 2006). Έτσι δημιουργεί κουλτούρα αλληλεπίδρασης και αναστοχασμού
(Μουζάκης, 2003) και μετασχηματίζει την εκπαιδευτική κοινότητα σε πεδίο εφαρμογής της
δημοκρατικής και χειραφετικής παιδαγωγικής (Elliott, 2002).
3.2. Διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση
Η διδακτική μεθοδολογία στα ΣΔΕ κινείται σε μεταρρυθμιστική τροχιά, καθώς
υιοθετεί ένα ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών που το διαχειρίζεται με ευελιξία από πλευράς
μαθησιακού χρόνου, με ανατροφοδότηση της διδακτικής διαδικασίας και με
επαναπροσδιορισμό του σχεδίου μαθήματος και των μεθόδων διδασκαλίας , στη βάση ενός
κοινωνικό-δημοκρατικού προσανατολισμού αυτής (Βεργίδης, 2006). Έχοντας αφετηρία τη
διερεύνηση των αναγκών, ως διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και
εντοπισμό μαθησιακών προτιμήσεων (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000), ενστερνίζεται ένα
πλαίσιο αυτονομίας και αυτοπραγμάτωσης (Κοσσυβάκη, 2006) που επιζητά στην ολιστική
μόρφωση-ανάπτυξη του ενήλικα επιμορφούμενου μέσω της εκχώρησης αρμοδιοτήτων και
ευθυνών στο πεδίο της μάθησης με στόχο τη σύνδεση αυτής με τις εμπειρίες και το αξιακό
του γίγνεσθαι (Χοντολίδου, 2001).
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Η υιοθέτηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, του αναλυτικού προγράμματος και της
διδακτικής μεθοδολογίας, εστιάζει σε μία διαρκή ανατροφοδότηση και έναν
εποικοδομητικό εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας και της μαθησιακής πορείας
(Παπασταμάτης κ.συν., 2010). Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, αυτή γίνεται
εξατομικευμένα και περιγραφικά, όπου η πρόοδος του κάθε εκπαιδευόμενου γίνεται
ανεξάρτητα και όχι συγκριτικά με τους συνεκπαιδευόμενούς του (Κατσαρού, 2001 . Πηγιάκη,
2006).

4. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη ΣΔΕ
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αφορά ένα ΣΔΕ που λειτουργεί στην πρωτεύουσα
ενός νησιωτικού νομού. Στη φάση της μελέτης βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη του Α΄ και Β΄
κύκλου σπουδών έχοντας εγγεγραμμένους 48 εκπαιδευόμενους στον Α΄ κύκλο και 32 στο Β΄
κύκλο. Δημιουργήθηκαν 5 συνολικά τμήματα εκ των οποίων τα 3 τμήματα αντιστοιχούσαν
στον Α΄ κύκλο και τα 2 στο Β΄ κύκλο. Ιδιαίτερος προβληματισμός αναδύθηκε καθώς, στον Α΄
κύκλο αποτυπώθηκε αξιοσημείωτος αριθμός εγγραφών αλλοδαπών εκπαιδευόμενων ενώ
στο Β΄ κύκλο καταγράφηκε σημαντική διαρροή εκπαιδευόμενων σε σχέση με τους
φοιτούντες του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους.
Το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό σε πλήρη σύνθεση αντιστοιχούσε σε 13 θέσεις.
Αυτές αφορούσαν τις θέσεις του διευθυντή, του υποδιευθυντή, του συμβούλου
σταδιοδρομίας, του συμβούλου ψυχολόγου και εννέα (9) εκπαιδευτών. Τη χρονική περίοδο
που έλαβε χώρα η παρούσα μελέτη είχαν αποσπαστεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πέντε (5) εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των θέσεων του διευθυντή, του υποδιευθυντή και
τριών (3) εκπαιδευτών. Ταυτόχρονα με ιδιωτικές συμβάσεις είχαν καλυφθεί η θέση του
συμβούλου σταδιοδρομίας, η θέση του συμβούλου ψυχολόγου και οι τρεις (3) από τις έξι
(6) αναγκαίες θέσεις των εκπαιδευτών. Συνέχιζαν να παραμένουν κενές τρεις (3) θέσεις
εκπαιδευτών που αφορούσαν τους γραμματισμούς της πληροφορικής, της αγγλικής
γλώσσας και της πολιτισμικής-αισθητικής αγωγής.

5. Η κατανομή των ωρών σε γραμματισμούς και εκπαιδευτικούς
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ο σύλλογος διδασκόντων, κατόπιν εισήγησης
του διευθυντή, καλείται να λάβει απόφαση ως προς την κατανομή των προβλεπόμενων
διδακτικών ωρών του ωρολογίου προγράμματος σε πρώτο επίπεδο στους γραμματισμούς
και σε δεύτερο επίπεδο στους εκπαιδευτές των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων αποτελεί μια ομαδική απόφαση με τα μέλη
της ομάδας να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν πλουραλισμό σε επίπεδο
πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Αυτό συμβάλει στην
ανάδειξη πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων από διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις.
Ταυτόχρονα η ομαδική απόφαση δημιουργεί σε όλα τα μέλη την «αίσθηση του ανήκειν»,
γεγονός που αυξάνει τη δέσμευση να την υποστηρίξουν και να την υλοποιήσουν (Kirkman
& Rosen, 2000). Στην παρούσα περίπτωση η λήψη ομαδικής απόφασης προϋποθέτει, τόσο
από τη μεριά του διευθυντή όσο και από τη μεριά των συμβούλων και των εκπαιδευτών,
την κατανόηση, την αξιολόγηση, την επεξεργασία και την ερμηνεία δεδομένων από
ποικίλες πηγές, στοιχεία που προσδιορίζουν την αντιληπτική τους διαδικασία και
διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα (Robbins & Judge, 2018).
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6. Επίπεδο και όργανο λήψης της απόφασης
Το ΣΔΕ ως οργανισμός καλείται να αποτελέσει ρόλο αρωγού στην ελεύθερη διάχυση
ιδεών, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτών όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων, επιδιώκοντας
αμφότερα την γόνιμη και εποικοδομητική τους κρίση. Οι Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς
(2016) επισημαίνουν ότι η συνεργασία σε ομάδες αποποιείται δεσμευτικούς κανόνες και
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα καθώς διαμορφώνει μέσω της αλληλόδρασης εταιρική
κουλτούρα. Σε έρευνά τους οι Sun, Zhang, Qi & Chen (2012) αναδύουν την θετική επίδραση
που επιτυγχάνει η δομική και η ψυχολογική ενδυνάμωση στη δημιουργικότητα των
εργαζομένων όταν, όπως διαπιστώνουν σε μελέτη τους οι Cerne, Nerstad, Dysvik & Skerlava
(2014), απουσιάζει το ανταγωνιστικό κλίμα. Η πολυμορφία που διακρίνει την ομάδα
επιτρέπει σε κάθε μέλος αυτής να διαπραγματευτεί αυτό που του ταιριάζει καλύτερα ώστε
να αποδώσει περισσότερο (Βακόλα, Νικολάου, 2012) και κατ’ επέκταση δρα καταλυτικά
στην αύξηση της ομαδικής δημιουργικότητας (Hoever, Van Knippenberg, Van Ginkel &
Barkema, 2012). Στο πεδίο αυτό η ηγεσία μπορεί να έχει δράση καταλυτική καθώς τα
ερευνητικά ευρήματα των Shin, Kim, Lee & Bian (2012) οδηγούν στο συμπέρασμα πως η
ποικιλομορφία επιδρά θετικά στην ομαδική δημιουργικότητα όταν ο διευθυντής-ηγέτης
αποτελεί πρότυπο και παρέχει εργασιακή ασφάλεια και αυτοπεποίθησης στους
εργαζομένους του οργανισμού.
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΣΔΕ εκχωρεί σχετική αρμοδιότητα
και ευθύνη στη σχολική μονάδα ως προς τη διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος. Ο
κανονισμός «Οργάνωση Λειτουργίας των ΣΔΕ» (ΦΕΚ 1861 Β΄/8.7.2014) ορίζει ότι το
πρόγραμμα σπουδών έχει οικοδομηθεί στην αρχή του πολυγραμματισμού με βασικό του
πυρήνα οκτώ (8) γραμματισμούς (α. Γλωσσικό-Ελληνική γλώσσα, β. Αριθμητικό, γ.
Πληροφορικό, δ. Γλωσσικό-Αγγλική γλώσσα, ε. Κοινωνικό, στ. Επιστημολογικό, ζ.
Περιβαλλοντικό, η. Πολιτισμικής-Αισθητικής αγωγής). Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται
εβδομαδιαίως να παρακολουθήσουν ωρολόγιο πρόγραμμα εικοσιπέντε (25) διδακτικών
ωρών εκ των οποίων οι δύο (2) ώρες αφορούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες (ψυχολογίας
& σταδιοδρομίας) και οι τρεις (3) ώρες τα σχέδια δράσης (project) με διαθεματικό
περιεχόμενο. Για τις υπόλοιπες είκοσι (20) ώρες υπάρχει σχετική ευελιξία στο πεδίο του
επιμερισμού τους στους ανωτέρους γραμματισμούς καθώς δεν εξειδικεύεται και δεν
συγκεκριμενοποιείται ο αριθμός των διδακτικών ωρών του κάθε γραμματισμού. Ο
σύλλογος διδασκόντων προβαίνει κατά την έναρξη του διδακτικού έτους στη διαμόρφωση
του ωρολόγιο πρόγραμμά, αφού συνεκτιμήσει διαθέσιμους πόρους και αναδυόμενες
ανάγκες που βρίσκονται σε αντιστοίχηση και παραλληλισμό με τις προδιαγραφές που θέτει
το ισχύον νομικό πλαίσιο (Πηγάκη, 2006).
Η συμμετοχική ή διανεμημένη ηγεσία, ως μια διαδικασία στην οποία ο διευθυντήςηγέτης μοιράζεται με τους εκπαιδευτές ένα σημαντικό βαθμό εξουσίας, με σκοπό την από
κοινού λήψη αποφάσεων (Robbins & Judge, 2018), αποτελεί μια μορφή συλλογικής δράσης
που εστιάζει στην αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών που φέρουν τα μέλη του
οργανισμού (Αργυροπούλου, 2018). Δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση και την
αλληλεξάρτηση επενδύοντας στην αίσθηση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, του
αμοιβαίου σεβασμού και της συνοχής (Harris, 2014. Θεοφιλίδης, 2012).
Η δυνατότητα που έχουν οι εκπαιδευτές να εκφέρουν άποψη, ως προς τον
επιμερισμό των είκοσι (20) διδακτικών ωρών στους οκτώ (8) γραμματισμούς, τους καθιστά
συνδιαμορφωτές της απόφασης που αφορά την κατανομή των ωρών ανά ειδικότητα και
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ανά εκπαιδευτή (Παπασταμάτης κ.συν., 2010) αλλά και εγγυητές ως προς την υλοποίηση
αυτής. Μιας απόφασης ομαδικής που φέρνει στο επίκεντρο της συζήτησης τις ανάγκες και
τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Έρευνες όπως αυτές
των Leithwood & Jantzi (2000) και των Silims & Mulford (2002) έρχονται και αναδεικνύουν
τη θετική επίδραση που έχει, τόσο στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτών όσο και στη
μάθηση των εκπαιδευομένων, η άσκηση περισσότερης ηγεσίας από τους εκπαιδευτές στο
πλαίσιο μιας συμμετοχικής ηγεσίας.
Ένα τέτοιο πλαίσιο δημιουργεί, σε κάποιο βαθμό, συνθήκες αποκέντρωσης που
επιτρέπουν στο ΣΔΕ, ως εκπαιδευτικός οργανισμός, να αναπτύξει αυτονομία, όχι σε
ιδιωτικό προσανατολισμό αλλά σε προσανατολισμό δημόσιο και συνεργατικό (Meier &
Schwarz, 1999). Αυτό το είδος της αυτονομίας από τη μία προσδίδει συνοχή στη διδακτική
εργασία και από την άλλη εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του σχολείου
(Torrington & Weightman, 1993). Φυσικά δεν μπορούν να παραμεριστούν παράμετροι που
ρυθμίζονται ή αποφασίζονται σε ανώτερο επίπεδο διοίκησης. Τέτοιοι παράμετροι είναι η
στελέχωση του ΣΔΕ με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και η χρηματοδότησή τους για
την κάλυψη των λοιπών αναγκών.

7. Το είδος της απόφασης
Η κατανομή των ωρών, σε πρώτο χρόνο στους γραμματισμούς και σε δεύτερο χρόνο
στους εκπαιδευτικούς, γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε τακτική
συνεδρίασή του που πραγματοποιείται στην έναρξη του διδακτικού έτους ως μια διοικητική
απόφαση που μετατρέπει τις πολιτικές αποφάσεις σε γενικά σχέδια δράσης (Πασιαρδής,
2014). Σε γενικό πλαίσιο, αποτελεί μια προγραμματισμένη ή κατά τον Πασιαρδή (2014)
δομημένη απόφαση (σ. 183) στο πεδίο εφαρμογής της καθορισμένης πολιτικής και του
ισχύοντος κανονισμού, που αποτυπώνουν μια σταθερότητα των καταστάσεων και
προδιαθέτουν για λήψη στερεότυπων αποφάσεων. Ως προς το βαθμό βεβαιότητας των
καταστάσεων, υπό τις οποίες γίνεται η λήψη μιας τέτοιας απόφασης, έχουμε απόφαση που
λαμβάνεται σε συνθήκες βεβαιότητας εφόσον διευθυντής και εκπαιδευτές γνωρίζουν σε
γενικό πλαίσιο εκ των προτέρων τις παραμέτρους που ρυθμίζουν και επηρεάζουν το θέμα
και τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση (Χατζηπαναγιώτου, 2005).
Κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτες, αβέβαιες
και έκρυθμες καταστάσεις που να χρειαστεί, κατά κύριο λόγο ο διευθυντής ως πρόεδρος
της συνεδρίασης, να προβεί στη λήψη μη προγραμματισμένων αποφάσεων σε συνθήκες
αβεβαιότητας (Χατζηπαναγιώτου, 2005). Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να κληθεί
να διαχειριστεί προβλήματα για τα οποία να μην έχει τη σχετική εμπειρία ούτε να του
προσφέρονται οργανωτικές υποδείξεις για την επίλυσή τους (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Στην
προκειμένη περίπτωση η απουσία του εκπαιδευτή για το γραμματισμό της πολιτισμικήςαισθητικής αγωγής και του δεύτερου εκπαιδευτή για τους γραμματισμούς της
πληροφορικής και της αγγλικής γλώσσας, η εγγραφή σημαντικού αριθμού αλλοδαπών
εκπαιδευομένων στον Α΄ κύκλο σπουδών καθώς η παρατηρούμενη διαρροή
εκπαιδευομένων στο Β΄ κύκλο καθιστούν την απόφαση σε ένα βαθμό απρογραμμάτιστη ή
κατά τον Πασιαρδή (2014) μη δομημένη (σ. 183). Οι παράγοντες που προκαλούν
αβεβαιότητα και επιφέρουν αναστάτωση είναι φυσικά εμπόδια και καθυστερήσεις για τα
οποία δεν υπάρχουν πεπατημένες οδοί διαχείρισης (Πασιαρδής, 2014).
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8. Συγκρούσεις κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης
Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι πλήρως αρμονική γιατί, κατά την ΑθανασούλαΡέππα (2012), μια τέτοια ομάδα δεν θα είχε διαδικασία και δομή (σ. 193). Όταν σε μία
ομάδα απουσιάζουν συγκρούσεις μπορεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος της αποτίναξης των
ευθυνών και η αδιαφορία (Hanson, 1996). Η διευθέτηση των συγκρούσεων στους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς αφορά την αποτελεσματική λήψη των εκπαιδευτικών
αποφάσεων και την αποτελεσματική λειτουργία τους (Αθανασούλα- Ρέππα, 2012).
Ενδεικτικά ο Rahim (2011) αναφέρει πως η διαχείριση των συγκρούσεων αναδύει
αποτελεσματικές στρατηγικές, που αποβλέπουν στην ελάττωση των δυσλειτουργιών και
στην ενίσχυση των εποικοδομητικών λειτουργιών που συνοδεύουν τη σύγκρουση.
Στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, ως μια διαδικασία λήψης απόφασης με
χαρακτηριστικά τη συνεργασία και την αλληλεξάρτηση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει
διαφορά προσέγγισης η οποία μπορεί να οφείλεται σε αντικρουόμενα συμφέροντα που
εκπορεύονται στη βάση του πλουραλισμού των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, του
συστήματος αξιών, των χαρακτηριστικών και των στόχων που έχει το κάθε άτομο και η κάθε
ομάδα (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008. Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).
Στο θέμα της κατανομής των ωρών στους εκπαιδευτές του ΣΔΕ οι συγκρούσεις μπορεί
να είναι: α) διαπροσωπικές που συμβαίνουν μεταξύ των εκπαιδευτών, όταν πχ δύο
εκπαιδευτές της ίδιας ειδικότητας δεν συμφωνούν σε ποιο τμήμα θα διδάξει ο καθένας, β)
διομαδικές που προκύπτουν μεταξύ ειδικοτήτων και κλάδων, όταν πχ δεν υπάρχει ταύτιση
απόψεων μεταξύ εκπαιδευτών δύο ειδικοτήτων ως προς τον εβδομαδιαίο αριθμό
διδακτικών ωρών των γραμματισμών τους και γ) συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων
όπως μεταξύ των εκπαιδευτών μιας ειδικότητας και του διευθυντή, όταν πχ ο διευθυντής
διακρίνει ότι μία ειδικότητα επιδιώκει να ελέγξει τις κοινές δραστηριότητες δηλαδή τα
σχέδια δράσης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012. Διερωνίτου, 2016). Ενδεικτικά, σε έρευνα του
Λυμπέρη (2011), εκπαιδευτικοί και διευθυντές συνομολογούν ότι στους πιο συχνούς
λόγους σύγκρουσης συγκαταλέγονται οι υπηρεσιακοί όπως πχ η κατανομή διδακτικών
αντικειμένων και τάξεων, οι προσωπικοί όπως πχ η κακή επικοινωνία, οι διαφορετικές
αξίες, πεποιθήσεις και στόχοι, ή ένας συνδυασμός και των δύο.

9. Ο ρόλος του διευθυντή στη διαδικασία λήψης της απόφασης και στην
αντιμετώπιση των συγκρούσεων
Στοιχεία όπως, η δημιουργική σκέψη, η κριτική ικανότητα, η αποφασιστικότητα, η
σταθερότητα και η ευελιξία καθώς και δεξιότητες όπως η αξιοποίηση της εμπειρίας και ο
συνυπολογισμός όλων των πτυχών της υπό εξέταση κατάστασης, διευκολύνουν τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ειδικά στο επίπεδο των συλλογικών αποφάσεων ο
διευθυντής-ηγέτης που επιφορτίζεται την προεδρία της συνεδρίασης απαιτείται να κατέχει
και να αξιοποιεί γνώσεις διαχείρισης και υποκίνησης της ομάδας καθώς και τεχνικές
επικοινωνίας και συνεργασίας (Χατζηπαναγιώτου, 2003. Χατζηπαναγιώτου, 2005).
Σε χρόνο προγενέστερο της συνεδρίασης του συλλόγου, ο διευθυντής του ΣΔΕ οφείλει
να έρθει σε επαφή με τον κάθε εκπαιδευτή, ώστε να ανιχνεύσει τις διαθέσεις του και από
την πλευρά του ο κάθε εκπαιδευτής οφείλει να προσεγγίσει με αναστοχασμό, με κριτική
λογική και πνεύμα δικαιοσύνης τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες (Σαΐτη & Σαΐτης,
2011). Η συνεδρίαση ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγή από την πλευρά του διευθυντή
όπου παρουσιάζει την αποτίμηση που έκανε ο σύλλογος για το συγκεκριμένο θέμα στη
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λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους, το διδακτικό προσωπικό που έχει για το νέο
διδακτικό έτος στη διάθεσή του (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011) καθώς και τις ανάγκες των
εκπαιδευόμενων όπως αυτές καταγράφτηκαν με ατομικές συνεντεύξεις που διεκπεραίωσε
ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του σχολείου (Πηγιάκη, 2006). Ακολούθως δίνεται ο λόγος σε
όλους τους εκπαιδευτές, καθώς και στους δύο συμβούλους, προκειμένου ο καθένας να
εκφράσει με σαφήνεια και τεκμηρίωση τόσο τη θέση του (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011) όσο και τις
ανάγκες των εκπαιδευόμενων όπως τις αποτύπωσαν στις συζητήσεις που είχαν μαζί τους
στη διάρκεια των πρώτων διδασκαλιών και συναντήσεων (Πηγιάκη, 2006).
Ο διευθυντής-ηγέτης ενθαρρύνει στη συζήτηση τα πιο λιγομίλητα μέλη και αποτρέπει
τη μονοπώληση της συζήτησης από κάποια άλλα μέλη, εξασφαλίζοντας την καλύτερη
δυνατή ατμόσφαιρα και εκείνους τους διαύλους επικοινωνίας που περιορίζουν εντάσεις και
θορύβους, επιδιώκοντας η απόφαση επιμερισμού των ωρών στους γραμματισμούς και
ανάθεσής τους σε συγκεκριμένους εκπαιδευτές να έχει τη μορφή της ομοφωνίας. Όταν
όμως ο διευθυντής-ηγέτης διαπιστώνει, από την έκβαση της συνεδρίασης, ότι δεν
επιτυγχάνεται πλήρης ταύτιση θέσεων και σύγκλιση απόψεων μεταξύ των μελών, επιχειρεί
την αναζήτηση μιας συναινετικής ή συμβιβαστικής λύσης ως μιας βιώσιμης προσέγγισης
που εξυπηρετεί σε ικανοποιητικό βαθμό το συμφέρον, τόσο των εκπαιδευτών όσο και των
εκπαιδευομένων. Στην πορεία προς τη συναίνεση ή το συμβιβασμό ακολουθεί μια γόνιμη
τεχνική όπως είναι αυτή της προσεκτικής ακρόασης. Η εν λόγω τεχνική συμβάλει στην
κατανόηση των λεχθέντων, στον εντοπισμό των σημείων διαφωνίας και στην εξεύρεση της
καλύτερης δυνατής λύσης (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Στην περίπτωση που η απόφαση
λαμβάνεται συναινετικά ή συμβιβαστικά, όλα τα μέλη της ομάδας καθίστανται
συνυπεύθυνοι της διαδικασίας και της εφαρμογής της απόφασης, γεγονός που έρχεται να
αναδείξει το προσόν της συλλογικής ευθύνης αλλά και να ακυρώσει την ατομική ευθύνη,
γεγονός που εγκυμονεί την εμφάνιση ασυνέπειας (Χατζηπαναγιώτου, 2005).
Στην απόφαση συνεκτιμώνται οι διαθέσιμοι πόροι με βασικότερο την απουσία των
τριών εκπαιδευτών. Οι διδακτικές ανάγκες που απορρέουν λόγω της απουσίας δεύτερου
εκπαιδευτή για τον πληροφορικό γραμματισμό και τον γλωσσικό γραμματισμό της αγγλικής
γλώσσας αποφασίστηκε να καλυφθούν από τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς οι οποίοι δε
θα εμπλακούν στα σχέδια δράσης. Στην ίδια κατεύθυνση η πολιτιστική-αισθητική αγωγή
αποφασίστηκε να καλυφθεί από τον διευθυντή που διαθέτει γνώση του πεδίου λόγω
μεταπτυχιακού τίτλου που κατέχει. Η ανωτέρω λύση θα ακολουθηθεί έως ότου γίνει η
πρόσληψη των τριών αναγκαίων εκπαιδευτών. Ως προς το σημαντικό αριθμό εγγραφών
αλλοδαπών εκπαιδευομένων στον Α΄ κύκλο αποφασίστηκε η κατανομή των διδακτικών
ωρών να είναι τέτοια που να ενισχύει τον γλωσσικό γραμματισμό της ελληνικής γλώσσας
καθώς και τον κοινωνικό γραμματισμό. Τέλος για την αντιμετώπιση της διαρροής
εκπαιδευομένων στο Β΄ κύκλο συνομολόγησαν να διερευνηθούν τα αίτια με την αρωγή των
συμβούλων σταδιοδρομίας και ψυχολογίας.

10. Κατακλείδα
Είναι καθήκον και υποχρέωση του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων να
φροντίσουν ώστε ο επιμερισμός των διδακτικών ωρών στους γραμματισμούς να έχει
σημασία, όχι μόνο για τους εκπαιδευτές αλλά και για τους εκπαιδευόμενους. Ως προς τους
εκπαιδευτές πρέπει να αξιοποιηθεί με λειτουργικό τρόπο το ατομικό ταλέντο, οι
εξειδικευμένες γνώσεις, οι ιδιαίτερες δεξιότητες και η ικανότητα (Ιορδανίδης, 2005). Ως
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προς τους εκπαιδευόμενους πρέπει να φτάσει η φωνή τους, όπως αυτή διατυπώθηκε στις
ατομικές συνεντεύξεις που έδωσαν στο σύμβουλο σταδιοδρομίας ή στις πρώτες συζητήσεις
που είχαν με τους εκπαιδευτές και το σύμβουλο ψυχολογίας, στη συνεδρίαση του
συλλόγου διδασκόντων. Επίσης, η διαχείριση των συγκρούσεων πρέπει να είναι τέτοια που
να δίνει ενεργητική πνοή και ασφαλή αύρα στη διαδικασία λήψης της συλλογικής
απόφασης, δεσμεύοντας όλα τα μέλη να την υπηρετήσουν.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά.
Αθήνα: Ίων.
Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2012). Συγκρούσεις-ηγεσία και αποτελεσματικότητα στα σχολεία.
Στο Δ. Καρακατσάνη & Γ. Παπαδιαμαντάκη (επιμ.), Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής
πολιτικής: αναζητώντας το νέο σχολείο (σελ. 183-200). Αθήνα: Επίκεντρο.
Αργυροπούλου, Ε. (2018). Ηγεσία στην εκπαίδευση-Σχολική ηγεσία. Πάτρα: ΕΑΠ
Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή ψυχολογία & συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.
Βεκρής, Λ. (2001). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά του
κοινωνικού αποκλεισμού – η ελληνική εκδοχή. Στο Λ. Βεκρής & Ε. Χοντολίδου
(επιμ.), Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (σελ. 6-12).
Αθήνα: ΓΓΕΕ – ΙΔΕΕ.
Βεργίδης, Δ. (2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα ΣΔΕ. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
Cerne, M., Nerstad, C.G.L., Dysvik, A. & Skerlavaj, M. (2014). What goes around comes
around: knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity. Academy
of Management Journal, 57(1), 172-192.
Διερωνίτου, Ε. (2016). Ηγεσία και διαχείριση συγκρούσεων. Στο Α. Πέτρου & Π. Αγγελίδης
(επιμ.), Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία: επιστημολογική βάση, ερευνητικές
προσεγγίσεις και πρακτικές (σελ. 173-204). Αθήνα: Διάδραση.
Ευστράτογλου, Α. & Νικολοπούλου, Β. (2008). Προσφορά και ζήτηση εκπαιδευόμενων στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 13, 3-9.
Elliott, J.(2002). Τι είναι εφαρμοσμένη έρευνα στην εκπαίδευση;. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο
εκπαιδευτικός ως ερευνητής (σελ. 23-30). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Hanson, E.M. (1996). Educational administration and organizational behavior. Toronto: Allyn
and Bacon.
Harris, A. (2014). Distributed leadership. Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 από:
https://www.teachermagazine.com.au/articles/distributed-leadership
Hoever, I.J., Van Knippenberg, D., Van Ginkel, W.P. & Barkema, H.G. (2012). Fostering team
creativity: perspective taking as key to unlocking diversity’s potential. Journal of
applied psychology, 97(5), 982-996.
Θεοφιλίδης, Χ. (2012). Σχολική ηγεσία και διοίκηση: από τη γραφειοκρατία στη
μετασχηματιστική ηγεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Ιορδανίδης, Γ. (2005). Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας στην Αγγλία: θεωρητική
προσέγγιση. Στο Α. Καψάλης (επιμ.), Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων
(σελ. 123-157). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

94

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Κατσαρού, Ε. (2001). Αξιολόγηση εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στο Λ.
Βεκρής & Ε. Χοντολίδου, Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(σελ. 37-41). Αθήνα: ΓΓΕΕ – ΙΔΕΕ.
Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2000). Εκπαίδευση ενηλίκων: διδακτική ενηλίκων (τόμος
Β΄). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Κοσσυβάκη, Φ. (2006). Εναλλακτική διδακτική: προτάσεις για τη μετάβαση από τη διδακτική
του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg.
Κριζέα, Μ. Α. (2008). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια εμπειρική διερεύνηση (Διπλωματική Εργασία).
Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Kirkman, B. I. & Rosen, B. (2000). Powering up teams. Organizational Dynamics, 28(3), 48-66.
Λυμπέρης, Λ. (2011). Ο διευθυντής του Ελληνικού δημοτικού σχολείου: εξουσιαστικές
πρακτικές. Τα εκπαιδευτικά, 99, 149-160.
Leithwood, J. & Jantzi, D. (2000). The effects of different sources of leadership on student
engagement in school. In K. Riley & K. Louis (eds.), Leadership for change and school
reform (pp. 50-66). London: Routledge.
Μουζάκης, Δ. (2003). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ενηλίκων στα πλαίσια της λαϊκής
επιμόρφωσης. Στο Δ. Βεργίδης (επιμ.), Εκπαίδευση ενηλίκων: συμβολή στην
εξειδίκευση στελεχών στην εκπαίδευση (σελ. 41-44). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Meier, D. & Schwarz, P. (1999). Central Park East Secondary School: the hard part is making
it happen. In M. Apple & J. Beane (eds), Democratic Schools: lessons from the chalk
face (pp. 30-47). Buckingham: Open University Press.
Ν. 2525/1997. Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 188/Α΄/23.9.1997).
Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2016). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αθήνα:
Εκδόσεις Μπένου.
Παπασταμάτης, Α., Γρίβα, Ε., Βαλκάνος, Ε. & Γιαβρίμης Π. (2010). Επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών: ανάγκες των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και προτεινόμενες πολιτικές
επιμόρφωσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Πασιαρδής, Π. (2014). Εκπαιδευτική ηγεσία: από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη
σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Πηγιάκη Π. (2006). Δημοκρατική – κριτική εκπαιδευτική καινοτομία: μαθήματα από το
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: Γρηγόρη.
Rahim, A.M. (2001). Managing conflict in organizations. Westport, Conn: Quorum Books.
Robbins, S. & Judge, T. (2018). Οργανωσιακή συμπεριφορά: βασικές έννοιες και σύγχρονες
προσεγγίσεις. Αθήνα: Κριτική.
Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης: θεωρία και μελέτη
περιπτώσεων (τόμος Α΄). Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2012). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο: θεωρία, έρευνα και
μελέτη περιπτώσεων. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Στεφανίδης, Δ. (2006). Το καινοτόμο πρόγραμμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και η
συμβολή του στην κοινωνική προσαρμογή και την αυτοεκτίμηση των μαθητών,
(Διπλωματική εργασία). Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

95

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Shin, S.J., Kim, T., Lee, J. & Bian L. (2012). Cognitive team diversity and individual team
member creativity: a cross-level interaction. Academy of Management Journal, 55(1),
197-212.
Silins, H. & Mulford, W. (2002). Leadership and school results. In K. Leithwood and P.
Hallinger (eds.), Second international handbook of educational leadership and
administration (pp. 561-612). Dordrecht: Kluwer.
Sun, L., Zhang, Z., Qi, J & Chen, Z.X. (2012). Empowerment and creativity: a cross-level
investigation. Leadership Quarterly, 23(1), 55-65.
Torrington, D. & Weightman, J. (1993). The culture and ethos of the School. In M. Preedy
(eds), Managing the effective school (pp. 44-55). London: The Open University.
Υ.Α. 5953/23.6.2014. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8.7.2014).
Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Χατζηπαναγιώτου, Π. (2005). Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός. Στο Α. Καψάλης
(επιμ.), Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων (31-73). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Χοντολίδου, Ε. (2001). Η έννοια του γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στο Λ.
Βεκρής & Ε. Χοντολίδου, Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(σελ. 28-31). Αθήνα: ΓΓΕΕ – ΙΔΕΕ.

96

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)
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Πολιτικές για την εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών
Εμπειρία, σκέπτεσθαι και γνώση στο σχολείο
Αλεξάκης Δημήτρης
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Στην παρούσα ανακοίνωση θα αναλύσουμε την έννοια της εμπειρίας και τη σχέση της με το
αναστοχαστικό σκέπτεσθαι και τη γνώση στο πλαίσιο της φιλοσοφικής και παιδαγωγικής
σκέψης του Τζον Ντιούι. Ο Ντιούι διακρίνει τρεις διαφορετικές προσλήψεις της έννοιας της
εμπειρίας· ως πείρα, ως αισθητηριακή αντίληψη και ως βίωμα. Αρχικά, θα δείξουμε γιατί η
κατανόηση της εμπειρίας ως πείρα αντιστοιχεί σε μια στενά νοούμενη επαγγελματική
εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα καταδείξουμε πως η κατανόηση της εμπειρίας ως
αισθητηριακής αντίληψης αδυνατεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του κριτικού,
αναστοχαστικού σκέπτεσθαι. Τέλος, θα αναπτύξουμε την προσπάθεια του Ντιούι να
αναπτύξει μια νατουραλιστική και πειραματική κατανόηση της εμπειρίας ως βίωμα και να
συνδέσει την εμπειρία του παιδιού με το αναστοχαστικό σκέπτεσθαι και τη γνώση. Σκοπός
αυτής της ανασυγκρότησης είναι να καταδείξουμε τη γονιμότητά της ντιουιανής εμπειρίας
στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Λέξεις κλειδιά: Τζον Ντιούι, προοδευτική εκπαίδευση, εμπειρία, βίωμα, εμπειρισμός

Εμπειρία, σκέπτεσθαι, γνώση
Μία από τις πλέον βασικές παιδαγωγικές οδηγίες προς νέους εκπαιδευτικούς και τους
φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων είναι η εξής: «Να στηρίζεις τη διδασκαλία σου στην
προηγούμενη εμπειρία των μαθητών». Τι είναι όμως η εμπειρία; Στη φιλοσοφική γλώσσα η
έννοια της εμπειρίας είναι από τις πιο δύσκολες να προσδιορισθεί. Μέσα στη ιστορία των
ιδεών έχει λάβει διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο (Jay 2005). Και όμως ο τρόπος που
κατανοούμε την εμπειρία έχει σημαντικές συνέπειες τόσο στη σχέση της με τη διαδικασία
της σκέψης – το σκέπτεσθαι – όσο και με τη γνώση. Στην παρούσα ανακοίνωση θα
ανασυγκροτήσουμε την ανάλυση του Τζον Ντιούι (John Dewey) περί των διαφορετικών
εννοιολογήσεων της εμπειρίας και του τρόπου που αυτές σχετίζονται με το σκέπτεσθαι και
τη γνώση κατά την παιδαγωγική διαδικασία. Επιλέγουμε τον Ντιούι για τρεις λόγους.
Πρώτον, έχει παρουσιάσει με αρκετά πειστικό τρόπο τις διαφορετικές σημασίες που έχει
εκλάβει η έννοια της εμπειρίας στην ιστορία των ιδεών. Δεύτερον, έχει προσπαθήσει να
αναπτύξει μια νέα κατανόηση της έννοιας της εμπειρίας και τρίτον συνδέει σε κάθε βήμα
της ανάλυσής του τη φιλοσοφική σκέψη περί εμπειρίας με την παιδαγωγική σκέψη και
πράξη.
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1. Η εμπειρία στην κλασική και τη νεώτερη φιλοσοφική σκέψη
Σύμφωνα με την ντιουιανή ανάλυση η έννοια της εμπειρίας θεματοποιείται για πρώτη
φορά από τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Εκεί η εμπειρία ταυτίζεται με τη γνώση η οποία
έχει κληρονομηθεί από την παράδοση και το έθιμο. Η εμπειρία «δηλώνει τη συσσωρευμένη
από το παρελθόν πληροφορία, όχι απλώς του ατομικού αλλά και του κοινωνικού
παρελθόντος, μεταδιδόμενη μέσω της γλώσσας και ακόμα περισσότερο μέσω της
μαθητείας στις διάφορες τέχνες, στον βαθμό που αυτή η πληροφορία συμπτυσσόταν σε
συγκεκριμένες γενικεύσεις για το πώς κάνουμε ορισμένα πράγματα, όπως το χτίσιμο ενός
σπιτιού … ή για το τι γνωρίζουμε πως πρέπει να περιμένουμε κάτω από δεδομένες
συνθήκες» (Dewey 1935, 70).
Αυτές οι εμπειρικές πληροφορίες βρίσκονται στο πεδίο της δόξας. Αντιδιαστέλλονται
προς τη βέβαιη γνώση της επιστήμης, η οποία έχει τη δυνατότητα μέσω του ορθού λόγου
να κατανοεί την αιτία των πραγμάτων. Η διάκριση εμπειρίας και εμπειρικής γνώσης από τη
μια πλευρά και επιστήμης από την άλλη συνοδεύεται από τη στενή σύνδεση της πρώτης με
πρακτικές δραστηριότητες. Η εμπειρία είναι η οργανωμένη πρακτική γνώση του
παρελθόντος. Καταδεικνύει μια γενική τάση για δράση προς έναν συγκεκριμένο σκοπό.
Συνίσταται σε τυποποιημένους τρόπους δράσης και σε ένα τυποποιημένο σώμα
πεποιθήσεων, προσδοκιών, υλικών και τεχνικών. Με άλλα λόγια, σχετίζεται με μια έξη, μια
συνήθεια.
Συνοπτικά, η αρχαία ελληνική σκέψη συνδέει την εμπειρία με το ιδιαίτερο, το
ενδεχομενικό και το τυχαίο και την αντιπαραθέτει με έναν υπερ-εμπειρικό λόγο, ο οποίος
έχει την ικανότητα να μας καταδείξει το αναγκαίο και το καθολικό. Η εμπειρία ως τέτοια
είναι ελαττωματική και η μόνη καθολικότητα και βεβαιότητα βρίσκεται σε μια περιοχή
πέρα και πάνω από την εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο η εμπειρία μπορεί να αποδειχτεί
χρήσιμη μόνο στην περίπτωση που θέλουμε να μάθουμε κάποια πρακτική τέχνη και να
εξειδικευτούμε σε αυτήν, μόνο στην περίπτωση μιας στενά νοούμενης επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Για τη γενική μόρφωση και την επιστημονική παιδεία το ζητούμενο είναι
αντιθέτως η υπέρβαση της απλής εμπειρίας, η άρση πάνω από τον κόσμο της δόξας των
αισθητηριακών αντιλήψεων, ώστε να είμαστε σε θέση να προσεγγίζουμε την αλήθεια
(Dewey 1920,1935).
Η ανάπτυξη της νεώτερης φιλοσοφίας από τον 16ο αιώνα και μετά οδήγησε σε μια
διαφορετική κατανόηση της εμπειρίας. Η εμπειρία δεν αφορά πλέον τη συσσωρευμένη
πρακτική γνώση του παρελθόντος, αλλά την αισθητηριακή αντίληψη. Η εμπειρία μου είναι
το σύνολο των αισθητηριακών δεδομένων που έχω. Είναι όσα μπορώ να ακούσω, να δω, να
αγγίξω, να γευτώ, να μυρίσω. Στη βάση αυτής της κατανόησης τέθηκε το ζήτημα της πηγής
και των ορίων της ανθρώπινης γνώσης. Σύμφωνα με τους ορθολογιστές, η γνώση μας για
τον κόσμο θεμελιώνεται στις a priori αρχές του ορθό λόγου και ως εκ τούτου είναι
ανεξάρτητη από την αισθητηριακή μας εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει πως οι ορθολογιστές
απορρίπτουν πλήρως τη συνδρομή της εμπειρίας. Δίνουν όμως προτεραιότητα μόνο σε όσα
μας εμφανίζονται με ενάργεια και ευκρίνεια στον νου, ενώ υποστηρίζουν πως από αυτές τις
ιδέες μπορούμε να οικοδομήσουμε με ασφαλή τρόπο και την υπόλοιπη γνώση μας
(Cottingham, 2003).
Αντιθέτως, σύμφωνα με τους εμπειριστές η πηγή της γνώσης δεν εντοπίζεται στον
νου, αλλά στην αισθητηριακή μας εμπειρία, δηλαδή στα στοιχειώδη αισθητηριακά
δεδομένα που αποτυπώνονται στον νου. Τα αισθητηριακά δεδομένα και όχι οι ιδέες είναι
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τα δομικά υλικά με τα οποία θα οικοδομήσουμε και την πλέον σύνθετη γνώση. Χωρίς την
αισθητηριακή εμπειρία ο νους δεν είναι παρά ένα λευκό άγραφο χαρτί. Συνεπώς για τους
εμπειριστές είναι η αισθητηριακή εμπειρία εκείνη που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
μια άμεση και αυθεντική πρόσβαση στη γνώση μέσα από την παρατήρηση της φύσης και
την επαγωγική μέθοδο, σε αντίθεση με τον λόγο που συνδέεται με τον δογματισμό και τον
σχολαστικισμό (Woolhouse 2003). Αν και αναγνωρίζει την σημαντική θέση που αποκτά η
έννοια της εμπειρίας στη νεωτερικότητα, ο Ντιούι υποστηρίζει πως δεν καταφέρνει να
απαλλαγεί από τα βασικά χαρακτηριστικά της κλασικής κατανόησης, δηλαδή από τη
σύνδεσή της με το ατομικό και το ιδιαίτερο. Το αποτέλεσμα είναι η εμπειρία να εμπλέκεται
στο πεδίο της ενδεχομενικότητας και της πιθανότητας χωρίς να είναι σε θέση να μας
παρέχει καθολική γνώση. Όπως καταδεικνύει το έργο του Hume, ο συνεπής εμπειρισμός
καταλήγει αναπόφευκτα στον σκεπτικισμό (Dewey 1929, 1935).
Η φιλοσοφία του εμπειρισμού είχε μεγάλη επίδραση στην εκπαίδευση. Οι
εμπειριστές έβλεπαν την εκπαίδευση ως το βασικό εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή.
Εφόσον ο νους του παιδιού δεν είναι παρά ένα λευκό άγραφο χαρτί, η εκπαίδευση μπορεί
να το διαπλάσει καταλλήλως για να επιφέρει αργότερα την κοινωνική αλλαγή. «Όσο
κενότερο το πνεύμα στις απαρχές του, τόσο περισσότερο μπορούσε να γίνει οτιδήποτε
θέλουμε αν φροντίσουμε να δράσουν επάνω τους οι κατάλληλες επιρροές» (Dewey 2016,
431).
Επιπλέον, ο εμπειρισμός είχε σημαντική επίδραση στα αναλυτικά προγράμματα,
εφόσον υπογράμμισε την αισθητηριακή εμπειρία του παιδιού ως έναν από τους βασικούς
παράγοντες της μαθησιακής διαδικασίας. Για να μάθει ένα παιδί δεν αρκεί να διαβάσει
ορισμένες λέξεις σε ένα βιβλίο, αλλά πρέπει να δει, να αγγίξει, να ακούσει. «Μέσα στη
σφαίρα της σχολικής διδασκαλίας, ο εμπειρισμός έθεσε ως άμεσα σωτήριο καθήκον τη
διαμαρτυρία κατά της μάθησης μέσω βιβλίων. Αν η γνώση προέρχεται από τις εντυπώσεις
τις οποίες αφήνουν πάνω μας τα φυσικά αντικείμενα, είναι αδύνατο να εξασφαλίσουμε
γνώση χωρίς τη χρήση των αντικειμένων που εντυπώνονται στο πνεύμα μας ... Ο
εμπειρισμός επέμενε επίσης σε στοιχεία από πρώτο χέρι. Η εντύπωση πρέπει να ασκηθεί
πάνω μου, στο δικό μου πνεύμα. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τούτη την άμεση,
από πρώτο χέρι πηγή της γνώσης, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες του σφάλματος και τόσο
θολότερη είναι η συναγόμενη ιδέα» (Dewey 2016, 431-432).
Ταυτόχρονα, διατυπώθηκαν σημαντικές κριτικές απέναντι στις παιδαγωγικές
αντιλήψεις του εμπειρισμού. Πρώτον, η άμεση εντύπωση έχει ένα περιορισμένο εύρος και
ως εκ τούτου είναι δύσκολο να βασίσουμε τη μάθηση και τη διδασκαλία αποκλειστικά σε
αυτήν. Η διδασκαλία ιστορικών όρων ή απομακρυσμένων γεωγραφικών όρων, που
βρίσκονται πέρα από την ακτίνα των αισθήσεών μας, καθίσταται αυτομάτως δύσκολη.
Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου οι αισθητηριακές αντιλήψεις είναι απλά
βοηθήματα της σκέψης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυτοσκοπός. Αντιθέτως,
σκοπός είναι να αναπτύξει το παιδί την ικανότητα να χρησιμοποιεί αφηρημένα σύμβολα.
Η σημαντικότερη αντίρρηση αφορά τον χαρακτήρα του νου του παιδιού. Αν
κατανοήσουμε το παιδί ως ένα λευκό, άγραφο χαρτί του προσδίδουμε έναν παθητικό ρόλο
κατά τη διαδικασία της μάθησης. Παραβλέπουμε τον ενεργητικό ρόλο που καλούνται να
παίξουν οι ιδέες στη διαδικασία του σκέπτεσθαι. «Σύμφωνα με την [εμπειριστική] θεωρία,
δεν υπήρχε ανάγκη του σκέπτεσθαι σε σχέση με την αισθητηριακή παρατήρηση· στην
πραγματικότητα, αυστηρά θεωρητικά μιλώντας, μια τέτοια σκέψη ήταν αδύνατη παρά μόνο
εκ των υστέρων, αφού η σκέψη συνίστατο απλώς στον συνδυασμό και τον διαχωρισμό
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αισθητηριακών μονάδων που είχαν προσληφθεί χωρίς οιαδήποτε παρέμβαση της κρίσης»
(Dewey 2016, 432-433).

2. Η έννοια της εμπειρίας στον Ντιούι
Τα ισχυρά επιχειρήματα τόσο των ορθολογιστών όσο και των εμπειριστών οδήγησαν
σε προσπάθειες σύνθεσης των δύο φιλοσοφικών προοπτικών, ώστε να εξασφαλισθεί
αφενός η σημασία της εμπειρίας στη διαμόρφωση της γνώσης και αφετέρου ο ενεργητικός
χαρακτήρας του σκέπτεσθαι. Τον 18ο αιώνα ο Ιμμάνουελ Καντ (Imannuel Kant) επεδίωξε να
γεφυρώσει τον ορθολογισμό με τον εμπειρισμό. Αναγνώρισε τη σημασία της εμπειρίας,
αλλά την υπέταξε στις a priori κατηγορίες του υπερβατολογικού υποκειμένου (Kant, 1979).
Ωστόσο, η καντιανή φιλοσοφία δέχτηκε έντονη κριτική τον 19ο και τον 20ο αιώνα
επειδή κατανοούσε τον άνθρωπο αφηρημένα, αποκλειστικά ως ένα υποκείμενο που
σκέπτεται, ενώ έγινε συνείδηση πως ο άνθρωπος αποτελεί πρωτίστως ένα ιστορικά
προσδιορισμένο έμβιο ον. Σημαντικοί στοχαστές άσκησαν κριτική στην κατανόηση της
εμπειρίας ως απλώς και μόνο αισθητηριακής εμπειρίας του εξωτερικού κόσμου και
επιχείρησαν μια νέα, πληρέστερη εννόησή της καταδεικνύοντας την έννοια της βιωμένης
εμπειρίας (Erlebnis) ως σημείο εκκίνησης του φιλοσοφικού στοχασμού (Kloppenberg 1986).
Τι είναι όμως η εμπειρία ως βίωμα; Η έννοια του βιώματος μάς παραπέμπει συχνά σε
κάτι προσωπικό και εσωτερικό, το οποίο σχετίζεται με τα συναισθήματα. Συχνά δηλώνει μια
σημαντική στιγμή που έχω ζήσει και την οποία θυμάμαι έντονα ή με έχει επηρεάσει
σημαντικά. Κάνουμε π.χ. λόγο για το θρησκευτικό βίωμα ή το βίωμα της μητρότητας. Σε
αυτή την περίπτωση το βίωμα είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να το περιγράψουμε
λογικά και ως εκ τούτου του αποδίδεται συχνά μια μεταφυσική ή ανορθολογική χροιά (Jay
2005).
Σε αυτήν την κατεύθυνση ο Ντιούι προσπάθησε να αναπτύξει μια νατουραλιστική και
πειραματική κατανόηση της εμπειρίας ως βιώματος πάνω στην οποία θα βασίσουμε την
προοδευτική εκπαίδευση. Ισχυρίζεται πως η εμπειρία δεν ταυτίζεται με την πρόσληψη
αισθητηριακών δεδομένων από τον εξωτερικό κόσμο πάνω στα οποία θα θεμελιώσουμε τη
γνώση μας. Όπως και ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός συσχετίζει την εμπειρία με την πράξη.
Δέχεται πως είναι «πρωτίστως μια υπόθεση του πράττειν» (Dewey 1920, 129). Η εμπειρία
ταυτίζεται με τη ζωή και με τη δράση ενός οργανισμού εντός του φυσικού και κοινωνικού
του περιβάλλοντος. Ως βασική κατηγορία της φιλοσοφίας δεν αναγνωρίζεται πλέον η
γνώση αλλά η εμπειρία, η αλληλεπίδραση του οργανισμού με το περιβάλλον. Η εμπειρία
δεν σχετίζεται τόσο με τη δυνατότητα βέβαιης γνώσης όσο με τη δραστηριότητα του
υποκειμένου, με την ενεργητική προσαρμογή του στο περιβάλλον. «Η εμπειρία είναι ένα
πρωτίστως ενεργητικό – παθητικό συμβάν· όχι γνωσιακό» (Dewey 2016, 237). Ωστόσο, η
εμπειρία δεν αντιπαραβάλλεται με τη γνώση, όπως στην αρχαία ελληνική σκέψη.
Προηγείται χρονικά της γνώσης και αποτελεί προϋπόθεσή της, ενώ η γνώση εκλαμβάνεται
ως μια ειδική στιγμή της εμπειρίας.
Εκκινώντας από την παραπάνω κατανόηση της εμπειρίας ο Dewey διακρίνει δύο
επίπεδα της εμπειρίας. Το πρώτο αναφέρεται στα ακατέργαστα περιεχόμενα, ενώ το
δεύτερο στα επεξεργασμένα αντικείμενα του συστηματικού αναστοχασμού. Η διάκριση
μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς εμπειρίας είναι η διάκριση «μεταξύ αυτού που
έχουμε στην εμπειρία ως αποτέλεσμα ενός ελάχιστου, συμπτωματικού αναστοχασμού και
αυτού που έχουμε στην εμπειρία ως συνέπεια της συνεχούς και ρυθμισμένης
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αναστοχαστικής έρευνας» (Dewey 1925, 15). Στην πρωτογενή εμπειρία ο άνθρωπος έχει
εμπειρία πραγμάτων που δεν του είναι γνωστά, που δεν έχουν δηλαδή υποστεί την
επεξεργασία του αναστοχασμού. Τα μεταχειρίζεται, τα χρησιμοποιεί, τα απολαμβάνει παρά
τα γνωρίζει. «Είναι πράγματα που κατέχονται πριν γίνουν πράγματα γνωστά» (Dewey 1925,
28). Η πρόσβαση στα πράγματα είναι λοιπόν άμεση. Ωστόσο, αυτή η πρόσβαση δεν
συγκροτεί μια γνωστική αλλά μια πρακτική σχέση. Όμως ο πρακτικός χαρακτήρας αυτής της
σχέσης της πρωτογενούς εμπειρίας δεν καθιστά τα πράγματα λιγότερο πραγματικά.
Ως εδώ εξετάσαμε την έννοια της εμπειρίας ως ένα πρακτικό συμβάν χωρίς γνωσιακό
περιεχόμενο. Ποια είναι όμως η σχέση της εμπειρίας με την ανθρώπινη λογική; Πώς
σχετίζεται η εμπειρία με το σκέπτεσθαι για να προσεγγίσω τη γνώση;
Σε αυτήν την προοπτική το σκέπτεσθαι, ο ανθρώπινος λόγος δεν βρίσκεται πέρα ή έξω
από την εμπειρία, αλλά μέσα στην εμπειρία. Η λογική δεν θεωρείται η βασιλική οδός που
μας οδηγεί στην γνώση ανεξάρτητα από την εμπειρία. Η λογική είναι ακόμα ένα στοιχείο
της εμπειρίας, το οποίο μας επιτρέπει να νοηματοδοτούμε και με τον τρόπο αυτό να
εμπλουτίζουμε περαιτέρω την εμπειρία μας (Dewey 1925). Το σκέπτεσθαι ξεκινά πάντα από
κάποιο πρόβλημα. Όσο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η πρακτική μας σχέση με τα
πράγματα κυλάει ομαλά χωρίς κανενός είδους παρεμπόδιση. Ζούμε τη ζωή μας όπως
έχουμε συνηθίσει. Δεν μας δίνεται καμία αφορμή να σκεφτούμε κάτι. Η σκέψη ξεκινά όταν
σκοντάψουμε κάπου. Όταν αυτή η ομαλή ροή της ζωής διακοπεί από κάποιον απρόβλεπτο
παράγοντα. Τότε δημιουργείται μια απροσδιόριστη, προβληματική κατάσταση η οποία μας
καλεί να σκεφτούμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα, να αποκαταστήσουμε την ισορροπία
και την ομαλότητα στην εμπειρία μας (Dewey 1933).
Πώς μπορώ να επιλύσω αυτό το πρόβλημα; Σίγουρα θα μπορούσα να αντιμετωπίσω
το πρόβλημα δογματικά και να επιμείνω σε μια λύση που δεν λειτουργεί ή να καταφύγω σε
μια αυθεντία η οποία θα μου προσφέρει μια έτοιμη απάντηση. Και στις δύο περιπτώσεις
προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα χωρίς να ενεργοποιήσω τη σκέψη μου. Επιλέγω είτε να
επιμείνω δογματικά σε αυτό που ήδη γνωρίζω είτε να καταφύγω σε κάποιον που θα μου
δώσει μια έτοιμη απάντηση. Ωστόσο, η ανθρώπινη εμπειρία μας έχει δείξει πως ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για να επιλύσω το πρόβλημα είναι η επιστημονική μέθοδος. Η
επιστημονική μέθοδος δεν διαφέρει ριζικά από τη μέθοδο που σκεφτόμαστε καθημερινά ή
που σκέφτεται το παιδί στο σχολείο. Διαφέρει στη συστηματικότητα και στην αφαίρεση,
αλλά όχι στον τρόπο λειτουργίας (Dewey 1929).
Το σκέπτεσθαι εκκινεί πάντα από τα ακατέργαστα περιεχόμενα της πρωτογενούς
εμπειρίας. Αυτά θέτουν το πρόβλημα και παρέχουν τα πρώτα δεδομένα για τον
αναστοχασμό. Καθώς όμως ο αναστοχασμός προχωράει, εγκαταλείπει αυτά τα πρωτογενή
περιεχόμενα και οικοδομεί δευτερογενή αντικείμενα. Η έρευνα ολοκληρώνεται με την
επιστροφή των επεξεργασμένων αντικειμένων του αναστοχασμού πίσω στην πρωτογενή
εμπειρία, ώστε να ελεγχθούν. Τα αντικείμενα του αναστοχασμού καθιστούν το υποκείμενο
ικανό να συλλάβει διανοητικά τα πράγματα της πρωτογενούς εμπειρίας. Και αυτό
επιτυγχάνεται διότι «ορίζουν ή σχεδιάζουν ένα μονοπάτι από το οποίο η επιστροφή στα
πράγματα που μας δίνονται στην εμπειρία είναι τέτοιου είδους, ώστε το νόημα – το
σημασιακό πλαίσιο αυτού που μας δίδεται στην εμπειρία – να κερδίζει μια εμπλουτισμένη
και εκτεταμένη ισχύ εξαιτίας του μονοπατιού ή της μεθόδου με την οποία το προσεγγίσαμε»
(Dewey 1925, 16). Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί πως δεν υπάρχει μια απόλυτη
διάκριση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς εμπειρίας. Τα όρια διαμορφώνονται
κυρίως από τις απαιτήσεις της πρακτικής ζωής. Ο εμπλουτισμός του νοήματος της
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εμπειρίας που επιτυγχάνεται με την αναστοχαστική έρευνα σημαίνει, επίσης, την
ενοποίηση της εμπειρίας. Το σκέπτεσθαι εκκινεί από ένα χάσμα εντός της εμπειρίας, μια
διάρρηξη της συνέχειάς της και στοχεύει στην αποκατάσταση της ενότητας της εμπειρίας
μέσα από τον εμπλουτισμό της. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιτύχει μια τελική ενότητα της
εμπειρίας. Ως εκ τούτου, η εμπειρία εμπλουτίζεται και διευρύνεται στο διηνεκές (Dewey
1925).
Έτσι, ο Ντιούι ορίζει ως επιστημονική μέθοδο «τον ελεγχόμενο ή κατευθυνόμενο
μετασχηματισμό μιας απροσδιόριστης κατάστασης σε μια που είναι τόσο καθορισμένη ως
προς τις συστατικές της διακρίσεις και σχέσεις, ώστε να μετατρέπει τα στοιχεία της αρχικής
κατάστασης σε ένα ενοποιημένο όλο» (Dewey 1938, 108). Με άλλα λόγια, «η λειτουργία της
αναστοχαστικής σκέψης είναι να μετατρέψει κανείς μια κατάσταση, στην οποία
προσδίδεται στην εμπειρία κάποιου είδους ασάφεια, αμφιβολία, διένεξη, διαταραχή, σε μια
κατάσταση η οποία είναι σαφής, συνεκτική, διευθετημένη, αρμονική» (Dewey 1933, 195).
Έτσι, το ίδιο το σκέπτεσθαι κατανοείται ως «η πραγματική μετάβαση από το προβληματικό
στο ασφαλές, καθόσον αυτή είναι εμπρόθετα κατευθυνόμενη» (Dewey 1929, 181).

3. Συμπεράσματα: Η έννοια της εμπειρίας στην παιδαγωγική πράξη
Κλείνοντας ας αναλογιστούμε κάθε κατανόηση της εμπειρίας ποιες συνεπαγωγές έχει
για την οργάνωση της καθημερινής μας διδασκαλίας. Η αρχαία ελληνική κατανόηση
σημαίνει πως επιμένουμε στη συνεχή πρακτική εξάσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
έως ότου το παιδί να είναι σε θέση να εκτελεί με επιδεξιότητα τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες. Το να βασίσουμε την παιδαγωγική διαδικασία αποκλειστικά σε μια
τέτοιου είδους κατανόηση της εμπειρίας μας απομακρύνει από τον στόχο της ολόπλευρης
ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού και μας οδηγεί σε μια μηχανιστική, στενά
επαγγελματική εκπαίδευση. Στον αντίποδα, οδηγούμαστε στη μόρφωση από έναν
αποκλειστικά νοερό δρόμο συλλογισμών, χωρίς εμπειρικές προσμίξεις.
Η οργάνωση της παιδαγωγικής διαδικασίας στη βάση της εμπειριστικής κατανόησης
της εμπειρίας συνεπάγεται πως ως κεντρικός μας στόχος αναδεικνύεται η συσσώρευση
πληθώρας αισθητηριακών δεδομένων, πάνω στα οποία θα καταφέρει το παιδί να
οικοδομήσει την αληθή γνώση. Τώρα, η εμπειρία είναι ο δρόμος προς τη γνώση. Όμως το
σκέπτεσθαι έχει παραγκωνισθεί σε έναν δευτερεύοντα ρόλο. Ο παιδικός νους έχει
καταδικαστεί στην παθητική πρόσληψη αισθητηριακών δεδομένων. Δεν υπάρχει χώρος για
κριτική σκέψη ή δημιουργική φαντασία. Ακόμα και αν το παιδί αποκτήσει γνώσεις, δεν θα
έχει καλλιεργήσει τη σκέψη του, στοιχείο εξίσου αναγκαίο για μια σύγχρονη δημοκρατική
αγωγή.
Τέλος, η ντιουιανή κατανόηση της εμπειρίας σημαίνει πως το παιδί βρίσκεται πάντα
εντός της εμπειρίας, εντός της ζωής, εντός μιας πρακτικής συσχέτισης με τον κόσμο γύρω
του. Το να στηρίξουμε τη διδασκαλία μας στην εμπειρία του παιδιού σημαίνει να
αναδείξουμε τα χάσματα και τα όρια αυτής της εμπειρίας, ώστε να το οδηγήσουμε να
αναστοχαστεί πάνω στην προϋπάρχουσα εμπειρία του, να την ανασυγκροτήσει με τη
βοήθεια του σκέπτεσθαι οικοδομώντας νέες γνώσεις και με τον τρόπο αυτό να εμπλουτίσει,
να διευρύνει και να αναπτύξει τον ορίζοντά της.
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Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί· επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών
για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στο Γενικό Λύκειο
Δρ Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς
Φιλόλογος ΠΕ02, μέλος της ομάδας Εκπονητών για τα νέα ΑΠΣ
akisambelas@gmail.com

Περίληψη
Τα αρχαιοελληνικά κείμενα συνιστούν γλωσσικό αποτύπωμα του αρχαιοελληνικού
πολιτισμού, όπου η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (ΑΕΓ) κατέχει σημαίνουσα θέση ως ο βασικός
φορέας αυτού του πολιτισμού. Η κριτική πρόσληψη αυτού του ανθρωποκεντρικού
πολιτισμού και των αξιών του αποτελεί διαχρονικό αίτημα και των σύγχρονων κοινωνιών,
γι' αυτό και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να τον αναδεικνύει με τον πλέον
δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Σε μία κρίσιμη χρονικά στιγμή όπου
διακηρύσσονται σημαντικές εκπαιδευτικές αλλαγές εκ μέρους της Πολιτείας, καθίσταται
απολύτως αναγκαία η επικαιροποίηση-αναπλαισίωση του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) για
την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στο Γενικό Λύκειο.Ο στόχος, λοιπόν, της
εισήγησης είναι διττός: α) να καταδειχθούν (σύντομη επισκόπηση-κριτική) η ανομοιογένεια
και οι ασυνέχειες των ΠΣ (Α΄Λυκείου: 2011, Β΄Λυκείου: 2014, 2017, Γ΄Λυκείου: 2019)που
ήδη εφαρμόζονται στο Λύκειο, με έμφαση αφενός στις αποκλίσεις σε επίπεδο
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και δεξιοτήτων, διδακτικής μεθοδολογίας
και μαθησιακών δραστηριοτήτων κι αφετέρου στις δυσχέρειες της καθημερινής διδακτικής
πράξης, η οποία εγκλωβίζεται στο αναποτελεσματικό δίλημμα μεταξύ αρχαιογλωσσίας και
αρχαιογνωσίας, β) να αναδειχθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα επικαιροποιήσουν τη
διδακτική στοχοθεσία του μαθήματος, ώστε οι μαθητές/τριες να ανταποκριθούν καλύτερα
στην κατανόηση αρχαιοελληνικών κειμένων και την κριτική τους πρόσληψη, αλλά και στη
δομημένη και στοχευμένη γραφή με αφορμή το κείμενο. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στη
συμπερίληψη προτεραιοτήτων όπως π.χ. του δυναμικού σχεδιασμού ενός ΠΣ, της
ανάπτυξης συμμετοχικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της αξιολόγησης τόσο του ΠΣ,
όσο και της διδακτικής πρακτικής αλλά και της επίδοσης των μαθητών/τριών.
Λέξεις-κλειδιά: Πρόγραμμα Σπουδών, Αρχαία Ελληνικά, Γενικό Λύκειο.

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις
Το κύριο ερώτημα που θέτουμε επιτακτικά ως ελληνική κοινωνία προς το
εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι τι είδους πολίτες θέλουμε αυτό να δημιουργήσει, καθώς
οι νέες συνθήκες του 21ου αιώνα επιβάλλουν de facto επικαιροποίηση και αναπλαισίωση
των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ). Κατ’ επέκταση τα ΠΣ καλούνται περισσότερο από ποτέ
να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενεργών προσώπων που θα μπορούν για παράδειγμα να
αξιοποιούν κάθε μέσο επικοινωνίας, καθώς και όλους τους προσφερόμενους σημειωτικούς
πόρους, με την απαραίτητη κριτική ικανότητα προκειμένου να κατανοούν και να
διαχειρίζονται την ολοένα εξελισσόμενη επικοινωνιακή και κοινωνική πραγματικότητα
(Γιάννου, 2019). Παράλληλα, τα ΠΣ οφείλουν να στοχεύουν στη δημιουργία πολιτών που θα
είναι ικανοί να ανακαλύπτουν τη γνώση με αποτελεσματικό τρόπο, να την αποτυπώνουν σε
κείμενα ανάλογης γλωσσικής ακρίβειας, να την εφαρμόζουν στην πράξη, αλλά και να
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διαθέτουν τις αναγκαίες ανθρωπιστικές αξίες. Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για
την επιτυχημένη υλοποίησή του το ΠΣ για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (ΑΕ) αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση, καθώς τα ΑΕ αποτελούν διαχρονικά πολύτιμο άξονα του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παρούσα κατάσταση αναφορικά με το μάθημα των
ΑΕ στο Γενικό Λύκειο χαρακτηρίζεται από εμφανή ανομοιογένεια και σημαντικές
ασυνέχειες σε όλα τα επίπεδα, αφού τα ισχύοντα ΠΣ δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους από διαφορετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο
διαφορετικών - συχνά αποσπασματικών - επιδιώξεων. Παρουσιάζουν, βέβαια, ομοιότητες
ως προς τις γενικές αρχές, τους γενικούς σκοπούς και τους επιμέρους στόχους, υπάρχουν
όμως και σημαντικές διαφοροποιήσεις π.χ. ως προς τα αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα και τις δεξιότητες που επιδιώκουν, τη διδακτική μεθοδολογία (γενική και
ειδική), τις προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες, αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης
των μαθητών/τριών. Αν και η πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης μαζί
με τις αντίστοιχες οδηγίες που εστάλησανμετά από σχετική εισήγηση τουΙνστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2016-17 (Αρ. Πρωτ.
148091/Δ2/13-09-2016_ΥΠΕΘ), προσπάθησε να δημιουργήσει μία ρεαλιστική συνέχεια από
την Α΄ Λυκείου μέχρι και τη Γ΄ Λυκείου λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες
παραμέτρους του Γυμνασίου, δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να θεραπευτεί αποτελεσματικά η
παραπάνω ανομοιογένεια· όταν μάλιστα δρομολογήθηκαν τα επόμενα χρόνια νέες αλλαγές
τόσο στον τρόπο αξιολόγησης όσο καιστη διδακτέα ύλη για κάθε μία από τις 3 τάξεις.
Ειδικότερα, διατρέχοντας τα ΠΣ (2011, 2014, 2017, 2019) βάσει των οποίων έχει
οργανωθεί η διδασκαλία του μαθήματος στις 3 τάξεις του Λυκείου εύκολα κάποιος/α
διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, α) την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στο περιεχόμενο
των ΠΣ και στην καθημερινή διδακτική πράξη, β) τις πολλαπλές αποκλίσεις που διακρίνουν
τη διδακτέα ύλη και την αξιολόγησή της από τάξη σε τάξη, γ) την αδυναμία συγχρονισμού
γλωσσικής διδασκαλίας, κατανόησης και ερμηνείας του αρχαιοελληνικού κειμένου, δ) την
αποσπασματική ανανέωση των επιμέρους διδακτικών πρακτικών.
Οι παραπάνω δυσχέρειες οφείλονται κατά κύριο λόγο στις επιμέρους αλλαγές, που
έχουν κατά καιρούς λάβει χώρα σε μία μάλλον αναποτελεσματική προσπάθεια βελτίωσης,
παρά τις καλές προθέσεις. Οι επιχειρούμενες αυτές αλλαγές είτε ήταν ημιτελείς χωρίς
συνέχεια (βλ. ΠΣ 2011 για την Α΄ Λυκείου), είτε συντάχθηκαν κάτω από πιεστικές συνθήκες
για πρακτικούς λόγους (βλ. ΠΣ 2014& ΠΣ 2017γιατη Β΄Λυκείου), είτε δεν εφαρμόστηκαν
ποτέ(βλ. ΠΣ 2015 για τις Α΄,Β΄,Γ΄ Λυκείου),είτε επιχείρησαν να δικαιολογήσουν το νέο
εξεταστικό σύστημα (βλ. ΠΣ 2019 για την Γ΄ Λυκείου). Παράλληλα, η συνεχής έκδοση
πολυσέλιδων οδηγιών, εγκυκλίων, κ.λπ. με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της διδακτέας
ύλης και του τρόπου αξιολόγησής της ακύρωσε στην πράξη τα θεσμοθετημένα ΠΣ, καθώς
τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριεςεστιάζουν την προσοχή τους στο τι
διδάσκεται και στο πώς αυτό αξιολογείται, και όχι στο πώς διδάσκεται και με ποια
στοχοθεσία.
Προκαλεί,επίσης,έντονο προβληματισμό το γεγονός πως παραμένει η διάσπαση του
περιεχομένου των ΠΣ: η ομόθυμη επιδίωξη τόσο της αρχαιογνωσίας όσο και της
αρχαιογλωσσίας καταλήγει κατά τη διδακτική πράξη σε ανάπτυξη ουσιαστικά δύο
ξεχωριστών κλάδων του μαθήματος που εστιάζουν αντίστοιχα και αποκλειστικά στην
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα(σε αντίθεση με τον θεσμικά
κατοχυρωμένο ενιαίο χαρακτήρα του μαθήματος των ΑΕ). Το βασικό ζητούμενο, η
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ισόρροπη δηλαδή καλλιέργεια της αρχαιομάθειας και της αρχαιογνωσίας, δεν έχει
επιτευχθεί παραμένοντας ευσεβής πόθος.
Επιπλέον, πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση του
μαθητικού δυναμικού (π.χ. γενικότερη υποβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών και
μειωμένο ενδιαφέρον για αυτές, δυσκολίες επαγγελματικής αποκατάστασης των
αποφοίτων των Φιλοσοφικών Σχολών κ.ά.), οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι σε μεγάλο
βαθμό οι διακηρυγμένες αρχές των ΠΣ διακρίνονταν μέχρι τώρα από μία προσπάθεια
εξιδανίκευσης της διδακτικής πράξης, από ανεδαφικές μεγαλοστομίες, συνήθως ιδεολογικά
φορτισμένες, αγνοώντας τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού σχολείου.
Στην εύλογη απορία των μαθητών/τριών που διατυπώνεται συχνά πυκνά στις σχολικές
αίθουσες «Γιατί διδασκόμαστε τα Αρχαία Ελληνικά;» η απάντηση δεν είναι ούτε αυτονόητη
ούτε δεδομένη.

2. Αξιολογώντας τα ισχύοντα ΠΣ
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε μία σύντομη επισκόπηση – κριτική των ΠΣ που
ισχύουν αυτή τη στιγμή, και τα οποία πρόκειται να αναθεωρηθούν κατά το επόμενο
σχολικό έτος μετά τη σχετική απόφαση του ΙΕΠ και τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος
(Αρ. Πρωτ. 5179/02-06-2020 ΑΔΑ:ΨΜΨ40ΞΛΔ-Ρ0Δ).
2.1. ΠΣ Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ Τεύχος Β΄1562/27.06.2011)
Στην Α΄ Λυκείου, όπως είναι γνωστό, έχει καθιερωθεί ήδη από το 1999 η διδασκαλία
κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Ιστοριογραφίας από πρωτότυπο και από μετάφραση
(ΞενοφῶντοςἙλληνικά, ΘουκυδίδουἹστορίαι). Το 2011 ξεκίνησε μία ημιτελής όπως
δυστυχώς αποδείχθηκε, προσπάθεια αναπλαισίωσης του ισχύοντος μέχρι τότε ΠΣ
μεβασικές αρχές τη διερευνητική προσέγγιση και κριτική διαχείριση της γνώσης, τη
μετάθεση του κέντρου διδασκαλίας από την παροχή γνώσεων στην ενεργητική-κριτική
μάθηση κι από την παθητική απομνημόνευση γνώσεων στην ανάπτυξη ικανοτήτων για
αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης, οι οποίες βασισμένες στην παιδαγωγική θεωρία
του κονστρουκτιβισμού και της ενεργητικής μάθησης με παράλληλες προτάσεις
αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων (ΨΜ),κινούνται αναμφίβολα στη σωστή θεωρητικά και
παιδαγωγικάκατεύθυνση.
Ωστόσο,δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τις αντικειμενικές δυσκολίες προσέγγισης
του πρωτότυπου κειμένου ιδιαίτερα εκείνων των αποσπασμάτων που προέρχονται από τον
Θουκυδίδη, καθώς ηαρχαιογλωσσία των μαθητών/τριών από το Γυμνάσιο είναι μάλλον
επιφανειακή,με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να παρακολουθήσουν τον
αρχαίο ελληνικό λόγο και να διακρίνουν τις ουσιαστικότερες διαστάσεις του.
Υπενθυμίζουμε ότι η προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία στο συγκεκριμένο ΠΣ είναι η
κατανόηση του πρωτότυπου κειμένου να γίνεται με τη βοήθεια παράλληλων μεταφράσεων,
ώστε μέσα από τη σύγκριση και την κριτική των μεταφραστικών επιλογών να αναδεικνύεται
η σύνδεση μετάφρασης και ερμηνείας, να συγκρίνονται το λεξιλόγιο και οι δομές του
αρχαίου και του νεοελληνικού λόγου, καθώς και η διαφορετική προσέγγιση μεταξύ της
νεοελληνικής απόδοσης και της αρχαιοελληνικής σκέψης. Τίθεται όμως το ερώτημα για το
εάν και σε ποιο βαθμό υλοποιείται μία τέτοια διδακτική προσέγγιση, όταν απουσιάζουν τα
αναγκαία διδακτικά παραδείγματα, η πρόνοια για αποτελεσματική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, ενώ την ίδια στιγμή κυριαρχεί – δέκα χρόνια μετά –ηεμμονή στην
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υπερτιμημένη αξιολόγηση της απομνημόνευσης της σχολικής μετάφρασης (30 μονάδες)
(ΦΕΚ Τεύχος B’ 2881/05.07.2019) και όχι η αξιολόγηση της τεκμηριωμένης κατανόησης του
κειμένου αλλά και της αρχαιογλωσσίας με έξυπνες μεταφραστικές ασκήσεις χωρίων,
φράσεων κ.λπ.,που θα επέτρεπαν την απεμπλοκή της διδακτικής πράξης από την
απομνημόνευση μίας έτοιμης μετάφρασης. Επιπλέον, η μεγάλη έκταση της διδακτέας ύλης
σε συνδυασμό με την πρώτη εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
(ΤΘΔΔ) το 2014 οδήγησαν σε πλήρη ακύρωση των διδακτικών αρχών που
προαναφέρθηκαν.
2.2. ΠΣ Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας (ΦΕΚ Τεύχος Β΄3321/21.09.2017) και Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 1401/02.06.2014)
Τα ΠΣ που έχουν θεσπιστεί για τα ΑΕ Γενικής Παιδείας (ΓΠ) και Ομάδας
ΠροσανατολισμούΑνθρωπιστικών Σπουδών (ΟΠΑΣ) στη Β΄ Λυκείου ΓΕΛ αποτελούν
χαρακτηριστικές περιπτώσεις σύνταξης ΠΣ που έρχονται εκ των υστέρων και υπό πίεση να
επικυρώσουν τυπικά «διορθωτικές» αλλαγές που είχαν προαποφασιστεί για τη διδακτέα
ύλη π.χ. η προσθήκη του «Επιτάφιου λόγου» στα ΑΕ ΓΠ παράλληλα με τη διδασκαλία της
«Ἀντιγόνης» αναιρώντας στην πράξη ένα έτος αργότερα τις Οδηγίες για τον εξορθολογισμό
της διδακτέας ύλης (2016) ή να ρυθμίσουν εκκρεμότητες στο πλαίσιο της εφαρμογής της
ΤΘΔΔγια τα Αρχαία Ελληνικά ΟΠΑΣκατά το σχολικό έτος 2014-15.
Στην περίπτωση του ΠΣ για τα ΑΕ ΓΠ μία απλή ανάγνωσηαρκεί για να διαπιστώσει
κάποιος την απουσία οποιασδήποτε σύνδεσης με το ΠΣ του 2011 για την Α΄ Λυκείου, τη
διατύπωση γενικόλογων αρχών στο πλαίσιο της διδακτικής μεθοδολογίας χωρίς να
εξειδικεύονται αυτές,όταν είναι γνωστό ότι οι μαθητές/τριεςκαλούνται να προσεγγίσουν
κείμεναυψηλών απαιτήσεων, όπως είναι κατεξοχήν ο θουκυδίδειος ρητορικός λόγος
(δημηγορία Περικλή) και ο ποιητικός λόγοςμίας αρχαίας τραγωδίας. Αξιοσημείωτη είναι η
αναφορά για διδασκαλία με παράλληλη χρήση του πρωτότυπου κειμένου και της
νεοελληνικής απόδοσης, χωρίς όμως να διευκρινίζεται επαρκώς και σε ποιο βαθμό
επικουρεί η μετάφραση το πρωτότυπο κείμενο, ή εάν το πρωτότυπο κείμενο λειτουργεί ως
υλικό περιορισμένης αναφοράς και τεκμηρίωσης κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού.
Αλλά και στο ΠΣ για τα ΑΕ ΟΠΑΣ Β΄ Λυκείου εύκολα διαπιστώνει κανείς τις εμφανείς
αποκλίσεις με το νέο (2019) ΠΣ για τα ΑΕ ΟΠΑΣ Γ΄ Λυκείου, καθώς και την απουσία
συγκροτημένης μεθοδολογικής προσέγγισης του Αδίδακτου Κειμένου σε συνδυασμό με την
υπερβολικά αισιόδοξη προτροπή για διδασκαλία 20 κειμένων.Άλλωστε, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι τα ΑΕ ΟΠΑΣ Β΄Λυκείου συνιστούν τη γέφυρα για τα ΑΕ ΟΠΑΣ Γ΄ Λυκείου, και γι’
αυτόν τον λόγο το συγκεκριμένο ΠΣ δεν μπορεί να υπηρετήσει τη νέα στοχοθεσία.
2.3. ΠΣ Γ΄ Λυκείου (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4902/31.12.2019)
Το 2019 καθιερώθηκε το ισχύον ΠΣ για το μάθημα των ΑΕ της Γ΄ Λυκείου βάσει του
οποίου πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020. Βασική
αρχή αυτού του ΠΣ είναι η εστίαση στον Φιλοσοφικό Λόγο, όπως γινόταν ήδη από το 1999,
μέσα από ένα νέο σχολικό εγχειρίδιο (Φάκελος Υλικού) με μερικό εμπλουτισμό από νέα
κείμενα της ελληνιστικής φιλοσοφίας (Επίκουρος, Στωικοί), με χρήση παράλληλων
μεταφράσεων και Παράλληλων κειμένων σε μετάφραση, καθώς και προτεινόμενων
κειμένων Αυτενέργειας (Αδίδακτο κείμενο).
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Ωστόσο, κρίνοντας τόσο από τις διδακτικές πρακτικές των φιλολόγων όσο και από την
αξιολόγηση του μαθήματος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, είναι εμφανή τα εξής: α) η
προσφυγή των μαθητών/τριών σε διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή διδασκαλία ώστε να
γίνουν επαρκείς στην κατανόηση των φιλοσοφικών κειμένων είτε με το παλαιότερο βιβλίο
είτε με το νεότερο, β) η άνευ κατανόησης παραδοσιακή αποστήθιση των εισαγωγών και
των ερμηνευτικών σχολίων στα κείμενα από την πλειονότητα των μαθητών/τριών. Η
αναφορά στο συγκεκριμένο ΠΣ ότι το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου
«αποτελεί την κορύφωση και την ολοκλήρωση μιας μακράς παρουσίας του μαθήματος σε
όλες τις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου… μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα»,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αρχή του ΠΣ,δεν αντικατοπτρίζει επ’ ουδενίτη
σχολική πραγματικότητα.
Γενικότερα,μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η όλη επιχειρηματολογία του ΠΣ
αποδεικνύει μεν την αναγκαιότητα της ισόρροπης διδασκαλίας της αρχαιογνωσίας και
αρχαιογλωσσίας, αλλά δεν στηρίζει ικανοποιητικά την επιλογή στη Γ΄ Λυκείου μόνο του
Φιλοσοφικού λόγου, αφού κρίνεται γενικόλογη (Βλ. «η επιλογή του αρχαίου φιλοσοφικού
λόγου στο τέλος της σχολικής πορείας των μαθητών και των μαθητριών είναι εύλογη ….
μεταμορφώνει τον άνθρωπο»). Αν και δεν θα διαφωνήσουμε για τη μεγάλη σημασία της
διδασκαλίας της Φιλοσοφίας, θεωρούμε ότι τα φιλοσοφικά κείμενα δεν μπορεί να είναι ο
αποκλειστικός φορέας των αξιών του αρχαίου πολιτισμού.Η διδακτική εμπειρία έχει δείξει
ότι οι μαθητές/τριες δεν έχουν, στην πλειονότητά τους, το αναγκαίο γλωσσικό και γνωστικό
υπόβαθρο να προσεγγίσουν με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο τον φιλοσοφικό λόγο
ή να αντιληφθούν τις λεπτές εννοιολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ φιλοσοφικών κειμένων
που υιοθετούν ίδιο ή παραπλήσιο λεξιλόγιο (π.χ. το περιεχόμενο της αρετής και ο ρόλος της
παιδείαςστον Πρωταγόρα, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη). Πολύ περισσότερο
αδυνατούν να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συγκριτικές επισημάνσεις μεταξύ
φιλοσοφικών κειμένων που απέχουν μεταξύ τους αιώνες, και ως εκ τούτου είναι προϊόντα
διαφορετικών ιστορικών και κοινωνικώνσυμφραζομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος απλουστεύσεων, σύγχυσης και σύνδεσης ανόμοιων πραγμάτων.
Από την άλλη, η διδασκαλία του μαθήματος μέσω θεματικών ενοτήτων αποτελεί μία
ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία θα μπορούσε να γενικευθεί σε όλο το Λύκειο,αν και οι
επιλεγμένες ενότητες του Φακέλου Υλικού παρουσιάζουν μάλλον μία μονομέρεια και είναι
πολλές ως προς τον αριθμό τους. Ακόμα και εάν το Ανθολόγιο θεωρηθεί αποκλειστικά
φιλοσοφικού περιεχομένου, η απουσία π.χ. κειμένων επηρεασμένων από το σοφιστικό
κίνημα, περιορίζει σημαντικά τον φιλοσοφικό ορίζοντα των μαθητών/τριών, ενώ θα
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται και θεματικές ενότητες που αρμόζουν περισσότερο
στην ηλικιακή φάση της εφηβείας και στις ανησυχίες που τη χαρακτηρίζουν. Ενδιαφέρουσα,
επίσης,είναι και η πολυπρισματική θεώρηση κάθε διδακτικής ενότητας, αλλά θεωρούμε ότι
η εισαγωγή της νέας μεταγλώσσας με κείμενα «Αναφοράς», «Παράλληλα» και
«Αυτενέργειας» δεν έχει να προσφέρει κάτι ουσιαστικά καινούριο στη διδασκαλία.
Αναφορικά με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, την παιδαγωγική
προσέγγιση και τη διδακτική μεθοδολογία το συγκεκριμένο ΠΣ κινείται, κατά τη γνώμη μας,
σε σωστό πλαίσιο, συσχετιζόμενο σε επίπεδο αρχών με το ΠΣ του 2011 για την Α΄ Λυκείου.
Όμως, αποτελεί παράλειψη η μη σαφήςεπισήμανση ότι η μετάφραση του κειμένου
Αναφοράς παραμένει ζητούμενο για τη διδακτική πράξη, όχι βέβαια με τη μορφή της
αποστήθισης, αλλά μέσω των παράλληλων μεταφράσεων, ώστε να ασκηθούν και να
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συγκροτούν οι μαθητές/τριες τη δική τους έχοντας στη διάθεσή τους τον απαραίτητο
διδακτικό χρόνο.

3. Μετάφραση ή κατανόηση;
Τα τελευταία χρόνια (ήδη με αφορμή το ΠΣ του 2011 για την Α΄Λυκείου) έχει
αναπτυχθεί μία έντονη συζήτηση αφενός για το πώς θα οδηγούνται δημιουργικά και
κριτικά οι μαθητές/τριες στη νεοελληνική απόδοση του πρωτότυπου αρχαιοελληνικού
κειμένου, κι αφετέρου για το εάν και σε ποιο βαθμό η μετάφραση πρέπει να αξιολογείται
αυτοτελώς. Ο βασικότερος λόγος ήταν το γενικευμένο φαινόμενο της άκριτης αποστήθισης
μίας έτοιμης, συνήθως, σχολικής (ή ακόμα χειρότερα φροντιστηριακής) μετάφρασης μέσα
στη σχολική αίθουσα, και η απουσία προσπάθειας για ουσιαστική κατανόηση και ερμηνεία
του πρωτότυπου κειμένου. Έτσι, για πρώτη φορά το 2011 με το συγκεκριμένο ΠΣ
εισάγονται οι παράλληλες μεταφράσεις σε ειδική συμπληρωματική έκδοση, ώστε αυτές να
αποτελέσουν αφενός τη βάση μίας ουσιαστικής δομολειτουργικής προσέγγισης του
αρχαιοελληνικού κειμένου κι αφετέρου την αφόρμηση για μία πιο κριτική μεταφραστική
επεξεργασία, χωρίς εξαντλητική χρήση της μεταγλώσσας. Παρά τις διακηρυγμένες
προθέσεις η διδακτική πρακτική δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει η ίδια, ειδικά όταν η
διδακτέα ύλη στη συγκεκριμένη τάξη ήταν δυσανάλογη ως προς τον ωφέλιμο διδακτικό
χρόνο (μέχρι το σχολικό έτος 2015-16).
Προς την ίδια κατεύθυνσηυποχρεωτικής αναπλαισίωσης του τρόπου διδασκαλίας της
νεοελληνικής απόδοσης του αρχαιοελληνικού κειμένου κινήθηκε και η τροποποίηση του
τρόπου αξιολόγησης για τα ΑΕ ΟΠΑΣ σε Β΄ και Γ΄ Λυκείου, όπου η μετάφραση από το
σχολικό έτος 2018-19 αντικαταστάθηκε από ερωτήσεις κατανόησης (κυρίως κλειστού
τύπου) σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3807/04.09.2018. Η έκδοση του αποκαλούμενου
Φακέλου Υλικού για την Γ΄ Λυκείου την επόμενη χρονιά ήρθε να επιβεβαιώσει αυτήν την
πρόθεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς το πρωτότυπο αρχαιοελληνικό κείμενο
συνοδεύεται από δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις. Παραμένει, βέβαια, ζητούμενο για το
εάν οι μεταφράσεις αξιοποιούνται σωστά προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά όταν οι
ερωτήσεις κατανόησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν μάλλον χαμηλό δείκτη
δυσκολίας, είναι κατά βάση κλειστού τύπου και εκμαιεύουν συνήθως αυτονόητες
απαντήσεις.
Θέση μας είναι ότι η εξέταση της μετάφρασης έχει μεν το πλήρες νόημά της στο
πλαίσιο του Αδίδακτου κειμένου και αυτή ως έναν βαθμό, αλλά έχει περίτρανα αποδειχτεί
ότι, όταν εξετάζεται στο Διδαγμένο και μάλιστα με υψηλό βαθμολογικό δείκτη, τότε
ξεκάθαρα ευνοεί τη μηχανιστική απομνημόνευση με μηδαμινή ουσιαστική αξία
αλλοιώνοντας τη στοχοθεσία του μαθήματος, καθώς ενισχύεται σε πολλές περιπτώσεις η
στείρα διδασκαλία, όπου κυριαρχεί η λεπτομερής συντακτική και γραμματική αναγνώριση.
Αναγνωρίζουμε, βέβαια, ότι η μετάφραση είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος
ερμηνευτικός και διδακτικός μηχανισμός, και για τον λόγο αυτό είναι ανάγκη να αποδίδει
κάθε ΠΣ που αφορά το μάθημα των ΑΕ από πρωτότυπο, ιδιαίτερη σημασία στη συνεπή
διδασκαλία της, ώστε η μεταφραστική διαδικασία να προάγει την παράλληλη κατάκτηση
τόσο της αρχαίας όσο και της νέας ελληνικής. Όμως είναι αναγκαίο στα νέα ΠΣ να υπάρχει
πρόβλεψη, τόσο για δημιουργική αξιοποίηση της μετάφρασης κατά τη διδασκαλία, όσο και
για κριτική αξιολόγησή της.
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Για την ανάγνωση ενός κειμένου, τη διάγνωση δηλαδή του νοήματος και της σύνταξής
του, ο Δ. Μαρωνίτης (2009) επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «κρίσιμο στοιχείο είναι η
μονάδα μέτρησης που επιλέγουμε. Αν ως μονάδα νοηματική εκλαμβάνεται η λέξη (πράγμα
συνηθέστατο σήμερα και επικυρωμένο από τον τύπο της ισχύουσας σχολικής μετάφρασης),
τότε η αποτυχία του εγχειρήματος είναι σίγουρη. Αλλά ούτε και η πρόταση (ή έστω η
συντακτική περίοδος) δεν μπορεί να ισχύσει ως μονάδα ανάγνωσης ενός κειμένου. Τούτο
σημαίνει ότι ως μόνη και νόμιμη μονάδα κατανόησης ενός κειμένου είναι τα
«μικροκείμενα» που το συναποτελούν: νοηματικά δηλαδή και μορφικά μικροσύνολα με
αρχή, μέση και τέλος. Στο πλαίσιο του μικροκειμένου οι λέξεις δείχνουν τη σημασία τους, οι
προτάσεις καθιστούν ορατή την πορεία και την εξέλιξη του νοήματος, οι κόμποι της
σύνταξης λύνονται.» Επομένως, διαπιστώνει ο Δ. Μαρωνίτης (2009) «στη μικροκειμενική
ανάγνωση ενός κειμένου η πρόωρη και κατά λέξη μετάφραση αποδεικνύεται καταστροφική.
Αντ’ αυτής προτείνεται η προφορική παράφραση, ως προσπάθεια να ανασυνταχθεί σε
νεοελληνικό λόγο το μικροκειμενικό νόημα· να βρεθεί και να ελεγχθεί η συνοχή και η
συνέχειά του.»

4. Προτάσεις - Συμπεράσματα
Τα αρχαιοελληνικά κείμενα, όπως είναι γνωστό,δεν είναι παρά το εκφραστικό
αποτύπωμα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, όπου η αρχαία ελληνική γλώσσα κατέχει
πρωτεύουσα θέση ως ο βασικός φορέας αυτού του πολιτισμού. Κατ’ επέκταση η κριτική
πρόσληψη εκ μέρους των μαθητών/τριών αυτού του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού
καθίσταται απολύτως απαραίτητη κι επίκαιρη για τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές
κοινωνίες, όπου ο ανιστόρητος σχετικισμός τείνει να αμφισβητήσει διαχρονικές,
πανανθρώπινες και οικουμενικές αξίες· γι’ αυτό και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει
το ξεχωριστό προνόμιο και συνάμα την υποχρέωση να τον αναδεικνύει όχι με το πνεύμα
της στείρας αρχαιολατρίας, αλλά με τον πλέον δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο,
ώστε να αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο παιδείας και καλλιέργειας για τους αυριανούς
πολίτες του 21ου αιώνα. Είναι θετικό, λοιπόν, ότι η Πολιτεία κατανοεί τα υφιστάμενα
προβλήματα κι αναγνωρίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο την αναγκαιότητα αναπλαισίωσης
των ΠΣ και μάλιστα κατά τρόπο ενιαίο Γυμνάσιο – Λύκειο.
Ωστόσο, για να αποφύγουμε παλινωδίες, αβλεψίες και αστοχίες των παρελθόντων
ετών όπως αυτές που περιγράψαμε παραπάνω, τα νέα ΠΣ για τα Αρχαία Ελληνικά (ΑΕ)
οφείλουν με πειστικό τρόπο:
1. Να συμπεριλάβουν τους αναγκαίους σύγχρονους γραμματισμούς (κριτικός,
ψηφιακός κ.ά.)με απώτερο στόχο όχι τόσο τη συσσώρευση γνώσεων, όσο την
καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που θα επιτρέπουν στους/στις
μαθητές/τριες να αναζητούν τις πληροφορίεςμέσα από τα κείμενα και άλλους
πόρους, και να τις συνθέτουν σε γνώση με ασφάλεια και άνεση(Κουτσογιάννης, κ.ά.,
2018).Για τα ΑΕ που εκ των πραγμάτων ασχολούνται με γραπτά κείμενα, οι
δεξιότητες είναι κατά βάση δύο: η κατανόηση του γραπτού λόγου, αλλά και η
παραγωγή γραπτού λόγου ερμηνείας, σχολιασμού κ.ά. με αφορμή το αρχαίο
κείμενο και την προβληματική που αυτό θέτει. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να
επισημάνουμε την ανάγκη και στο μάθημα των ΑΕ να είναι εμφανής μεταξύ άλλωνη
επέκταση της μάθησης πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας, καθώς ό,τι μαθαίνεται
εντός της σχολικής αίθουσας, δεν εμπεδώνεται από τον/την μαθητή/τρια παρά μόνο
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εφόσον εφαρμοστεί εκτός του σχολείου για την επίλυση υπαρκτών προβλημάτων
της ζωής(Καζάζης, 2019).
2. Να ενισχύσουν στη συνείδηση των μαθητών/τριών τη διαχρονικότητα της
αρχαιοελληνικής γραμματείας με ενδιαφέρουσες επιλογές-ερμηνείες κειμένων
επικαιροποιώντας την προσφερόμενη γνώση με εύληπτο και κατανοητό τρόπο,
συνδέοντας δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αποφεύγοντας
παράλληλα τον προφανή διδακτισμό, τη μονομέρεια και την εξιδανίκευση της
αρχαιότητας.
3. Να συμβάλουν στη μεθοδική, αποτελεσματική και ανανεωμένη διδασκαλία της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ως πολύτιμο εργαλείο σκέψης και κρίσης με επίκεντρο
τον/την μαθητή/τρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και όχι αποκλειστικά
τον/την μελλοντικό/ή φοιτητή/τρια της Φιλοσοφικής σχολής.
4. Να σχεδιαστούν σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αριθμό ωρών που προβλέπεται να
διδαχθεί κατά τη διάρκεια ενός διδακτικού έτους το συγκεκριμένο μάθημα, και όχι
κατά τρόπο απόλυτο. Με άλλα λόγια, να περάσουμε από τη σύνταξη για
παράδειγμα ενός ΠΣ για τους «Αρχαίους Ιστοριογράφους» της Α΄Λυκείου στη
σύνταξη ενός ΠΣ για συγκεκριμένες ώρες διδασκαλίας των «Αρχαίων
Ιστοριογράφων», λαμβάνοντας υπόψη τα ρεαλιστικά όρια του σχολικού χρόνου,
που είναι κατά κοινή ομολογία γύρω στις είκοσι εβδομάδες.
Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η οποιαδήποτε αναπλαισίωση των ΠΣ για το Λύκειο
είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, εάν δεν υπάρχει οργανική συνέχεια με τααντίστοιχα ΠΣ
του Γυμνασίου, τα οποία και αυτά οφείλουν να θεραπεύσουν τις υπάρχουσες στρεβλώσεις,
που οι περισσότεροι αναγνωρίζουμε μέσα από τη διδακτική εμπειρία, υιοθετώντας με
προσεκτικό σχεδιασμό και με πνεύμα ρεαλισμού χωρίς τις ιδεοληψίες και τις ιδεολογικές
αγκυλώσεις του παρελθόντος σύγχρονες διδακτικές πρακτικές για την προσέγγιση της ΑΕΓ.
Κομβική σημασία για το Λύκειο έχουν αφενός το ειδικότερο περιεχόμενο του ΠΣ της Α΄
Λυκείου, και αφετέρου η συγγραφή νέων εγχειριδίων αναφοράς (Συντακτικό, Γραμματική,
Γλωσσικό Εγχειρίδιο) που θα ενισχύσουν τη δομολειτουργική προσέγγιση των κειμένων, θα
ανανεώσουν de facto τη διδακτική πρακτική αποδεσμεύοντας τη διδασκαλία από πρακτικές
τυπολατρικές και έμφασης στη μεταγλώσσα.
Η οργάνωση της ύλης σε όλες ή στις περισσότερες τάξεις, θα μπορούσε να γίνει γύρω
από επιμέρους βασικά ερωτήματα-θέματα (κατά το πρότυπο της Γ΄ Λυκείου), δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να παρακολουθήσουν διάφορες πτυχές του
αρχαιοελληνικού κόσμου κατά τρόπο ολιστικό. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικοί αυτοί
άξονες, ενταγμένοι στο αξιακό σύστημα της αρχαιότητας και υποστηρίζοντας με επάρκεια
την ιδεολογική της πρόταση για το σήμερα και το αύριο, θα επιδιώξουν να φέρουν σε
επαφή τα διαφορετικά γένη και είδη του λόγου και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, ώστε να επιτευχθεί η ενότητα των ΑΕ από την Α΄ Γυμνασίου έως την Γ΄
Λυκείου, μία οργανική και επιμελημένη ενότητα, που θα εκτείνεται σε όλο το εύρος της
παρεχόμενης στο σχολείο αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας. Επομένως, το περιεχόμενο
κατά βάση ενός διδακτικού αντικειμένου μίας τάξηςθα μπορούσε να είναι όχι ένας
συγκεκριμένος συγγραφέας ή ένα συνολικό κείμενο, όπως συμβαίνει τώρα, αλλά μία
ομάδα αρχαίων αποσπασμάτων (από πρωτότυπο και από μετάφραση) στο πλαίσιο μίας
ευρύτερης θεματικής ενότητας, η οποία θα υποδιαιρείται σε επιμέρους ευσύνοπτες
διδακτικές ενότητες. Έτσι, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν από
κοινού κείμενα της ίδιας περιόδου, αλλά διαφορετικών αντιλήψεων π.χ. συνανάγνωση
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αποσπασμάτων του «Επιταφίου λόγου» και του «Διαλόγου Αθηναίων-Μηλίων», να
υλοποιήσουν μικροσενάρια 3-4 διδακτικών ωρών, να αντιληφθούν την οργάνωση του
λόγου ως εργαλείο σκέψης συσχετίζοντας κριτικά τη δομή του νεοελληνικού λόγου με
εκείνη του αρχαιοελληνικού κ.λπ.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί με μεγαλύτερη έμφαση απ’ ό,τι στο
παρελθόν για το πώς τα νέα ΠΣ θα υλοποιηθούν διδακτικά μέσω μίας στοχευμένης,
πολυεπίπεδης και συνεχούς υποστηρικτικήςδιαδικασίας του/της εκπαιδευτικού που θα
περιλαμβάνει: α) εφαρμόσιμα διδακτικά παραδείγματα, β) κατατοπιστικούς οδηγούς
εκπαιδευτικού οι οποίοι θα επικαιροποιούνται ψηφιακά, γ) δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από τη δημιουργία «ψηφιακής κοινότητας
πρακτικής» με ενεργό συμμετοχή και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (πρώην
Σχολικών Συμβούλων), δ) ανατροφοδότηση - αποτίμηση του ΠΣ σε τακτά χρονικά
διαστήματα με αξιοποίηση των Πειραματικών Σχολείων αλλά των αποτελεσμάτων των
Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.λπ. με ευθύνη του ΙΕΠ και των Περιφερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ή όποιας άλλης αντίστοιχης οργανωτικής δομής).
Τέλος, κάθε προσπάθεια θα ακυρωθεί εν τοις πράγμασι, εάν ο τρόπος αξιολόγησης
των μαθητών/τριών δεν έρχεται ως επιστέγασμα αποτίμησης των επιδιώξεων του ίδιου του
ΠΣ, αλλά υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες όπως π.χ. την κατανομή των υποψηφίων στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις ή την ψευδαίσθηση της αντικειμενικής βαθμολόγησης. Η
περίπτωση των ΠΣ του 2011 (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νεοελληνική
Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία) και η ανατροπή τους εξ αιτίας της ΤΘΔΔ το 2014 είναι
από τις πλέον χαρακτηριστικές και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

5. Επίλογος
Προσπαθήσαμε με την παρούσα εισήγηση να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα
αλλαγής των ισχυόντων ΠΣ για το μάθημα των ΑΕ. Ανάλογες επισημάνσεις με τη μορφή
υπομνήματος κατατέθηκαν από την ομάδα εργασίας που συστάθηκε από το ΙΕΠ με
επικεφαλής τον Ομότιμο Καθηγητή του ΑΠΘ Ι. Καζάζη και τις οποίες συνυπογράψαμε ως
μέλος αυτής της επιτροπής μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους φιλολόγους. Αποτελεί
ευχάριστο γεγονός ότι έχουν πλέον δρομολογηθεί οι τελικές διαδικασίες συγκρότησης
τηςομάδας των Αξιολογητών-Εποπτών και των Εκπονητών, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει
σύντομα η εκπόνηση των νέων ΠΣ. Ας ελπίσουμε ότι η Πολιτεία θα «ακούσει» τις σχετικές
προτάσεις, θα επιδιώξει και θα εξασφαλίσει τη μέγιστη πολιτική συναίνεση για την
μακροπρόθεσμη εφαρμογή τους, αλλά και κυρίως θα χρηματοδοτήσει όλες τις αναγκαίες
προϋποθέσεις υλοποίησής τους (νέα διδακτικά εγχειρίδια, επιμορφωτικές δράσεις,
ερευνητικές προσπάθειες αποτίμησής τους κ.λπ.). Διαφορετικά, θα χαθεί άλλη μία ευκαιρία
με καταστροφικές συνέπειες για το μάθημα των ΑΕ και τη θέση του στην ελληνική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και τόσες άλλες, ενώ όλοι και όλες παραδεχόμαστε ότι
«οἱ καιροὶ οὐ μενετοί!»
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Εργασιακή επισφάλεια και εκπαίδευση. Η περίπτωση των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Λιαρόπουλος Παύλος
Υπ. Διδάκτορας, Παν/μιο Κρήτης
paliarop@gmail.com

Περίληψη
Αν ο «καλός» εκπαιδευτικός είναι αυτός που αναπτύσσει μια ταυτότητα εντός της σχέσης
απασχόλησης, τότε ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού ως στοχαζόμενου επαγγελματία
ή τεχνίτη υποσκάπτονται από τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Οι επισφαλείς όροι
εργασίας δημιουργούν ένα μη γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, τη
λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη διδασκαλία. Το εργασιακό καθεστώς των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών περιορίζει τις δυνατότητες κριτικού αναστοχασμού των
εκπαιδευτικών θεσμών καθώς τοποθετεί τους αναπληρωτές σε ένα χαμηλότερο status. Το
εφήμερο της παρουσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τα ελλιπή δικαιώματα και η
δυσκολία επίτευξης των όρων της κοινωνικής αναπαραγωγής, η οποία επιτείνεται από την
ανάγκη μετεγκατάστασης ή μετακίνησης των αναπληρωτών από τον τόπο μόνιμης διαμονής
τους στις σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν την παραπάνω θέση. Στην
παρούσα ανακοίνωση θα υποστηρίξουμε ότι το καθεστώς των αναπληρωτών υπάγεται στη
σφαίρα της επισφάλειας με συνέπειες τόσο στην εκπαιδευτική πράξη, όσο και στους όρους
της κοινωνικής αναπαραγωγής των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών.
Λέξεις-κλειδιά: επισφάλεια, επαγγελματική ταυτότητα, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

1. Εισαγωγή
Η παρουσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο ελληνικό σχολείο διευρύνεται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια
και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται στο καθεστώς του αναπληρωτή, χωρίς να
έχει σταθερή και μόνιμη θέση εργασίας. Με το τέλος κάθε σχολικού έτους οι αναπληρωτές
απολύονται και εγγράφονται στα μητρώα ανέργων. Η επαναπρόσληψή τους την επόμενη
χρονιά δεν είναι δεδομένη. Η σχολική μονάδα ή οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα
υπηρετήσουν επίσης δεν είναι δεδομένες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της εργασίας των
αναπληρωτών μας επιτρέπουν να τους εντάξουμε στην κατηγορία των επισφαλώς
εργαζόμενων. Το εφήμερο της παρουσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι συχνά
άγνωστοι όροι της τοπικής κοινωνίας, τα ελλιπή δικαιώματα και η δυσκολία επίτευξης των
όρων της κοινωνικής αναπαραγωγής, η οποία επιτείνεται από την ανάγκη μετεγκατάστασης
ή μετακίνησης των αναπληρωτών από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους στις σχολικές
μονάδες, φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν την παραπάνω θέση.
Το καθεστώς της επισφαλούς εργασίας και η «οριακότητα» της κατάστασης των
αναπληρωτών υποσκάπτουν τους όρους της επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης και
συνακόλουθα τους όρους με τους οποίους αναπτύσσεται ο στοχασμός πάνω στα αναλυτικά
προγράμματα, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (Μαυρογιώργος, 2000· Giroux & Purpel,
1983), το περιεχόμενο της μάθησης και τις λειτουργίες του σύγχρονου σχολείου. Μέσα στις
κοινωνίες της απορρύθμισης των δημόσιων θεσμών γενικά, αλλά και ειδικά των
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εκπαιδευτικών θεσμών (Μαυρουδέας, 2005) και των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις
(Καρακιουλάφη, 2012), οι όροι εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελούν
επιπρόσθετο εμπόδιο στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι δευτερεύουσες αγορές
εργασίας ή η δυαδικότητα της αγοράς εργασίας και ο χωρισμός των εργαζομένων των
σύγχρονων ιδιωτικών αλλά και δημόσιων υπηρεσιών σε ένα σκληρό, σταθερό πυρήνα και
σε μία περιφέρεια ασταθών, εύκολα αντικαταστάσιμων και «απασχολήσιμων»
εργαζομένων τείνουν να αποτελέσουν κυρίαρχο χαρακτηριστικό των σύγχρονων μορφών
εργασίας.
Στο παρόν άρθρο υποστηρίζουμε ότι η εργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
εντάσσεται στη σφαίρα της επισφάλειας και το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο
αναφοράς το οποίο δεν είναι ευνοϊκό για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του
εκπαιδευτικού. Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με
το καθεστώς εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αυτή η αντίθεση μεταξύ μιας
επαγγελματικής ταυτότητας και ενός αντικειμένου εργασίας όπως η διδασκαλία, το οποίο
προϋποθέτει δεσμεύσεις και ειδικές γνώσεις από τη μια πλευρά και του καθεστώτος της
επισφάλειας, το οποίο χαρακτηρίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς από την άλλη,
αποτελεί την κύρια αφορμή του προβληματισμού του παρόντος άρθρου.

2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην ελληνική εκπαίδευση
Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών τη σχολική χρονιά 2019-2020 έφτασαν τις
39.420. Από αυτούς οι 13.371 απασχολούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ποσοστό
34%) και οι 25.358 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ποσοστό 64%). Σχεδόν το 46% των
προσλήψεων αναπληρωτών απασχολείται στην Ειδική Αγωγή (Κορδής, 2020). Η
συγκεκριμένη λοιπόν κατηγορία εκπαιδευτικών αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό του
συνόλου των εκπαιδευτικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Το καθεστώς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μπορεί να ειδωθεί ως μια επισφαλής
εργασιακή κατάσταση. Δύο βασικά στοιχεία του προβλήματος των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών είναι: α. η επαγγελματική τους προοπτική και β. το επαγγελματικό τους
status και η αναγνώριση του έργου τους. Σε σύγκριση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι
αναπληρωτές βιώνουν μια κατάσταση κατά την οποία δεν έχουν τη δυνατότητα
επαγγελματικής ανέλιξης και κατ’ ουσία τοποθετούνται σε μια θέση υποδεέστερη σε σχέση
με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Η ίδια η θέση εργασίας την οποία κατέχουν δεν
συνδέεται με μια ξεκάθαρη προοπτική τακτικού διορισμού, ενώ παράλληλα στερούνται
πρόσβασης σε μια σειρά ευεργετικών ρυθμίσεων και υποστηρικτικών μέσων, τα οποία
παρέχονται στους μόνιμους.
Η επαγγελματική πορεία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού περιλαμβάνει περιόδους
ανεργίας και περιόδους επισφαλούς εργασίας. Η κάθε περίοδος εργασίας συνοδεύεται από
ερωτήματα, όπως πώς θα πάω στη δουλειά μου, πώς θα είναι το νέο σχολικό περιβάλλον
στο οποίο θα ενταχθώ, πώς θα είναι ο διευθυντής, οι συνάδελφοι και οι μαθητές; Αυτή η
περίοδος εργασίας σηματοδοτεί παράλληλα την εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη σχέση με
τους μαθητές, τη ζωή της σχολικής μονάδας, την προσπάθεια να αναμετρηθεί με τις
απαιτήσεις και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, την προσπάθεια
ενδεχομένως να διερευνήσει και να λύσει τα όποια ζητήματα (Παπαναούμ-Τζίκα, 2003). Ο
αναπληρωτής εκπαιδευτικός από τη στιγμή της πρόσληψης ως τη στιγμή της απόλυσης
αναλαμβάνει το εκπαιδευτικό του έργο και εισέρχεται στο εργασιακό πλαίσιο το οποίο
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οριοθετεί το περιεχόμενο και τη συγκρότηση της επαγγελματικής του ταυτότητας. Από την
άλλη πλευρά, η περίοδος της ανεργίας είναι περίοδος κατά την οποία ο εκπαιδευτικός είναι
ενδεχομένως εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ ως άνεργος (με ότι αυτό σημαίνει και
περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία τη σχετική με την ανεργία) και ενδεχομένως
περιμένει την πιθανή επανατοποθέτησή του με ό,τι συνεπάγεται αυτή η ενδεχομενικότητα.

3. Εργασιακή επισφάλεια
Η συντήρηση των υψηλών ποσοστών ανεργίας και η διάδοση πρακτικών οι οποίες
προκαλούν την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και του κράτους-πρόνοιας, καθώς και η
πτώση των μισθών αποτελούν μάλλον τον κανόνα στις σύγχρονες ανεπτυγμένες χώρες
(Λυμπεράκη & Μουρίκη, 1997). Η κυριαρχία μιας νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής
τείνει να αποδυναμώσει τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες οι οποίες αναπτύχθηκαν
σε σημαντικό βαθμό μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται η
αποδόμηση του δικτύου κοινωνικής εξασφάλισης (Giddens, 1998, σελ. 18-22). Η αύξηση
των επισφαλών θέσεων εργασίας και της ανεργίας, το αίτημα της διεύρυνσης των
ελευθεριών των αγορών και η μείωση της ισχύος των εθνικών κυβερνήσεων έναντι
οργανισμών και διαδικασιών, οι οποίες συντελούνται σε διεθνική κλίμακα, οδήγησαν από
τη δεκαετία του 1980 στην εκ νέου ανάγνωση της ογκούμενης ανεργίας ως μιας
αναπόφευκτης συνθήκης στην οικονομία και την αγορά. Όπως σημειώνει ο Μ. Σπυριδάκης
(2013, σελ. 26) για τις αλλαγές οι οποίες επικράτησαν από τη δεκαετία του 1980: «επί τις
ουσίας, υποστηρίχθηκε και πάλι ότι σε συνθήκες οικονομικής ισορροπίας της αγοράς
εργασίας υφίσταται ένα φυσικό ποσοστό ανεργίας το οποίο εντοπίζεται σε κάθε στιγμή του
οικονομικού κύκλου και αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη νεοκλασική άποψη, στην ανεργία
τριβής ή την ηθελημένη ανεργία. Τούτο, με βάση το νεοκλασικό οικονομικό μοντέλο,
σημαίνει ότι, αφενός, η ανεργία είναι μια προσωρινή κατάσταση και, αφετέρου, υπάρχουν
θέσεις εργασίας τις οποίες οι άνεργοι δεν θέλουν να καταλάβουν ή για τις οποίες οι
άνεργοι δεν μπορούν να έχουν πλήρη και καλή πληροφόρηση».
Με τον τρόπο αυτό, η κατάργηση της μονιμότητας και της σταθερότητας που
χαρακτήριζε τις εργασιακές σχέσεις στις κοινωνίες της πλήρους απασχόλησης (Διακήρυξη
οικονομολόγων για την άρνηση της μονόδρομης σκέψης, 1998), η άρση των
συνδικαλιστικών εμποδίων για την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς, η εδραίωση ενός
μοντέλου ευέλικτου εργαζόμενου, η πολυαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση και η
υποαπασχόληση μέσα σε ένα τοπίο το οποίο κυριαρχείται από την έννοια της
απασχολησιμότητας φαίνεται ότι θέτει εκ νέου ως επίκαιρη τη συζήτηση για την έννοια του
«εφεδρικού στρατού» του Κ. Μαρξ (2002, σελ. 664-668) ή την προβληματική για τη
σύνθεση της ηγεμονίας την οποία εξέφραζε το κράτος-πρόνοιας της φορντικής περιόδου
(Τσομπάνογλου, 2011). Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν στην ανανέωση του
ενδιαφέροντος για την έννοια της επισφάλειας. Ως έννοια το «πρεκαριάτο» λοιπόν
πρωτοεντοπίζεται στα έργα των κλασσικών Μαρξ και Βέμπερ (Bove, Murgia & Armano,
2017, σελ. 1). Οι αλλαγές οι οποίες εδραιώνονται στο χώρο των εργασιακών σχέσεων από
τη δεκαετία του 1990 οδηγούν στη δυναμική επανεμφάνιση της έννοιας τόσο στο πολιτικό
προσκήνιο, όσο και στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας (Bove, Murgia & Armano,
2017, σελ. 2).
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι καλούνται να αναλάβουν ένα υπέρμετρο ρίσκο, να
γίνει ο καθένας από αυτούς «εργοδότης της εργατικής του δύναμης» επιδιώκοντας τα
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καλύτερα ατομικά αποτελέσματα. Η ανάληψη ρίσκου από την πλευρά των εργαζομένων
σημαίνει ότι οι βιογραφικές τροχιές, οι οποίες χαρακτήριζαν τις ανεπτυγμένες χώρες του
βιομηχανικού καπιταλισμού έπαψαν να κατέχουν μια κεντρική θέση ως πρότυπα και ως
κανόνες ζωής. Στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες τα υποκείμενα πρέπει να
κατασκευάσουν μόνα τους την πορεία της ζωής, λαμβάνοντας κάθε φορά κρίσιμες
αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους εξέλιξη ή απλά την επιβίωσή τους
(Beck, 2015). Η απουσία του στοιχείου της σταθερότητας στις θέσεις εργασίας βιώνεται
αρνητικά από την πλευρά των εργαζόμενων. Συχνά, σημειώνεται ότι η εργασιακή
περιπλάνηση δεν αποτελεί μια πρόκληση απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις του
παρελθόντος, αλλά μια διαδικασία κατά την οποία οι εργαζόμενοι δεν πετυχαίνουν μια
αισθητή διαφοροποίηση από την προηγούμενη κατάσταση, αλλά παραμένουν στην ίδια
κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας (Πατινιώτης, 2007, σελ. 5-6).
Η μετάβαση από ένα καθεστώς σχετικής σταθερότητας σε ένα καθεστώς διαρκούς
επισφάλειας και ευαλωτότητας, μια εμπειρία η οποία αφορά μια πλειάδα κατηγοριών
εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και των εκπαιδευτικών μέσω του καθεστώτος της
αναπλήρωσης ή της ανάθεσης ιδιωτικού έργου, συγκροτεί αυτό το οποίο έχει ταξινομηθεί
ως «πρεκαριάτο» (Σπυριδάκης, 2018, σελ. 11). Η εμπειρία της ευαλωτότητας που φαίνεται
να επιτείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης (ειδικά για τις συνέπειες της παρούσας κρίσης
στον εκπαιδευτικό, βλ.: Ντούρου, 2014) χαρακτηρίζεται από την αδυναμία σαφούς
σχεδιασμού του μέλλοντος, την αποδοχή μη σταθερών καθεστώτων απασχόλησης και την
αύξηση των κινδύνων στη διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η κατάσταση αυτή
απειλεί όχι μόνο την υλική επιβίωση των υποκειμένων, τα οποίοι βιώνουν την
ευαλωτότητα, αλλά έρχεται να πλαισιώσει τη διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητάς τους
(Σπυριδάκης, 2018, σελ. 12).
To παραπάνω πλαίσιο δημιουργεί μια κατάσταση «οριακότητας» (Σπυριδάκης, 2018,
σελ. 55-68) η οποία επηρεάζει τη συγκρότηση της ταυτότητας και δημιουργεί ένα σύνολο
από ενδεχόμενες διαφορετικές διαδρομές επαγγελματικής καριέρας. H έννοια της
«οριακότητας» περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των ανθρώπων στις
σύγχρονες κοινωνίες οι οποίοι κινούνται μεταξύ διαφορικών εργασιών, μεταξύ εργασίας
και ανεργίας ή/και διαφορετικών επαγγελματικών διαδρομών (Ibarra & Obodaru, 2016,
σελ. 48). Η διερεύνηση της έννοιας της «οριακότητας» από τους Ibarra & Obodaru (2016) με
αναφορές στην προέλευση της έννοιας από την ανθρωπολογία, καταδεικνύει ότι η
«οριακότητα» μπορεί να έχει θετικό περιεχόμενο και να είναι μια θεσμοθετημένη
μεταβατική κατάσταση κατά την οποία το άτομο μεταβαίνει από το ένα στάδιο της ζωής
του στο άλλο. Το στάδιο της «οριακότητας» στις πρωτόγονες κοινωνίες, στάδιο το οποίο
περιλαμβάνει τελετουργίες, ορίζει τη μετάβαση από την προηγούμενη κατάσταση του
ατόμου στη νέα του κοινωνική θέση. Η «μεταοριακή» θέση σημαίνει την επαναφορά σε μια
κοινωνική σταθερότητα. Στις σύγχρονες κοινωνίες η μετάβαση αυτή φαίνεται να είναι
μετέωρη και εγκλωβισμένη σε έναν εξατομικευμένο αδιέξοδο δρόμο (Ibarra & Obodaru,
2016, σελ. 49).
Σε μια συγκυρία μέσα στην οποία η έμμονη προβολή της «κοινωνίας της γνώσης και
της πληροφορίας», της επένδυσης στη γνώση και τη «δια βίου μάθηση» θα οδηγούσε
κάποιον να πιστέψει ότι θα συνεπαγόταν τη βελτίωση της θέσης του εκπαιδευτικού και την
αύξηση της ζήτησης της αγοράς εργασίας για τα σχετικά επαγγέλματα διαπιστώνεται ότι
συμβαίνει το αντίθετο. Η διάδοση των ευέλικτων και ελαστικών μορφών απασχόλησης στο
χώρο της εκπαίδευσης (σε κάθε βαθμίδα της) αποτελεί μια κυρίαρχη τάση. Παράλληλα,
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συγκροτείται ένα σημείο αντίφασης του ίδιου του κυρίαρχου λόγου και των πρακτικών του,
καθώς οι εκπαιδευτικοί ως οι υποτιθέμενοι κύριοι δρώντες στη διαδικασία της κατάρτισης
και της επανακατάρτισης, η οποία εξασφαλίζει μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά
εργασίας, καταλήγουν να είναι οι ίδιοι επισφαλώς εργαζόμενοι (Ψαχαρόπουλος, 2001). Το
παιδαγωγικό «αντίκρισμα» της τάσης αυτής είναι ο υπερτονισμός των απαιτήσεων και των
προκλήσεων στο σύγχρονο σχολείο από τον εκπαιδευτικό, με την ταυτόχρονη αποσιώπηση
σε κομμάτι της σχετικής βιβλιογραφίας (η οποία αφορά την κανονιστική περιγραφή του
σύγχρονου εκπαιδευτικού) των όρων, των συμβάσεων εργασίας και των συνθηκών
εργασίας των σύγχρονων εκπαιδευτικών, αλλά ουσιαστικότερα του κοινωνικού
συγκείμενου της εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, φαίνεται ότι μένουν αναπάντητα τα
ερωτήματα για το κοινωνικό status, τα βιώματα και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών σε
πολλές περιπτώσεις, αλλά και την επενέργεια όλου αυτού του πλαισίου στη διαμόρφωση
της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού.
Ειδικά για τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
φαίνεται ότι δεν επιβεβαιώνεται στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. H
θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου υποθέτει ότι η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων
αποτελεί ένα είδος κεφαλαίου για το άτομο, το οποίο οδηγεί κατά ένα μηχανιστικό και
αυτόματο τρόπο στη βελτίωση της θέσης του ατόμου στην αγορά εργασίας
(Ψαχαρόπουλος, 2001). Οι κύριοι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίοι
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων είναι
επισφαλώς εργαζόμενοι, οι οποίοι περιοδικά εγγράφονται στον ΟΑΕΔ και λαμβάνουν το
επίδομα ανεργίας. Μπορούμε να πούμε ότι η κότα η οποία υποτίθεται κάνει τα χρυσά αυγά
είναι νηστική.
Η επισφάλεια ως καθολικοποιημένη κατάσταση στις σημερινές συνθήκες από τη μια
πλευρά φαίνεται να κατηγοριοποιεί τα υποκείμενα σε αυτούς που τα «κατάφεραν» και σε
αυτούς που «αδυνατούν» να προσαρμοστούν, εκτρέφοντας έτσι τον κοινωνικό
ανταγωνισμό και την παραγωγή πειθαρχημένων σωμάτων σε μια ευέλικτη αγορά εργασίας.
Αυτοί οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στο νεοφιλελεύθερο σχήμα της ανάπτυξης ή οι ζωές
τους χαρακτηρίζονται από την επισφάλεια, την ανέχεια, την φτώχια και την περιπλάνηση,
θεωρούνται ως μη άξιοι πένθους πληθυσμοί, υπαίτιοι οι ίδιοι της κατάστασής τους. Η
επισφάλεια μπορεί να χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους, να αποτελεί ένα βασικό
στοιχείο κάθε έμβιου πλάσματος, όμως στις σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες η επισφάλεια
επιμερίζεται διαφορετικά στους πληθυσμούς (Butler, 2017). Έτσι, παρά το γεγονός ότι η
κατάσταση της επισφάλειας «καθιστά τις τροχιές της εργασιακής και κοινωνικής ζωής
εξαιρετικά εύθραυστες και ευάλωτες» (Σπυριδάκης, 2018, σελ. 53), δεν μπορούμε να μην
αναρωτηθούμε για το νόημα το οποίο αποδίδεται σε αυτήν την κατάσταση από τα ίδια τα
υποκείμενα. Για το θέμα μας εδώ μπορούμε να αναρωτηθούμε για τις δυνατότητες του
αναπληρωτή εκπαιδευτικού να νοηματοδοτήσει το έργο του θετικά, να προσπαθήσει να
αναπτυχθεί επαγγελματικά, να αναστοχαστεί πάνω στο έργο του, να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες για την ανάπτυξή του μέσω της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης
εκπαίδευσης, παρά τις συχνά αρνητικές συνθήκες διαβίωσης και επαγγελματικής
ανάπτυξης. Έτσι, η επιδίωξη της επιμόρφωσης μέσω μεταπτυχιακών ή άλλων
προγραμμάτων μπορεί, μιλώντας υποθετικά, να μην αποτελεί μια απλή αντίδραση στην
πανοπτική ενδεχομενικότητα της μη επαναπρόσληψης, την εσωτερίκευση ενός φόβου ο
οποίος εκπηγάζει από την αίσθηση της επισφάλειας και παρωθεί τα υποκείμενα σε ένα
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κυνήγι προσόντων και προϋπηρεσίας, βελτίωσης του βιογραφικού τους και υπολογισμού
των ευκαιριών και των επιλογών για ένα αβέβαιο μέλλον (Ball, 2003).

4. Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού
Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας αποτελεί προϋπόθεση για την ίδια την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός βιώνει την
επαγγελματική του ταυτότητα αποκαλύπτει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις παραδοχές οι
οποίες επηρεάζουν τη δράση και τις επιλογές του (Hargreaves & Dawe, 1990). Με τον όρο
«ταυτότητα» μπορούμε να πούμε ότι περιγράφουμε ένα είδος προσώπου με το οποίο εμείς
ορίζουμε την ύπαρξή μας σε ένα δεδομένο πλαίσιο αλληλεπίδρασης το οποίο οι άλλοι
αναγνωρίζουν ή αλλιώς η ταυτότητα αναφέρεται στον τρόπο με το οποίο εκδηλώνει
κάποιος τον εαυτό του αλληλεπιδρώντας με τους άλλους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
(Φρυδάκη, 2015, σελ. 37).
Το παραπάνω γεγονός μας οδηγεί να προσεγγίσουμε την οικοδόμηση της ταυτότητας
ως ένα γεγονός το οποίο βρίσκεται σε άρρηκτο δεσμό με το κοινωνικό πλαίσιο δράσης και
τις κοινωνικές πρακτικές (Wenger, 1998, σελ. 145). Η ανάπτυξη του επαγγελματισμού και
της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού, μπορούν να γίνουν αντιληπτές μόνο
μέσα από την προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση (επαγγελματική ανάπτυξη) (Υφαντή &
Φωτοπούλου, 2010).
Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού συνδέεται με την
κουλτούρα της σχολικής μονάδας (Ανθοπούλου, 1999), με την εκάστοτε κυβερνητική
πολιτική και τον τύπο εκπαιδευτικού τον οποίο αυτές οι πολιτικές προϋποθέτουν (Υφαντή,
2011), με τη σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, αλλά και με τις προσωπικές του και
επαγγελματικές εμπειρίες (Υφαντή & Φωτοπούλου, 2010).
Ο Wenger (1998) αναφερόμενος στη συγκρότηση της ταυτότητας κάνει λόγο για τις
κοινότητες πρακτικής. Η έννοια αυτή μας βοηθάει να προσεγγίσουμε και την έννοια την
επαγγελματικής ταυτότητας. Η ταυτότητα λοιπόν εντός των κοινοτήτων πρακτικής
διαμορφώνεται με τρεις τρόπους: την εμπλοκή, τη φαντασία και την ευθυγράμμιση. Η
εμπλοκή συνδέεται με την κοινή δράση και την επικοινωνία. Η φαντασία αφορά την
κατασκευή μιας εικόνας του εαυτού και του κοινωνικού περίγυρου, αλλά ταυτόχρονα και
το στοχασμό και τον προβληματισμό πάνω στο υπάρχον πλαίσιο και την εξεύρεση τρόπων
αντιμετώπισης των αρνητικών σημείων. Η ευθυγράμμιση έχει να κάνει με την επιβεβαίωση
της πρακτικής του υποκειμένου μέσα από την αναγνώριση κοινών σημείων με την πρακτική
άλλων δρώντων (Wenger, 2000, σελ. 227-229). Στο πλαίσιο ενός κοινωνικού θεσμού, όπως
η εκπαίδευση, οι τρεις έννοιες τις οποίες προτείνει ο Wenger (2000) μας βοηθάνε να
κατανοήσουμε το πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα αναφορικά με τα νοήματα και την
διαπραγμάτευσή τους εντός συγκεκριμένων πλαισίων. Η απουσία κάποιου από τους
παραπάνω τρόπους οδηγεί στην αντίστοιχη αποστέρηση της δυνατότητας ανάπτυξης της
ταυτότητας και άρα προσπάθειας του υποκειμένου να διαπραγματευτεί σε ένα
περιοριστικό πλαίσιο την επαγγελματική του ταυτότητα.
Το σημαντικό στοιχείο σε αυτή την οπτική είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι η
ταυτότητα του επαγγελματία εκπαιδευτικού δεν μπορεί να ειδωθεί εκτός πλαισίου
αναφοράς και επίσης συνδέεται με την προσωπική ταυτότητα την οποία οικοδομεί ο
άνθρωπος με βάση τα βιώματά του. Εκτός από τις εξελίξεις τις οποίες περιγράψαμε
παραπάνω και αφορούν την αποδόμηση του φορντικού μοντέλου ρύθμισης των
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εργασιακών σχέσεων, ο χαρακτήρας της ελληνικής αγοράς εργασίας φαίνεται ότι συμβάλει
στη διάχυση των δραστηριοτήτων των υποκειμένων σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους.
Ειδικά, για την ελληνική αγορά εργασίας, ο Ν. Πατινιώτης (2007, σελ. 178) διαπιστώνει ότι η
πολυαπασχόληση και η ετεροαπασχόληση, η διαπλοκή τους με τις πραγματικότητες της
«μαύρης» ή «υπόγειας» οικονομίας, οδηγεί σε μια κατάσταση κατά την οποία η
«συσσώρευση επαγγελμάτων, που ασκούνται την ίδια χρονική περίοδο από ένα και το αυτό
άτομο, τείνει να παραμορφώσει την εικόνα της κοινωνικής και εργασιακής ταυτότητας του
εργαζομένου», μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε μια ταυτότητα «συνονθύλευμα».

5.Συμπεράσματα
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποτελούν μια κατηγορία επισφαλώς εργαζόμενων.
Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται υπό αίρεση τόσο η αναγνώριση του εκπαιδευτικού τους έργου,
όσο και η ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Υπό το βάρος της πρόσφατης
οικονομικής κρίσης της χώρας, της επικράτησης νεοφιλελεύθερων λογικών στη χάραξη της
κυβερνητικής πολιτικής και της ολιγωρίας του Υπουργείου Παιδείας, το καθεστώς των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών τείνει να γίνει μια μόνιμη κατάσταση στην ελληνική
εκπαίδευση, με εκπαιδευτικούς να βιώνουν μια οριακότητα χωρίς να φαίνεται ότι τους
προσφέρεται μια καθαρή ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης της
επαγγελματικής τους ταυτότητας. Η αφοσίωση στο επάγγελμα και το εκπαιδευτικό έργο
επισκιάζονται από την προσωρινότητα και το εφήμερο της παρουσίας των αναπληρωτών
στις εκάστοτε εκπαιδευτικές μονάδες. Η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης, η
διερεύνηση των αναγκών των μαθητών, η γνώση της τοπικής κοινωνίας και η οργάνωση της
διδασκαλίας υποσκάπτονται υπό το βάρος του συγκεκριμένου τύπου εργασιακών σχέσεων.
Κάθε σχολικό έτος ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις
προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και τη μέριμνα για την επίτευξη των όρων της
κοινωνικής του αναπαραγωγής. Οι παραιτήσεις αναπληρωτών κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους ή η μη ανάληψη υπηρεσίας σχετίζονται ακριβώς με την αδυναμία των
αναπληρωτών να καλύψουν τις οικογενειακές και λοιπές υποχρεώσεις τους ειδικά στην
περίπτωση κατά την οποία καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας θα προϋπέθετε την ύπαρξη ενός
σταθερού πλαισίου αναφοράς εντός του οποίου οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ή οικοδομούν ή
αναπτύσσουν μέσα από την αλληλόδραση και την επικοινωνία μια αίσθηση του «εγώ» ως
επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των αναπληρωτών η
αποστέρηση από κάποια βασικά στοιχεία της επαγγελματικής ανάπτυξης οδηγεί στην υπό
δυσμενείς όρους προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας επαγγελματικής ταυτότητας. Έναντι
αυτής της κατάστασης καμιά εξασφάλιση και καμιά ουσιαστική αναγνώριση του
εκπαιδευτικού έργου των αναπληρωτών δε φαίνεται να λαμβάνει χώρα από την πλευρά
του Υπουργείου Παιδείας.
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Περίληψη
Τα παραμύθια και οι ιστορίες προετοιμάζουν τα παιδιά για την προσαρμογή τους στον
κόσμο των ενηλίκων. Το βιβλίο «Μια μέρα» της ΆλισονΜαγκί αποτελεί μια ωδή στη δύναμη
της αγάπης και στη δύναμη της ζωής. Η λιτή εικονογράφηση με μολύβι, πενάκι και
ακουαρέλες απεικονίζει την αφηγήτρια και την κόρη της να μοιράζονται καθημερινές
στιγμές που αποτυπώνουν την ανάπτυξη της κόρης. Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν στην
παρούσα εργασία είναι οι εξής: Να μαντέψουν τα παιδιά τον τίτλο του βιβλίου, μέσα από
μια διερεύνηση του περικειμένου(να αντλήσουν πληροφορίες από το εξώφυλλο και το
οπισθόφυλλο του βιβλίου). Να υιοθετήσουν μια από τις βασικές συμβάσεις του
αλφαβητικού συστήματος γραφής διαβάζοντας τον τίτλο του βιβλίου εμπεδώνοντας ότι
διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Να διδαχθούν τη χρήση της προσωπικής
αντωνυμίας εγώ-εσύ-αυτός. Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο με εμπλοκή των
γονέων τους, οι οποίοι τους αφηγούνται μια ιστορία από την δική τους παιδική ηλικία.
Λέξεις-κλειδιά: Περικείμενο, ενεργητική ακρόαση, προφορικός λόγος, προσωπικές
αντωνυμίες

Εισαγωγή
1. Αλληγορίες ενηλικίωσης και Προσχολική Ηλικία
Τα παραμύθια και οι ιστορίες προετοιμάζουν τα παιδιά για την προσαρμογή τους
στον κόσμο των ενηλίκων. Αξιοποιώντας τον ονειρικό κόσμο της φαντασίας στον οποίο
βρίσκονται τα παιδιά ως την ηλικία των εφτά, τα βοηθούν για μια ομαλή μετάβασή τους
στην πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα άλλοτε ήσυχη κι ευτυχισμένη, άλλοτε σκληρή
και δύσκολη. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουν τα πάντα. Το παιδί να
υποβληθεί σε δοκιμασίες της ζωής, στις οποίες θα πρέπει και να αντέξει και να μπορέσει να
τις υπερπηδήσει. Όπως οι μικροί ήρωες των παραμυθιών καταφέρνουν να νικήσουν
δράκους και τέρατα, έτσι και τα μικρά παιδιά διδάσκονται κυρίως ένα πράγμα: πως πρέπει
να κινητοποιήσουν τη δύναμη του μυαλού τους για να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Και μέσα
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από όλη την περιπέτεια που θα ζήσουν, να μάθουν ποιους και πότε θα μπορούν να
εμπιστεύονται.1
Αυτό που παραξενεύει τα μικρά παιδιά περισσότερο είναι πώς γίνεται μεγαλώνοντας
να αφήνουν σο σπίτι τους για να ακολουθήσουν την πορεία της δικής τους ζωής. «Η
περιπέτεια των αλληγοριών ενηλικίωσης περιλαμβάνει μια τουλάχιστον μετακίνηση του
ήρωα στο χώρο: φεύγει από τον οικείο του κόσμο, ταξιδεύοντας προς το επιθυμητό
αντικείμενο».ο παραμύθι «τα τρία γουρουνάκια»2 είναι μια από τις πιο συνηθισμένες
αλληγορίες ενηλικίωσης, με την οποία έρχονται γενεές επί γενεών σε μια πρώτη επαφή με
τις περιπέτειες των ηρώων μακριά από το οικείο και μέσα από περιπέτειες να
ανεξαρτητοποιούνται και να αναπτύσσονται ως πρόσωπα, όπως αναφέρει επίσης η Κ.
Καρατάσου στο σύγγραμμά της «Αλληγορίες ενηλικίωσης. Η αξιοποίηση των ειδών στη
λογοτεχνική εκπαίδευση».
Οι αλληγορίες ενηλικίωσης μαγνητίζουν τα παιδιά, καθώς και η αφήγηση ιστοριών
των γονιών τους από τη δική τους παιδική ηλικία. Παραξενεύονται και δυσκολεύονται να
κατανοήσουν πώς γίνεται οι γονείς και οι δασκάλες τους να ήταν κάποτε παιδιά. Από την
άλλη, γονείς και δάσκαλοι αποτελούν τα πρότυπά τους και είναι όμορφο
να
3
συνειδητοποιούν ότι οι σημαντικοί για εκείνα «άλλοι», υπήρξαν κάποτε παιδιά. Για όλους
αυτούς τους λόγους επιλέξαμε το παραμύθι «Μια μέρα», των ΆλισονΜαγκί και Πίτερ Χ.
Ρέινολντς. Πρόκειται για μια αριστουργηματική αφήγηση όλης της ζωής, που σαν
κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους, προβάλλει όλα τα στάδια και τα συναισθήματα
από τη γέννηση ως το θάνατο. Τόσο μεστό και τόσο πυκνογραμμένο, με λόγια απλά που
γεννούν εικόνες που τα λένε όλα. Ένα βιβλίο που αγγίζει τόσο τους μικρούς όσο και τους
μεγάλους αναγνώστες του.

1

Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 21885/21-12-2011). ΝΑΠΣ 2011 και Αναθεωρημένο ΝΑΠΣ 2014 του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Σχολείο 21ου αιώναΝέο Πρόγραμμα Σπουδών.
2
Κατερίνα Καρατάσου, «Αλληγορίες ενηλικίωσης. Η αξιοποίηση των ειδών στη λογοτεχνική εκπαίδευση».
Πρακτικά του συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης (ή ως δεύτερης) γλώσσας», επιμ. Ντίνας, Κ.
Χατζηπαναγιωτίδη, Ά., Βακάλη, Ά., Κωτόπουλος, Τ. & Στάμου, Α., 2010.
3
Ζωή Γκενάκου-Μουρούτη, «Η ελληνική γλώσσα και το μικρό παιδί. Ετυμολογικά παιχνιδίσματα», Αθήνα,
1997.
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2. Ειδολογική ανάλυση του κειμένου:
Το κείμενο που επιλέχθηκε για την παρούσα εργασία, ανήκει στις αλληγορίες
ενηλικίωσης. Στο κείμενο που μελετούμε, «ο κεντρικός φορέας δράσης», όπως τον
αποκαλεί η Καρατάσου (2010), παρουσιάζεται στην αρχή σε μικρή ηλικία. Αρχικά, η
κεντρική ηρωίδα παρουσιάζεται ως μωρό, στη συνέχεια αναπτύσσεται, αποσπάται από την
οικία της, ενηλικιώνεται και καταλήγει να κάθεται ηλικιωμένη στη βεράντα της. Το
ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο κείμενο είναι ότι η μητέρα της ηρωίδας καθώς την βλέπει
που ονειρεύεται: «Καμιά φορά ότανκοιμάσαι σε βλέπω που ονειρεύεσαι και τότε
ονειρεύομαι και γώ μαζί σου…», βλέπει να περνά σαν κινηματογραφική ταινία μπροστά στα
μάτια της, όλη μελλοντική ζωή της κόρης της.
Το πέρασμα από τη βρεφική ηλικία στην παιδική παρομοιάζεται με βουτιά στα
κρυστάλλινα νερά και περπάτημα στο αδυσώπητο και αφιλόξενο δάσος. Είναι τα πρώτα
βήματα του παιδιού που ετοιμάζεται να μπει στην εφηβεία. Ανακαλύπτει τις γνώσεις και τη
φύση των πραγμάτων, τρέχει δυνατά και τολμά, γεύεται απογοητεύσεις (ερωτικές ή φίλων)
και γνωρίζει τον πόνο. Και όταν αποκτήσει δύναμη, μπορεί να φύγει από το σπίτι.
Κοιτάζοντας πίσω η οικία που τόσα σήμαινε για εκείνη, φαντάζει τώρα μικροσκοπική στον
κόσμο που ξεδιπλώνεται. Οι προκλήσεις της ενηλικίωσης την κάνουν δυνατή, έτοιμη να
σηκώσει τα βάρη της δικής της ζωής. Και το τέλος αυτού του είδους των περιπετειών
τελειώνει με το θάνατο. Τα γηρατειά της κόρης σηματοδοτούν το θάνατο της μάνας. Και
εκεί στο ηλιοβασίλεμα της ζωής της μπαίνει η νοσταλγία, τότε είναι που θα θυμηθεί τη
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μάνα. Και όλα αυτά συμβαίνουν με το όνειρο, τον αδερφό του θανάτου. Από τη μια είναι ο
αθώος και ανέμελοςύπνος της κόρης και από την άλλη η γεμάτη αγωνία ονειροπόληση της
μάνας για το μέλλον της κόρης της.
Η ονειροπόληση της μάνας κατατάσσει το κείμενο και σε ένα άλλο είδος, στη
λογοτεχνία του ονείρου. Όλη η δράση και το πέρασμα του παιδιού στην ενηλικίωση γίνεται
μέσα από την ονειροπόληση. Υπάρχει παιχνίδισμα ανάμεσα στο παράξενο το θαυμαστό και
το καθαυτό φανταστικό:πώς γίνεται το παιδί να φύγει μακριά από το οικείο και αυτό να
φαίνεται φυσιολογικό, να τρέξει τόσο γρήγορα που θα νοιώσει το στήθος του να καίγεται,
να το σηκώσει η κούνια ψηλότερα από ότι θα είχε ποτέ τολμήσει, να χαρίσει στον άνεμο
ένα τραγούδι κι εκείνος να το πάει μακριά. Όσο κι αν φαίνεται η αγωνία της μάνας για το τι
θα αντιμετωπίσει το παιδί της μεγαλώνοντας, όσο και αν μελαγχολεί στη σκέψη ότι θα
αδειάσει το σπίτι της, υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι περιπέτειες και η απόσπαση από το
οικείο θα του δώσουν δύναμη: «Μια μέρα θα νοιώσεις ένα μικρό βάρος στη δυνατή σου
πλάτη». Πίσω από το σοφό βλέμμα της μάνας που βλέπει το παιδί της να ενηλικιώνεται,
όλα αυτά που φαντάζεται γι’ αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ευχηθεί μια μάνα για το
παιδί της. Την οικοδόμηση μιας δυνατής προσωπικότητας, που θα τολμά και θα κατακτά το
μέλλον της πατώντας γερά στο έδαφος και έχοντας μια φυσιολογική πορεία ως τα βαθειά
γεράματα και το θάνατο.
Θα συνεχίσουμε την ανάλυση παραθέτοντας κάποια βιογραφικά στοιχεία των
δημιουργών του και μερικές κριτικές σχετικά με το βιβλίο:Η ΆλισονΜαγκί είναι βραβευμένη
συγγραφέας πολλών μυθιστορημάτων αλλά και παιδικών βιβλίων. Ζει στη Μινεάπολη και
στο Βερμόντ. Ο Πίτερ Ρέινολντς είναι συγγραφέας και εικονογράφος αρκετών παιδικών
βιβλίων. Ζει στη Μασαχουσέτη και έχει ένα πολύ γνωστό βιβλιοπωλείο παιδικών βιβλίων,
το Γαλάζιο Κουνελάκι. Το «Μια μέρα» είναι το βιβλίο που θα θελήσεις να μοιραστείς με
κάποιον άλλον… σήμερα. Μια ωδή στην αγάπη και τη ζωή. Ένα βιβλίο το οποίο
περιλαμβάνει όλα όσα αισθάνεται, ονειρεύεται, ελπίζει και εύχεται μια μητέρα για τα
παιδιά της από τη στιγμή που γεννιούνται και για ολόκληρη τη ζωή τους. Μια ιστορία
διαχρονική -ο ίδιος ο κύκλος της ζωής-, γραμμένη με απλό και συνάμα τόσο συγκινητικό
τρόπο, που θα λατρέψει κάθε μητέρα και θα θελήσει να το μοιραστεί με τα παιδιά της. Ένα
υπέροχο βιβλίο για την ξεχωριστή σχέση μητέρας-παιδιού. Η αγάπη κάθε μητέρας την
οδηγεί στο όνειρό της· να ζήσει το παιδί της τη ζωή του στο έπακρο4.
Περιγραφή του βιβλίου5: Ένα φαινομενικά απλό βιβλίο, μια ωδή στη δύναμη της
αγάπης και στη δύναμη της ζωής, το «Μια μέρα» είναι το βιβλίο που θα θέλεις να
μοιραστείς με κάποιον σήμερα. Η λιτή εικονογράφηση με μολύβι, πενάκι και ακουαρέλες
απεικονίζει την αφηγήτρια και την κόρη της να μοιράζονται καθημερινές στιγμές που
αποτυπώνουν την ανάπτυξη της κόρης: την πρώτη φορά που της φίλησε τα δάχτυλα, την
πρώτη φορά που την άγγιξε το χιόνι, την πρώτη φορά που διέσχισε το δρόμο? Η ένταση των
συναισθημάτων μεγαλώνει καθώς η μάνα αρχίζει να ονειρεύεται το μέλλον της κόρης της,
να την βλέπει να φεύγει από το σπίτι για να συνεχίσει τη δική της ζωή και να αποκτήσει και
εκείνη με τη σειρά της τη δική της κόρη, συνεχίζοντας τον κύκλο που ολοκληρώνεται μετά
από χρόνια στην τελευταία και πιο συγκινητική σελίδα του βιβλίου.

4
5

www.miamera.gr
http://www.greekbooks.gr/books/logotehnia/mia-mera.product#productdescription
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Η Φιλόλογος Ελένη Σβορώνουγράφει6: « Η τέχνη του λιτού παιδικού βιβλίου με το
ελάχιστο κείμενο και την εικόνα ως κύριο εκφραστικό μέσο δεν είναι καθόλου απλή. Δεν
έχουμε πολλά καλά δείγματα του είδους από Έλληνες συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Ο
Αλέξης Κυριτσόπουλος είναι μετρ του είδους. Η πλειονότητα όμως των παραμυθάδων μας
αγαπά το περιγραφικό, αναλυτικό κείμενο. Από το εξωτερικό μας έρχονται διαμαντάκια
παιδικής λογοτεχνίας, δημιουργίες που βασίζονται στο αρμονικό και αριστοτεχνικό
συνταίριασμα πυκνού, σχεδόν ποιητικού, λόγου, ζωγραφικής και γραφιστικής τέχνης. Γιατί
η σύλληψη του «σαλονιού» είναι εξίσου σημαντική με το κείμενο. Το στήσιμο της σελίδας
μεταδίδει μηνύματα, δημιουργεί ατμόσφαιρα, υπογραμμίζει, αποσιωπά, αναδεικνύει
έννοιες και συναισθήματα. Αν συνειδητοποιούσαν οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων ότι το
«περικείμενο», όλα όσα δεν είναι κείμενο στο παιδικό βιβλίο, είναι εξίσου δυνατά μέσα
αφήγησης με το λόγο, θα βλέπαμε περισσότερες ευφάνταστες δημιουργίες όπως το «Μια
μέρα» των Άλισον Μαγκί και Πίτερ Ρέινολντς».
Σε 17 προτάσεις εκτυλίσσεται όλη η ιστορία που αφορά ένα πλήθος θεμάτων: τη
μητρότητα, τη διαδικασία ενηλικίωσης, τη μελαγχολία του γονιού που βλέπει την
οικογενειακή φωλιά να αδειάζει, το συναίσθημα του γονιού που ξέρει τις δυσκολίες που θα
περάσει το παιδί του χωρίς να μπορεί ο ίδιος να κάνει τίποτα, την ιδιαίτερη σχέση μάνας
και κόρης, τον έρωτα, την τέχνη. H αφηγήτρια, η μητέρα, μιλάει σε δεύτερο πρόσωπο και
απευθύνεται στην κόρη της που είναι ακόμη παιδί και ξετυλίγει σιγά σιγά το νήμα της ζωής
τους από τη στιγμή που γεννήθηκε η μικρή ως τη στιγμή που, όπως φαντάζεται, θα γίνει και
η ίδια μάνα. Το κοινότοπο αυτό θέμα, ο κύκλος ζωής γέννηση-ενηλικίωση-γάμος-παιδί
αναβαπτίζεται μέσα από το βλέμμα της συγγραφέως και αναδεικνύεται ως συναρπαστικό.
Κορυφαία είναι η στιγμή που η μάνα αφηγείται μια σκηνή από το μέλλον της κόρης.
Κουλουριασμένη σε μια γωνιά η νεαρή κοπέλα νιώθει δυστυχισμένη. Πόσο όμορφα και
υπαινικτικά στέλνει η συγγραφέας το μήνυμα στο παιδί αναγνώστη ότι η μάνα είναι πάντα
εκεί κάπου στη ζωή του, ξέρει και καταλαβαίνει έστω και από μακριά. Μια λεπτή χρυσή
κλωστή που δένει τη μάνα με την κόρη για μια ζωή είναι που φωτίζει όμορφα το «Μια
μέρα». Μια ιστορία που θα απολαύσουν και τα παιδιά και οι μανάδες.
Λιτά σκίτσα με λίγα χρώματα παραπέμπουν σε κόμικς. Μεγάλο μέρος της σελίδας
μένει λευκό. Πάνω στο λευκό φόντο το κείμενο ξετυλίγεται σαν κορδέλα σε διάφορα
σχήματα. Το σύνολο έχει ρυθμό και αρμονία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ονόματα της
συγγραφέως και του εικονογράφου εμφανίζονται μαζί στο εξώφυλλο του βιβλίου
δηλώνοντας τον ισότιμο ρόλο τους στη δημιουργία του βιβλίου.
Η Αμερικανίδα ΆλισονΜαγκί είναι συγγραφέας ενήλικης λογοτεχνίας, τιμημένη με
πολλά βραβεία. Έχει γράψει τέσσερα μυθιστορήματα (Rainlight, ShadowBaby, Was it
Beautiful?) ενώ από το 2002 ασχολήθηκε και με τη συγγραφή παιδικών και εφηβικών
βιβλίων. To παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Α Very Brave Witch (2006) προτάθηκε από
το ChildMagazine ως ένα από τα τέσσερα καλύτερα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία της
χρονιάς. Αντίστοιχη επιτυχία γνώρισε και το εφηβικό μυθιστόρημά της ΑllRiversFlowto the
Sea (2005). Διδάσκει δημιουργική γραφή στο ΜetropolitanStateUniversity.Ο επίσης
Αμερικανός και βραβευμένος εικονογράφος παιδικών βιβλίων Πίτερ Ρέινολντς είναι και
συγγραφέας, ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου και εταιρείας παραγωγής πολυμέσων (FableVision)
για παιδιά που στεγάζεται στο Παιδικό Μουσείο της Βοστόνης7.
6
7

http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemID=PPG1390_343
http://www.peterhreynolds.com/art.html.
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3. Σχέδιο-Δραστηριότητες
Στην Ελλάδα σήμερα, στην Προσχολική Αγωγή εφαρμόζονται α) το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, που εστιάζει στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης8
και β) το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που φιλοδοξεί να είναι ένα ανοιχτό9, βιωματικό
πρόγραμμα, το οποίο τοποθετεί το παιδί στο κέντρο των εξελίξεων. Παράλληλα σε Πιλοτική
Εφαρμογή βρίσκεται και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011), που αποτελεί
εξέλιξη και βελτίωση των δύο προηγούμενων. Το σχέδιο εργασίας που θα περιγράψουμε
και θα εφαρμόσουμε για την ανάγνωση του βιβλίου και τις συνεπακόλουθες
δραστηριότητες, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραμμάτων Σπουδών (όπως προαναφέρθηκε).
Δραστηριότητα 1η: «Ας μαντέψουμε τον τίτλο»
Βασικός σκοπός είναι να προσπαθήσουν τα παιδιά να διαβάσουν τον τίτλο του
βιβλίου, μέσα από μια διερεύνηση του περικειμένου10 (ειδολογικός γραμματισμός) .
Επιμέρους στόχος είναι τα παιδιά να υιοθετήσουν μια από τις βασικές συμβάσεις του
αλφαβητικού συστήματος γραφής: διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά.
Μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν: Ανοιχτές ερωτήσεις, διερεύνηση, φωναχτή σκέψη,
παιχνίδι, συνανάγνωση (όταν στο τέλος προσπαθούμε όλοι μαζί να διαβάσουμε τον τίτλο).
Τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η δραστηριότητα: Τμήμα Νηπιαγωγείου,
αποτελούμενο από οχτώ νήπια (ηλικίας 5 ετών) και εφτά προνήπια (ηλικίας 4 ετών).
Χρόνος δραστηριότητας: Μια διδακτική ώρα, σαράντα πέντε λεπτά.
Αφόρμηση:Επιστρέφοντας από τις διακοπές των Χριστουγέννων, γιορτάσαμε τα
γενέθλια της Κάτιας και της Χριστίνας σε δυο διαδοχικές μέρες. Το πρωί στις καθημερινές
μας ρουτίνες, βλέποντας το τρενάκι των γενεθλίων, αναζητήσαμε τις ημερομηνίες που
έχουν γενέθλια και τα υπόλοιπα παιδιά. Ξεκίνησε μια συζήτηση για το τι σημαίνουν τα
γενέθλια, η οποία κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Όλοι μεγαλώνουμε κατά ένα χρόνο,
κάθε φορά που σβήνουμε τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων μας».
Κυρίως μέρος δραστηριότητας:Τα παιδιά είναι πλέον εξοικειωμένα με την
παρατήρηση του περικειμένου από παλαιότερες ανάλογες δραστηριότητες. Έτσι
παρατήρησαν για λίγο την εικόνα και με το σύνθημα που ορίσαμε στο ξεκίνημα (τα παιδιά
που έχουν κάτι να πουν σηκώνουν το χέρι τους, η κυρία πετά ένα μαλακό μπαλάκι κάθε
φορά και σε ένα διαφορετικό παιδί).
Από την εικόνα του εξωφύλλου κατάλαβαν ότι το βιβλίο θα μας πει μια ιστορία για
μια μαμά και ένα παιδί, δεν κατάλαβαν αν είναι αγόρι ή κορίτσι, γιατί όπως διαπίστωσαν
πρόκειται για ένα μωρό. Κατάλαβαν ότι το πετά ψηλά για να παίξει μαζί του ή για να το δει
καλύτερα. Παρατήρησαν ότι ο τίτλος είναι γραμμένος ψηλά στον ουρανό σαν να είναι
σύννεφο. Ένα παιδάκι είπε ότι μοιάζει με τον καπνό που αφήνουν πίσω τους τα αεροπλάνα.
Και η Ασπασία (νήπιο), πριν αναρωτηθούμε ποιος να είναι ο τίτλος διάβασε: «Μα μέρα»
και ρώτησε: «Τι σημαίνει Μα μέρα; Είναι από τη Μαμά;».
Γράψαμε στο πινακάκι μας τα γράμματα ένα-ένα και ξαναδιαβάσαμε τον τίτλο που
έγινε πιο ξεκάθαρος: «Α! γράφει μια μέρα» ξεφώνισαν χαρούμενα. Και στην ερώτηση ποια
8

Υπουργική Απόφαση (Π.Δ.486/1989-ΦΕΚ304/τ. Β’/13-3-2003. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.
9
Υπουργική Απόφαση (Π.Δ.486/1989-ΦΕΚ208 Α’). Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
10
Καρατάσου, Κ. (2016). Εισαγωγή στη θεωρία του παρακειμένου. Λογοτεχνική Κατανόηση και
Διδασκαλία. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Frederick, σελ.1-3
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θα είναι αυτή η μέρα απάντησαν: «Η μέρα που γεννήθηκε το μωρό της». Ρώτησαν ποιος
είναι ο συγγραφέας, γιατί ήταν δύσκολα τα γράμματα. Διάβασα τα ονόματα και κατάλαβαν
από το συνδετικό «και», του οποίου γνωρίζουν τη χρήση, ότι πρόκειται για δυο ονόματα.
Ακολούθησε με σιγουριά ότι είναι ξένοι και η ερώτηση: «ποιος είναι ο συγγραφέας και
ποιος ο εικονογράφος;», μιας και τα παιδιά έχουν πλέον κατακτήσει τις διαδικασίες εις
βάθους παρατήρησης και ανάλυσης του περικειμένου. Το οπισθόφυλλο τα βοήθησε μόνο
να καταλάβουν ότι το μωρό μεγάλωσε και είναι κορίτσι, γιατί η μαμά έχει στήθος, ενώ αυτό
έχει μόνο κοτσίδες.
Δραστηριότητα 2η:«Εγώ και ο εαυτός μου»:
Βασικός σκοπός είναι να διδάξουμε στα παιδιά τη χρήση της προσωπικής
αντωνυμίας: εγώ-εσύ-αυτός.
Επιμέρους στόχος είναι τα παιδιά να μάθουν να γράφουν τη λέξη «εγώ».
Μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν: Ανοιχτές ερωτήσεις, διακαλλιτεχνική προσέγγιση,
ζωγραφική, παιχνίδι.
Τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η δραστηριότητα: Τμήμα Νηπιαγωγείου,
αποτελούμενο από οχτώ νήπια (ηλικίας 5 ετών) και εφτά προνήπια (ηλικίας 4 ετών).
Χρόνος δραστηριότητας: Μια διδακτική ώρα, σαράντα πέντε λεπτά.
Αφόρμηση:Ακούμε από το youtube το τραγούδι «τον εαυτό του παιδί» των
Παρασκευά Καρασούλου και Μάριου Φραγκούλη και βλέπουμε το βίντεο που το
συνοδεύει. Κάθε μήνα τα παιδιά ζωγραφίζουν τον εαυτό τους και μέσα από την εργασία
αυτή παρατηρούμε την εξέλιξη του παιδιού στο σχέδιο και στη γραφή.
Κυρίως μέρος δραστηριότητας:Για να διδάξουμε τις προσωπικές αντωνυμίες,
επινοούμε την παρακάτω εργασία: Πρώτα ζητούμε από τα παιδιά να βρουν έναν τρόπο να
χωρίσουν το Α4 χαρτί τους στη μέση (κρατώντας το οριζόντια). Ήταν εκπληκτικό πόσους
διαφορετικούς τρόπους βρήκαν για να χωρίσουν το χαρτί τους στη μέση: κάποια τράβηξαν
στο περίπου μια κάθετη γραμμή, κάποια άλλα δίπλωσαν το χαρτί τους στη μέση και στην
τσάκιση τράβηξαν τη γραμμή. Κάποια άλλα χρησιμοποίησαν χάρακα για να κάνουν τη
γραμμή τους ίσια και μερικά άλλα μέτρησαν την απόσταση με τις παλάμες τους.
Κατόπιν από τη μια μεριά ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους μωρό και από την
άλλη τον εαυτό τους παιδί. Αφού τέλειωσαν με τη ζωγραφική μαζευτήκαμε στην ολομέλεια
και παίξαμε παιχνίδι με τις προσωπικές αντωνυμίες και τη ζωγραφιά τους. Τα παιδιά
ρωτήθηκαν τι ζωγράφισαν και απάντησαν τον εαυτό μου μωρό και τον εαυτό μου παιδί».
Σε ερώτηση «ποιος είναι ο εαυτός μου;», απάντησαν «εσύ κυρία». Τότε σε ερώτηση «ποιος
είναι ο εαυτός σου Γιάννη;», ο Γιάννης απάντησε εγώ και το παιχνίδι με τις προσωπικές
αντωνυμίες συνεχίστηκε: «Ποιος είναι ο εαυτός της Μαρίας;» «Αυτή» και ούτω καθεξής.
Ρωτώντας τα παιδιά τι θα πρέπει να γράψουν στη ζωγραφιά τους αντί «ο εαυτός μου
μωρό, ο εαυτός μου παιδί» απάντησαν: «εγώ μωρό, εγώ παιδί».Γράψαμε στο πινακάκι μας
τις λέξεις κι έπειτα τις αντέγραψαν στις ζωγραφιές τους.

4. Συμπεράσματα
Ήταν μια πολύ δημιουργική και αξιόλογη δουλειά. Η προσπάθεια των παιδιών να
μαντέψουν την ιστορία από το περικείμενο, ενεργοποιεί περισσότερες από μια αισθήσεις,
τα κρατάει σε εγρήγορση τη σκέψη τους, ενώ καλλιεργεί την κρίση τους11. Η ενεργός

11

Χ. Νίτσιου, «Νόηση και μάθηση. On LineMaster. Εβδ. 1η-6η. FrederickUniversity, 2017
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συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανάγνωσης και της κατανόησης του κειμένου, κρατά
την προσοχή τους αμείωτη κατά την αφήγηση12.
Το κείμενο άρεσε πολύ στα παιδιά και τα προβλημάτισε. Έβγαζαν επιφωνήματα
φόβου, όταν το κοριτσάκι βρέθηκε στο δάσος μόνο του. Θυμήθηκαν την Κοκκινοσκουφίτσα,
τα τρία γουρουνάκια, τον Κοντορεβυθούλη και τους Χάνσελ και Γκρέτελ. Ένιωθαν χαρά και
ικανοποίηση όποτε το κοριτσάκι τα κατάφερνε.
Δεν κατάλαβαν ή δεν θέλησαν να καταλάβουν ότι τα γηρατειά της κόρης σήμαιναν το
θάνατο της μάνας. Το αντιλήφθηκαν σαν να ήταν η γιαγιά του κοριτσιού που πέθανε.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και κάθε ένα είπε ποιον έχασε. Μόνο γιαγιάδες και
παππούδες και αγαπημένα ζωάκια είχαν χάσει πολλά από αυτά, ενώ μερικά δεν είχαν
χάσει κανέναν. Δεν διασαφηνίσαμε σκόπιμα το ότι ήταν η μαμά του κοριτσιού που πέθανε,
γιατί δεν υπάρχει λόγος να εγείρουμε τέτοιου είδους υπαρξιακή αγωνία σε τόσο μικρά
παιδιά, αφού δεν υπάρχει άμεσος λόγος να το κάνουμε (όπως συμπαράσταση συμμαθητή
μας που έχασε έναν γονιό).
Οι στόχοι επιτεύχθηκαν: Η διαδικασία της υιοθέτησης από τα παιδιά μιας από τις
βασικές συμβάσεις του αλφαβητικού συστήματος γραφής13: διαβάζουμε από αριστερά
προς τα δεξιά, επιτυγχάνεται με την επανάληψη και η δραστηριότητα βοήθησε τα παιδιά
να το αντιληφθούν σε πρώτη φάση.
Η διδασκαλία της προσωπικής αντωνυμίας: εγώ-εσύ-αυτός ήταν αποτελεσματική μιας
και τα παιδιά χρειάστηκε να επαναλάβουν μικρές προτάσεις με τη χρήση του κάθε τύπου
της αντωνυμίας και έμαθαν να αναλύουν φωνολογικά και να γράφουν τη λέξη «εγώ»14.
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Περίληψη
Η ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα στα τροχαία συμβάντα είναι αδιαμφισβήτητη. Οι
εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή συμπεριφορών
ασφάλειας κατά την οδήγηση και στη μείωση των τροχαίων συμβάντων. Στην κατεύθυνση
αυτήν υλοποιείται πρόγραμμα, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ολόκληρης της
Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, σε ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων
κυκλοφοριακής αγωγής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
20 ωρών δια ζώσης και στις 4 περιφερειακές ενότητες και παράλληλη πρόσβαση σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου. Στο έργο συμμετείχαν συνολικά 160 εκπαιδευτικοί (109 από την Πρωτ/θμια
και 51 από την Δευτ/θμια εκπαίδευση) με μέσο όρο 16.5 έτη εργασιακής εμπειρίας. Με την
εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με κλίμακες
όπως (DSI, DBQ, κα.), επιπλέον, θα κληθούν να συμπληρώσουν αντίστοιχα σταθμισμένα
εργαλεία κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, για την μέτρηση των στάσεων, των
αντιλήψεων και των συμπεριφορών τους σε συγκεκριμένες οδικές καταστάσεις
προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός ευπάθειας σε συνήθεις στρεσογόνες καταστάσεις κατά
τη διάρκεια της οδήγησης. Η αρχική υπόθεση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί και των δύο
βαθμίδων αναμένεται να βελτιώσουν τη μέση επίδοσή τους σε επιθετικές συμπεριφορές
κατά την οδήγηση, καθώς και τις επιδόσεις τους σε συμπεριφορές αναζήτησης
ευχαρίστησης μέσα από τη διακινδύνευση. Επίσης, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει
στην αύξηση της ικανότητας σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κυκλοφοριακής
αγωγής καθώς μέχρι στιγμής έχει συναντήσει υψηλή απόδοχή. Η ανάγκη συνέχισης του
προγράμματος και διεύρυνσης του πληθυσμού στόχου αναμένεται να αναδειχτεί ως
επιτακτική.
Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτικοί, επιμόρφωση, κυκλοφοριακή αγωγή.
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1.Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα έχει «ποσοστά
θνησιμότητας από τροχαία συμβάντα 11 φορές υψηλότερα από τις πρώτες χώρες της
Ευρώπης» (WHO, 2004), με το ένα τρίτο των θυμάτων να είναι νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών
(Ελληνική Αστυνομία, 2014; NRSO, 2014). Ειδικά, η Περιφέρεια Κρήτης φαίνεται να
καταγράφει αύξηση στους τροχαίους θανάτους μετά το 2010, τη στιγμή που σε όλη τη χώρα
παρατηρείται μείωση (π.χ. 54 θάνατοι το 2011, 57 το 2012, 66 το 2013, 65 το 2016 κ.α.).
Μάλιστα, το 2015, η Κρήτη με την Κεντρική Ελλάδα κατέλαβαν την 23η θέση στην
Ευρωπαϊκή κατάταξη των Περιφερειών της Ευρώπης με τον υψηλότερο αριθμό τροχαίων
θανάτων (95 θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού) (Ελληνική Αστυνομία, 2015).
Μολονότι, το κόστος για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής δεν έχει οικονομικό
αντίκρισμα, σε παγκόσμια κλίμακα επιχειρήθηκε η σύσταση ενός μοντέλου αξιολόγησης
του οικονομικού κόστους των τροχαίων συμβάντων. Οι αριθμοί που καταγράφονται βάσει
αυτού του μοντέλου και αφορούν στα ελληνικά δεδομένα θα μας αφήσουν έκπληκτους.
Σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή για τα τροχαία ατυχήματα, την 15ετία από το 2000 έως το
2015 συνέβησαν 245.404 τροχαία με 22.397 νεκρούς, 32.555 βαριά τραυματίες και 277.967
ελαφρά τραυματίες. Το οικονομικό κόστος που προέκυψε από τα ατυχήματα αυτά έφτασε
το ύψος των 81.181.704.000, το οποίο εκτιμάται ότι είναι το ¼ του ελληνικού χρέους. Το
2017 οι νεκροί έφτασαν τους 730, 77 λιγότερους από το 2016, 705 βαριά τραυματίες και
12.070, ελαφρά (Καρράς, 2020). Αν αναλογιστούμε το ψυχικό κόστος των παραπάνω
θανάτων και τραυματισμών, η επένδυση σε προγράμματα προαγωγής κουλτούρας οδικής
ασφάλειας και σε καλές πρακτικές που προάγουν θετικές στάσεις στην οδηγητική
συμπεριφορά ανάγεται σε αναγκαία και επιτακτική.
Η ελληνική πραγματικότητα, ωστόσο, δεν έχει να επιδείξει μόνο θύματα τροχαίων
δυστυχημάτων νεαρής ηλικίας αλλά και ανήλικους οδηγούς παραβάτες, ιδιαίτερα στην
επαρχιακή Ελλάδα (Papadakaki et al., 2016; 2017; 2018; 2019). Η πρώτη εμπειρία στην
οδήγηση φαίνεται να αποκτάται πριν από τα 10 έτη, στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρώιμης
ενηλικίωσης των παιδιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, όσον αφορά στην
χρήση ζώνης ασφαλείας, προκύπτει ότι τα ποσοστά χρήσης της στην Ελλάδα είναι
χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επίσης, το 74% των επιβατών χρησιμοποιούν
ζώνη στα μπροστινά καθίσματα, ενώ μόλις το 23% στα πίσω καθίσματα (Chliaoutakis et al.,
2005; Gnardellis et al., 2008; Papadakaki et al., 2013; 2016; Παπαδακάκη και συν., 2015).
Ο θάνατος ή τραυματισμός ενός παιδιού στο δρόμο είναι καταστροφικός για το ίδιο,
για όλη την οικογένεια και για την κοινωνία γενικότερα. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο
περισσότερο αυξάνεται η διακινδύνευση στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν αυτονομία.
Συνεπώς, όσο πιο νωρίς παρέμβει κάποιος στην παιδική ηλικία, τόσο πιο απότελεσματικά
προλαμβάνει τη διακινδύνευση στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή (WHO, 2015). Στις
ανεπτυγμένες κοινωνίες, οι κίνδυνοι στο δρόμο είναι αυξημένοι. Το τελευταίο συνεπάγεται
οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες
με το αυτοκίνητο και να τους στερούν τη δυνατότητα να περπατούν και να χρησιμοποιούν
ποδήλατο. Αυτό με τη σειρά του έχει συμβάλει στην αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας και
έχει επιδράσει αρνητικά στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, γεγονός
που συνδέεται με τη μειωμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης και την αρνητική αυτοαντίληψη
εν γένει (Κοκκέβη και συν., 2011).
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Οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα που τα παιδιά σέβονται και εκτιμούν και συνεπώς
άτομα με υψηλή επιρροή. Επίσης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ενώ, παράλληλα έχουν πρόσβαση στους
σημαντικούς άλλους (γονείς, κηδεμόνες). Κατά συνέπεια, μπορούν να παίξουν σημαντικό
ρόλο στην πρόληψη των παιδικών τραυματισμών και της παιδικής θνησιμότητας από
τροχαία συμβάντα σε διαφορετικά επίπεδα (Morley et all, 2017). Μάλιστα, πρόσφατα
επιστημονικά ευρήματα αποδεικνύουν το συσχετισμό της αρνητικής αλληλεπίδρασης, ήδη
από τη νηπιακή ηλικία, ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με συμπεριφορές και
διαταραχές εξωτερίκευσης και παραβατικότητας (Weyns et all, 2019). Παράλληλα,
κατέχουν κεντρική θέση στην κοινότητα προκειμένου να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές
για να βελτιώσουν την ασφάλεια στους δρόμους της γειτονιάς μέσα από δράσεις ενίσχυσης
των ασφαλών διαδρομών και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, μείωσης των ταχυτήτων
και βελτίωσης της επιβολής των νόμων. Τα σχολεία μπορούν να ηγηθούν τοπικών
πρωτοβουλιών που στόχο έχουν να κάνουν τους δρόμους ασφαλέστερους βοηθώντας τα
παιδιά και τις οικογένειές τους να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς και ασφαλείς τρόπους
μεταφοράς (NIH, 2006).
Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες που δρομολογούνται μέσα από το Υπουργείο
Παιδείας, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταποκριθούν
επαρκώς στις νέες αρμοδιότητές τους. Οι εκπαιδευτικοί, σε πολλές περιπτώσεις,
αναλαμβάνουν από μόνοι τους την ευθύνη να ενημερώσουν τους μαθητές για θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής χωρίς να κατέχουν ειδικές γνώσεις. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί μέσα
από πολλές έρευνες ότι ο τρόπος ζωής και συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά των μαθητών του καθώς λειτουργεί ως πρότυπο για τα
παιδιά (Τζαμαλούκα και συν., 2008).
Δυστυχώς, στην Ελλάδα, οι πρωτοβουλίες με στόχο την προαγωγή της οδικής
ασφάλειας στους μαθητές φαίνεται να υλοποιούνται από πολλούς και διαφορετικούς
φορείς και φυσικά πρόσωπα, χωρίς συνέχεια και συνεκτικότητα με αμφίβολη
αποτελεσματικότητα. Από το 1992, όπου για πρώτη φορά εισήχθη στο σχολείο η
κυκλοφοριακή αγωγή, μέσω υπουργικής απόφασης, με θέμα «Σχολικές δραστηριότητες»
έως τα πιο οργανωμένα εγχειρήματα προώθησης οδικής ασφάλειας του σήμερα, έχει
μεσολαβήσει πληθώρα κρατικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών που, παρά την καλή θέληση
και πρόθεση, ελλείπονται δομημένης μεθοδολογίας και ολιστικά τεκμηριωμένης πρακτικής.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και με άλλες παραμέτρους να ασκούν σημαντικό ρόλο, τα
νούμερα των θανάτων από τροχαία συμβάντα ακολουθούν ανοδική πορεία. Σε αυτό το
σημείο έγκειται η καινοτομία του προγράμματος «Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής
ασφαλειας» καθώς βασίζεται σε μία λεπτομερή μεθοδολογική προσέγγιση που λαμβάνει
υπόψιν της τις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή, την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση
των κοινωνικοπολιτισμικών αναγκών της κοινότητας, τα δευτερογενή δεδομένα που
προκύπτουν από επιστημονικές έρευνες και προχωρά, μετά από τη σύνδεση των στοιχείων,
στο σχεδιασμό και εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που ανταποκρίνεται στις
ουσιαστικές ανάγκες των δεκτών.
1.1. Σκοπός προγράμματος
Το έργο απόβλέπει στην υλοποίηση και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος για την προαγωγή κουλτούρας οδικής ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς που
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υπηρετούν σε σχολεία Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης
μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης (train-the-trainer).
Το πρόγραμμα επιδιώκει, ουσιαστικά, να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων με το γνωστικό πεδίο της κυκλοφοριακής αγωγής και να τους καταστήσει
επαρκείς σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων
κυκλοφοριακής αγωγής ώστε να δύνανται να υλοποιούν αυτόνομα και αποτελεσματικά το
σχετικό μάθημα στην τάξη τους.
Η αρχική υπόθεση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων αναμένεται να
βελτιώσουν τη μέση επίδοσή τους σε επιθετικές συμπεριφορές κατά την οδήγηση, καθώς
και τις επιδόσεις τους σε συμπεριφορές αναζήτησης ευχαρίστησης μέσα από τη
διακινδύνευση. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της
ικανότητας σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής καθώς
μέχρι στιγμής έχει συναντήσει υψηλή απόδοχή. Η ανάγκη συνέχισης του προγράμματος και
διεύρυνσης του πληθυσμού στόχου αναμένεται να αναδειχτεί ως επιτακτική.

2. Υλικό και Μέθοδοι
2.1. Περιεχόμενο προγράμματος
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
(Blended Learning), μεθόδους βιωματικής μάθησης και άλλες σύγχρονες τεχνικές
εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις ξεχωριστές ανάγκες των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας
(Προσχολική/Πρωτ/θμια/Δευτ/θμια). Το πρόγραμμα, ουσιαστικά, αξιοποιεί παιδαγωγικές
τεχνικές και μεθοδολογίες, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν από την
παιδαγωγική τους κατάρτιση, προκειμένου να τους εισαγάγει σε ένα καινούριο πεδίο, αυτό
της κυκλοφοριακής αγωγής, μέσα από οικείες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, για
την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το νέο αυτό πεδίο, υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά
βοηθήματα (π.χ.δραστηριότητες με οδηγίες εφαρμογής, δομημένα προγράμματα
κυκλοφοριακής αγωγής σύντομης διάρκειας, κ.α.).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και 30 ώρες ασύγχρονης
εκπαίδευσης μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναλύεται στις παρακάτω
βασικές
ενότητες:
α) Εκτίμηση αναγκών μαθητών και προσδιορισμός μαθησιακών στόχων με βάση τις
εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών σε ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής.
β) Επιλογή και προσαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των μεθόδων στα ιδιαίτερα
ιδιοσυγκρασιακά
και
άλλα
χαρακτηριστικά
των
μαθητών.
γ) Αξιοποίηση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υλοποίηση
και
την
αξιολόγηση
των
προγραμμάτων
κυκλοφοριακής
αγωγής.
δ) Μέθοδοι ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της συμμετοχής των γονέων και της
εκπαιδευτικής
κοινότητας
στα
προγράμματα
κυκλοφοριακής
αγωγής.
ε) Ανάλυση κινδύνων στα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής.
στ) Αξιολόγηση της απότελεσματικότητας του προγράμματος κυκλοφοριακης αγωγής, μέσα
από επιλογή κατάλληλων κριτηρίων, μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης.
Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και διατίθεται το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:
α) Εγχειρίδιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων κυκλοφοριακής
αγωγής, β) Ασκήσεις σχεδιασμού προγραμμάτων, γ) Έτοιμα Σχέδια Προγράμματος
Κυκλοφοριακής Αγωγής Σύντομης Διάρκειας, δ) Εργαλεία Αξιολόγησης Προγραμμάτων
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Κυκλοφοριακής Αγωγής”, ε) Πλούσιες δραστηριότητες κυκλοφοριακής αγωγής για
προσχολική, Πρωτ/θμια και Δευτ/θμια εκπαίδευση, στ)Εγχειρίδιο με τίτλο “Ο τρόπος Ζωής
του Έλληνα Οδηγού” εκδόσεις LaHeRS, ζ) Συλλογή επιστημονικών άρθρων με νεότερα
επιστημονικά δεδομένα σχετικά με αποτελεσματικές παρεμβάσεις κυκλοφοριακής αγωγής.
Επιπροσθέτως, το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ενσωματώνει εργαλεία
ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης: α) σε επίπεδο διαδικασίας, β) ενδιάμεσης
αξιολόγησης και, γ) τελικής έκβασης του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να
επιλέξουν από το εκπαιδευτικό πακέτο τη μέθοδο, τις τεχνικές και τα εργαλεία που
εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες και που είναι εφαρμόσιμα στο δικό τους πληθυσμό.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τη μεθοδολογία και τις
τεχνικές αξιολόγησης προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε να μπορούν να
οργανώσουν το δικό τους σχέδιο αξιολόγησης.
2.2. Μέθοδοι αξιολόγησης
Οι εκπαιδευτικοί πριν και μετά από την εκπαίδευσή τους, συμπληρώνουν σύντομο
ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης της επίδοσής τους σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης
και αξιολόγησης προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής (εμπεριέχεται στο υλικό του
προγράμματος) με χρήση επταβάθμιας κλίμακας likert (Επαγγελματική Γνώση=13
ερωτήσεις, Επαγγελματική Πρακτική=22 ερωτήσεις, Επαγγελματική Δέσμευση=6,
Στάσεις=12 ερωτήσεις).
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ειδικά διαμορφωμένη κλίμακα προκειμένου
να εκτιμηθούν οι απόψεις και οι πρακτικές τους σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο συναισθηματικό παράγοντα και στις ποικίλες καταστάσεις
άγχους/πίεσης κατά τη χρήση του οδικού δικτύου (π.χ. Driver Stress Inventory
(DSI)(Matthews et al.,1996) και Driver Behaviour Inventory (DBI) (Glendon et al., 1993).

3. Αποτελέσματα
3.1. Προφίλ συμμετεχόντων
Στην πιλοτική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης
συμμετείχαν συνολικά 160 εκπαιδευτικοί (109 από την Πρωτ/θμια και 51 από την
Δευτ/θμια εκπαίδευση) στην πλειοψηφία τους μόνιμοι (n=124) με μέσο όρο 16.5 έτη
εργασιακής εμπειρίας (βλ. Πίνακα 1).
Το πρόγραμμα βρίσκεται εν εξελίξει και δεν έχουν ακόμη εξαχθεί συμπεράσματα
σχετικά με τις ποσοτικές μεταβολές στην επίδοση των συμμετεχόντων στις τέσσερεις υπό
μελέτη παραμέτρους (Επαγγελματική Γνώση, Επαγγελματική Πρακτική, Επαγγελματική
Δέσμευση, Στάσεις) ΜΕΤΑ το επιμορφωτικό πρόγραμμα συγκριτικά με ΠΡΙΝ.
3.2. Αποδοχή και αυτοαναφερόμενα οφέλη
Το πρόγραμμα συγκέντρωσε υψηλή αποδοχή καθώς 97% των συμμετεχόντων δήλωσε
υψηλή έως πολύ υψηλή συνολική ικανοποίηση από τη δομή, το περιεχόμενο, το
εκπαιδευτικό υλικό και τους επιμορφωτές.
Τα οφέλη από το πρόγραμμα που αναφέρθηκαν στη φόρμα αξιολόγησης με
μεγαλύτερη συχνότητα από τους συμμετέχοντες, ήταν τα εξής:
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α) αισθάνονται περισσότερο επαρκείς στον εντοπισμό ευάλωτων παιδιών που
χρήζουν στοχευμένης και εξατομικευμένης παρέμβασης (π.χ. παιδιά χωρίς γονεϊκή
επιτήρηση, παιδιά με παρέες που έχουν υψηλή διακινδύνευση, παιδιά με αρνητική στάση
προς τις αρχές, παιδιά με ανοχή στον κίνδυνο ή που αναζητούν την ευχαρίστηση μέσα από
τον κίνδυνο, παιδιά παρορμητικά, κ.α.).
β) αναγνωρίζουν στον εαυτό τους υψηλότερη επιστημονική επάρκεια και ετοιμότητα
να υλοποιήσουν το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής, επιλέγοντας παιδαγωγικές τεχνικές
κατάλληλες για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.
γ) διαπιστώνουν στον εαυτό τους αυξημένηετοιμότητα στη χρήση και εφαρμογή
οργανωμένων διαδικασιών και σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης, τόσο σε επίπεδο
έκβασης/αποτελέσματος, όσο και σε επίπεδο διαδικασίας.

Πίνακας 1. Προφίλ συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
Χανίων

Ρεθύμνης

Ηρακλείου

Λασιθίου

43

17

64

36

Άνδρες

7

3

10

12

Γυναίκες

36

14

54

24

Α’θμια

30

11

54

14

Β’θμια

13

6

10

22

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ

43.3

44.7

43.3

42.9

ΜΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

15.5

15.7

16.5

18.0

Μόνιμοι

33

16

49

26

Αναπληρωτές

10

1

15

10

Συμμετέχοντες
ΦΥΛΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. Συζήτηση
Το πρόγραμμα, εκτός από σημαντικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς και την
εκπαιδευτική διαδικασία, φαίνεται να συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας ενιαίας εκπαιδευτικής
προσέγγισης στην υλοποίηση του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής, μέσα από ενιαίο
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εκπαιδευτικό υλικό και ενιαίες διαδικασίες αξιολόγησης του μαθήματος. Το προαναφερθέν
γεγονός αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των
επιμέρους στόχων που αφορούν στην κυκλοφοριακή αγωγή στη χώρα μας και την
παραγωγή στοιχείων σχετικών με δείκτες βελτίωσης της κουλτούρας των μαθητών σε
θέματα ασφαλούς μετακίνησης. Η ύπαρξη μιας τέτοιας βάσης δεδομένων είναι εξαιρετικά
σημαντική για τον σχεδιασμό ενός Ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου έξυπνης και
ασφαλούς μετακίνησης, βασισμένου στην τεκμηριωμένη γνώση (evidence-based) και για
στοιχειοθέτηση ολοκληρωμένων προτάσεων για παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα
στην κατεύθυνση της ασφαλούς μετακίνησης.
Τέλος, ανάμεσα στα πιο σημαντικά επιτεύγματα του προγράμματος είναι η
δημιουργία ενός αποθετηρίου με πρότζεκτ κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο θα αποτελέσει
σημείο επαφής, μεταφοράς τεχνογνωσίας, διακίνησης και διάχυσης της γνώσης για το
συγκεκριμένο θέμα στο χώρο της εκπαίδευσης.
4.1. Δυνατά σημεία και περιορισμοί
Ανάμεσα στα δυνατά σημεία αυτού του προγράμματος ήταν η βιωματική
μεθοδολογία του, καθώς επίσης και η ευελιξία του προγράμματος να προσαρμοστεί ως
προς το περιεχόμενό του σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ακόμη και στο νηπιαγωγείο. Το
πρόγραμμα ανέδειξε τη βιωματική προσέγγιση ως μια μεθοδολογία που συναντά υψηλή
αποδοχή και που είναι ικανή να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον σε μακράς διάρκειας
προγράμματα και να συμβάλει στην ταχύτερη αφομοίωση της νέας γνώσης. Το πρόγραμμα
έδειξε, επίσης, ότι η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών
μπορεί να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και να τους δεσμεύσει ευχάριστα στην
διαδικασία της μάθησης. Η σύγχρονη βιβλιογραφία δείχνει τη βιωματική προσέγγιση ως
την πλέον αποτελεσματική στην εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση προβληματικών
καταστάσεων σε παρόντα χρόνο και στην απόκτηση γνώσης μέσω προσωπικής
νοηματοδότησης.
Ανάμεσα στους περιορισμούς του προγράμματος οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη
δυσκολία των εκπαιδευτικών να ανταπεξέλθουν χρονικά και να δεσμευτούν, εξαιτίας, του
ήδη, βεβαρημένου χρονοδιαγράμματός τους. Η έλλειψη χρόνου στο αναλυτικό πρόγραμμα
για δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής ήταν, επίσης, ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη στη Δευτ/θμια
εκπαίδευση αλλά και στις μεγαλύτερες τάξεις της Πρωτ/θμιας.
Ο κύριος μεθοδολογικός περιορισμός του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι το
πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε πιλοτικά σε μικρό αριθμό εκπαιδευόμενων με στόχο
να μπορέσει να αξιολογηθεί και κατόπιν να μεταλαμπαδευτεί σε άλλα σχολεία και να
γενικευθεί σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Σημαντικό θα ήταν να
υπήρχε η δυνατότητα επαναληπτικής εφαρμογής του προγράμματος σε τακτά χρονικά
διαστήματα με στόχο την επικαιροποίηση και ανανέωση των γνώσεων. Επιπλέον, θα είχε
ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα η επαναξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω επαναληπτικής εφαρμογής των
ερωτηματολογίων προκειμένου να διερευνηθεί, αν και κατά πόσο επήλθε σταθερή και
αμετάβλητη στο χρόνο αλλαγή στις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών.
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Από τον αστικό στο σοσιαλιστικό φεμινισμό. Η περίπτωση της
Ρόζας Ιμβριώτη
Παπαστεφανάκη Ελευθερία
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Παν/μιο Ιωαννίνων
eleftheriapapast@gmail.com

Περίληψη
Η Ρόζα Ιμβριώτη, αναγνωρισμένη παιδαγωγός, η οποία συνέδεσε το όνομά της με τις
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Εκπαιδευτικού Ομίλου, αλλά και με το εκπαιδευτικό
έργο της Κυβέρνησης του Βουνού, δραστηριοποιήθηκε από νωρίς στο φεμινιστικό κίνημα
και διατύπωσε τις θέσεις της σε άρθρα και βιβλία. Ήδη από το Μεσοπόλεμο θα
συνεργαστεί με τις πρωτοπόρες γυναίκες της εποχής για το μείζον ζήτημα της διεκδίκησης
των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι απόψεις της για τα δικαιώματα της γυναίκας και το
φεμινιστικό κίνημα δεν έμειναν σταθερές μέσα στο χρόνο. Βασική τομή αποτελεί η
στράτευσή της στην αριστερά και η υιοθέτηση των θέσεων του κομμουνιστικού κινήματος
πάνω στα ζητήματα των γυναικείων διεκδικήσεων και της χειραφέτησης της γυναίκας. Οι
περιπέτειες της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου θα οδηγήσουν όλο το γυναικείο
κίνημα σε μια ευρύτερη πολιτικοποίηση. Η Ρ. Ιμβριώτη στο πλαίσιο αυτό θα πολεμήσει τις
προηγούμενες απόψεις της φιλτράροντάς τις με το ταξικό κριτήριο.
Λέξεις-κλειδιά: Ρόζα Ιμβριώτη, φεμινισμός, σοσιαλισμός.

1. Εισαγωγή
Η Ρόζα Ιμβριώτη αποτελεί μια από τις σημαντικές ελληνίδες εκπροσώπους του κινήματος
της Νέας Αγωγής. Το όνομά της συνδέεται τόσο με τα Μαρασλειακά και την οργάνωση του
1ου Ειδικού Σχολείου Αθηνών, όσο και με το εκπαιδευτικό έργο της Κυβέρνησης του
Βουνού. Εκτός από την ενασχόλησή της με τα εκπαιδευτικά ζητήματα, η Ρόζα Ιμβριώτη από
πολύ νωρίς (αρχές της μεσοπολεμικής περιόδου) άρθρωσε ένα λόγο για τις γυναικείες
διεκδικήσεις και δραστηριοποιήθηκε στο γυναικείο κίνημα της εποχής. Η στράτευσή της τη
δεκαετία του 1940 στο ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και η συμπόρευσή της με
την κομμουνιστική αριστερά από τότε έως το θάνατό της, επέφερε αλλαγές στις θέσεις της
για το περιεχόμενο και τους σκοπούς των γυναικείων διεκδικήσεων. Την περίοδο του
Μεσοπολέμου, ειδικά τη δεκαετία του 1920, η Ιμβριώτη θα στρατευτεί στο φεμινιστικό
κίνημα κυρίως διεκδικώντας τη γυναικεία ψήφο. Από τη δεκαετία του 1940 και μετά θα
εξελιχθεί σε φορέα των απόψεων της κομμουνιστικής αριστεράς. Αυτή η στράτευση θα
σημάνει για τις θέσεις της πάνω στο γυναικείο ζήτημα, ότι πλέον θα το εγκιβωτίζει στο
πρόταγμα της γενικότερης πολιτικής αλλαγής της υπάρχουσας κοινωνίας.

2. «Γύρεψε την ψήφο γιατί έβλεπε πως είταν το μόνο μέσο να φτάσει στην
κοινωνική λευτεριά της»: Η περίοδος του Μεσοπόλεμου
Το ζήτημα των γυναικείων δικαιωμάτων θα αποτελέσει ένα από τα βασικά
ενδιαφέροντα της Ρόζας Ιμβριώτη ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τις δύο
μεσοπολεμικές δεκαετίες, οι γυναίκες που ασχολούνται με την υπόθεση του φύλου τους θα
στοιχηθούν σε μεγάλο βαθμό γύρω από το ζητούμενο της πολιτικής, της διεκδίκησης
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δηλαδή πολιτικών δικαιωμάτων. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία
μια πρωτοπορία γυναικών διεκδικούσε για το γυναικείο φύλο το δικαίωμα στην
εκπαίδευση και την εργασία και υιοθετούσε σαν μεθόδους δράσης τη φιλανθρωπία και τη
συμμετοχή σε εθνικές κινήσεις, η γυναικεία κίνηση του Μεσοπολέμου θα προτάξει το
αίτημα των πολιτικών δικαιωμάτων και από αυτό θα εξαρτήσει τη δραστηριοποίησή της. Οι
γράφουσες της προηγούμενης περιόδου θα αντικατασταθούν από γυναίκες που θα
τολμήσουν να διεκδικήσουν με δραστήριο τρόπο να συμπεριληφθούν στην κοινωνία.
Η μεγάλη τομή που λαμβάνει χώρα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αφορά
κυρίως τη συνείδηση ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι του φεμινισμού είναι απαραίτητος ο
συλλογικός αγώνας των γυναικών. Μέσα από τα σωματεία και τα έντυπά τους, οι
φεμινίστριες θα προσπαθήσουν να κάνουν τις γυναίκες να ξεφύγουν από το στενό πλαίσιο
της ατομικής διεκδίκησης, να δουν πλατύτερα, να αποκτήσουν πρώτα από όλα κοινωνική
συνείδηση (Αβδελά & Ψαρρά, 1985, σελ. 27). Στην ελληνική κοινωνία των ταραγμένων
δεκαετιών του 1920 και 1930, ο αγώνας αυτός δεν ήταν εύκολος. Είχε να αντιμετωπίσει τις
αλλεπάλληλες πολιτικές διακυμάνσεις, την επεισοδιακή παρουσία της πολιτικής
δημοκρατίας, την οικονομική κρίση, το φόβο του πολέμου.
Η Ρόζα Ιμβριώτη ήδη από το 1920 θα εμπλακεί με τις γυναικείες διεκδικήσεις, όντας
ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας». Το 1923 θα
παρουσιάσει τις απόψεις της για το περιεχόμενο και το νόημα του φεμινισμού στο άρθρο
της «Ο φεμινισμός έξω και εδώ» (Ιμβριώτη, 1923a, σελ. 170). Για την Ιμβριώτη, ο
φεμινισμός δεν πρέπει να σημαίνει εξανδρισμός της γυναίκας. Αντίθετα, έχει σημασία γιατί
αποτελεί για τις γυναίκες «προσπάθεια να τονώσουν την ψυχή και το νου τους και να
επιβληθούν στην κοινωνία την αντρίκια». Έτσι, δηλώνει ότι το περιεχόμενο του φεμινισμού
σχετίζεται με την «ανύψωση και το δυνάμωμα της γυναικείας οντότητας, ώστε να
προσφέρη στην ανθρωπότητα κάτι διάφορο απ’ ότι έδωκε ο άντρας» και ακόμα με την
οικονομική, πολιτική και ηθική εξίσωση της γυναίκας με τον άνδρα.
Όπλο για την προσπάθεια αυτή αποτελεί για την Ιμβριώτη (1923b, σελ. 10) η ψήφος,
καθώς η γυναίκα «γύρεψε την ψήφο γιατί έβλεπε πως είταν το μόνο μέσο να φτάσει στην
κοινωνική λευτεριά της». Θεωρεί ότι στην Ελλάδα δεν έχει εκδηλωθεί, ο φεμινισμός, όπως
θα έπρεπε, γεγονός που είναι σημάδι κοινωνικής παρακμής, επειδή στην πραγματικότητα ο
φεμινισμός είναι ένα κίνημα αφύπνισης της λαϊκής μάζας (Ιμβριώτη, 1923a, σελ. 170).
Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωσή της ότι σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, οι περισσότερες
γυναίκες εδώ στην Ελλάδα, δε διεκδικούν πολιτικά δικαιώματα. Για το λόγο αυτό,
αναρωτιέται: «τάχα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τα προβλήματα που γέννησαν τον
πατριωτισμό του φύλου μας, το φεμινισμό…;» (Ιμβριώτη, 1923b, σελ. 10). Το ζήτημα που
φαίνεται να απασχολεί εδώ την Ιμβριώτη είναι η περιορισμένη απήχηση του φεμινισμού
στην Ελλάδα. Η αδιαφορία και η αδράνεια μπορεί να ερμηνεύσει και το μικρό αριθμό των
γυναικών που γράφτηκαν στους εκλογικούς καταλόγους κάποια χρόνια αργότερα, το 1932,
όταν τους παραχωρήθηκε, μετά από πολυετείς αγώνες και υπό όρους, το δικαίωμα να
ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές (Αβδελά & Ψαρρά, 1985, σελ. 26-27).
Ο «Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» θα αποτελέσει το σωματείο με τη
μεγαλύτερη μαζικότητα και απήχηση την περίοδο αυτή. Μια άλλη τάση του γυναικείου
κινήματος, η «συντηρητική», θα συσπειρωθεί γύρω από το «Εθνικό Συμβούλιο των
Ελληνίδων» και δευτερευόντως γύρω από το «Λύκειο των Ελληνίδων» (Ψαρρά, 1988, σελ.
68). Οι σοσιαλίστριες και οι κομμουνίστριες την εποχή αυτή, χωρίς να αποτελούν αμιγές
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τμήμα του γυναικείου κινήματος της εποχής, θα επηρεαστούν από αυτό και θα βάλουν το
ζήτημα της σχέσης του με τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.
Η Ρόζα Ιμβριώτη αναφέρεται ως ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του «Συνδέσμου για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας» (ίδρυση: 16/04/1920), ενώ η πρωτοβουλία της ίδρυσής του
ανήκει στην Αύρα Θεοδωροπούλου (Μόσχου-Σακορράφου, 1990, σελ. 151-155). Για το
«Σύνδεσμο», η διεκδίκηση της πολιτικής είναι η συνιστώσα που διαπερνά όλους τους
επιμέρους φεμινιστικούς στόχους, η προϋπόθεση και το τελικό αίτιο του γυναικείου αγώνα.
Ο Αγώνας της Γυναίκας, μέσο έκφρασης του «Συνδέσμου», που θα κυκλοφορήσει τον
Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 1923 ως τον Ιούνιο του 1936, θα φιλοξενήσει στις στήλες του
άρθρα για τη σημασία της γυναικείας μισθωτής εργασίας, αλλά και άρθρα για τη
γενικότερη κοινωνική αλλαγή ως προϋπόθεση για τη γυναικεία απελευθέρωση, απόψεις
που έφερναν κοντά το «Σύνδεσμο» με τη σοσιαλιστική και κομμουνιστική προσέγγιση του
γυναικείου ζητήματος (Ψαρρά, 1988, σελ. 69· Ξηραδάκη, 1988, σελ. 115-117).
Το φεμινιστικό κίνημα για την ψήφο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα οργανωθεί γύρω από
το «Σύνδεσμο» το 1924 και θα κορυφώσει τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια των
ετών 1928-1932 (Σαμίου, 1989a, σελ. 168-169). Τα επιχειρήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν
οι φεμινίστριες μπορούν να κωδικοποιηθούν σε τέσσερις βασικές ιδέες: α) οι γυναίκες
έχουν οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα, τα οποία έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να
υπερασπίζονται και στο πολιτικό επίπεδο, β) η στέρηση των γυναικών από τα πολιτικά τους
δικαιώματα αποτελούσε κοινωνική αδικία απέναντι σε μια μεγάλη κατηγορία γυναικών, γ)
το γεγονός ότι είχαν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και μέσω της πολιτικής τους
δράσης, δ) ότι η παροχή ψήφου στις γυναίκες ήταν ζήτημα των φιλελεύθερων επιταγών για
την ισότητα και τη δημοκρατία, οι οποίες έμεναν κενό γράμμα στο βαθμό που δεν έπαιρναν
υπόψη τους το μισό πληθυσμό της χώρας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ρόζα Ιμβριώτη θα δηλώσει ότι «όπου διώχνεται η
γυναικεία πείρα, κάθε ζήτημα που αφορά τη γυναίκα θα λυθή με τρόπο βολικό για τον
άντρα» (Ιμβριώτη, 1923c). Γι αυτό το λόγο, θα υπερασπιστεί την είσοδο των γυναικών στη
Βουλή, καθώς «γυναίκες θα είναι αυτές που μέσα στη Βουλή θα αναγκάσουν το νομοθέτη
να αναθεωρήσει κάθε άδικο για τη γυναίκα νόμο». Για την κατάκτηση των πολιτικών τους
δικαιωμάτων, οι γυναίκες θα χρησιμοποιήσουν διάφορες μορφές αγώνα: θα
αρθρογραφήσουν, θα ασκήσουν πιέσεις στα κόμματα και τις κυβερνήσεις, θα στείλουν
ψηφίσματα στη Βουλή, θα οργανώσουν συγκεντρώσεις κ.ά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της
Πέπης Δαράκη, η Ρ. Ιμβριώτη παραβρίσκεται σε διαδήλωση της εποχής. «Στην οδό Σταδίου
κάνουν διαδήλωση κάποιες γυναίκες. Κρατούν, ψηλά και περήφανα, μεγάλα πλακάτ που
γράφουν: ΨΗΦΟ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ! Επικεφαλής της διαδήλωσης είναι τρεις ονομαστές
πρωτοπόρες αγωνίστριες, ψηλές και ομορφοντυμένες: η Ρόζα Ιμβριώτη, η Αύρα
Θεοδωροπούλου, η Μαρία Νεγρεπόντη» (Δαράκη, 2001, σελ. 71-72).
Δύο άλλα μεγάλα ζητήματα γύρω από τα οποία στρέφονται οι διεκδικήσεις του
μεσοπολεμικού φεμινισμού, στενά συνδεδεμένα με τη διεκδίκηση των πολιτικών
δικαιωμάτων είναι η εργασία και η εκπαίδευση. Σύμφωνα με την ανάλυση των κυριότερων
φεμινιστικών τάσεων του Μεσοπολέμου, οι γυναίκες βγήκαν από το σπίτι για να εργαστούν
σπρωγμένες από τις κοινωνικές συνθήκες. Χαρακτηριστικά, η Ρ. Ιμβριώτη θα αναφέρει ότι
«το ανέβασμα της αστικής τάξης, όσο κι αν άφησε τη γυναίκα απ’ έξω, καλλιέργησε την
ελευθερία του ατόμου» (Ιμβριώτη, 1923d, σελ. 8). Η έξοδος της γυναίκας από το σπίτι για
να εργαστεί δημιούργησε νέα δεδομένα για τη γυναίκα: την οικονομική αυτοτέλεια, που
αποτελεί τη βάση για την κατάκτηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην αγορά
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εργασίας όμως αντιμετώπισαν διπλή εκμετάλλευση: ως εργαζόμενες και ως γυναίκες. Η
εργασία τους θεωρείται κατώτερη και πληρώνεται λιγότερο από των ανδρών, ακόμη και
όταν είναι ίδια με τη δικιά τους. Για αυτό το λόγο, διεκδικούν ισότητα στην εργασία,
δηλαδή ίση αμοιβή για ίση εργασία, αλλά και ίσους όρους εργασίας και προαγωγής.
Στην ίδια κατεύθυνση, οι φεμινίστριες θα υποστηρίξουν ότι οι γυναίκες για να
μπορέσουν να σταθούν ίσες στο πλευρό των ανδρών πρέπει πρώτα να μορφωθούν, να
αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση και κοινωνική ωριμότητα και να ανυψώσουν το
πνευματικό και ηθικό επίπεδο του φύλου τους. Η ανάγκη να εργαστούν θα τις ωθήσει να
επιδιώξουν καλύτερη μόρφωση, ευρύτερη παιδεία, απαραίτητο εφόδιο για την ανύψωση
του φύλου τους. Για να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, οι φεμινίστριες
θέτουν δύο άμεσους στόχους: α) να βοηθήσουν τις γυναίκες να συνειδητοποιήσουν ότι
έχουν συμφέρον να αγωνιστούν ώστε να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες και β)
να ανυψώσουν το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών, ώστε να είναι έτοιμες να αναλάβουν
υπεύθυνα τη διαχείριση των ζητημάτων τους (Αβδελά & Ψαρρά, 1985, σελ. 22-23).
Το 1923 δημοσιεύεται στο περιοδικό Ελληνίς «Υπόμνημα του Ομίλου καθηγητριών
περί της μεταρρυθμίσεως της γυναικείας εκπαιδεύσεως εν γένει» (Κλεάνθους κ.ά., 1923,
σελ. 162). Την ευθύνη για τη σύνταξη του αναλυτικού αυτού υπομνήματος αναλαμβάνει η
ακόλουθη επιτροπή: Μυρσίνη Κλεάνθους, Ρόζα Ιμβριώτη, Άννα Σταματελάτου. Η επίτευξη
της ελεύθερης ανάπτυξης κάθε ατομικότητας σχετίζεται με την ικανοποίηση των αιτημάτων
του γυναικείου κόσμου, να λαμβάνουν δηλαδή τα κορίτσια την ίδια μόρφωση με τα αγόρια
και να δίνεται προσοχή στις φυσιολογικές και ψυχολογικές διαφορές των κοριτσιών και στα
γυναικεία ενδιαφέροντα. Για την Ιμβριώτη, «η γυναίκα, όπως και ο άντρας έχει ιδιαίτερη
ατομικότητα, ιδιαίτερη φυσιολογική και ψυχολογική σύσταση και ενδιαφέροντα ιδιαίτερα.
Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι σεβαστά και να καλλιεργούνται μέσα στην παιδεία…»
(Ιμβριώτη, 1923d, σελ. 8). Ως μέσα αγωγής προτείνεται η αρχή της εργασίας και η
οργάνωση αληθινής σχολικής ζωής πλατειάς και ηθικοποιητικής στο πρότυπο της
ελεύθερης σχολικής κοινότητας.
Τα αιτήματα που διατυπώνονται στο Υπόμνημα του Ομίλου καθηγητριών
συντάσσονται με τις αρχές της Νέας Αγωγής, όπως εκθέτονται και από τη Ρόζα Ιμβριώτη
στην εκπαιδευτική της αρθρογραφία το Μεσοπόλεμο. Αντίστοιχες είναι και οι προτάσεις
που αφορούν τη δομή της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματα αφορούν την
ίδρυση νηπιαγωγείων και τη λειτουργία τους με τις νέες παιδαγωγικές αρχές. Τα
νηπιαγωγεία θα ικανοποιήσουν πολλαπλές ανάγκες: α) κοινωνικές, β) παιδαγωγικές, γ)
εθνικές (γλωσσική αφομοίωση των ξενόφωνων παιδιών) (Ιμβριώτη, 1923d, σελ. 8). Η
δημοτική εκπαίδευση πρέπει να είναι 6τάξια και να εφαρμόζεται σε αυτήν η
συνεκπαίδευση. Η εκπαίδευση των κοριτσιών οφείλει να είναι υποχρεωτική με αυστηρά
κριτήρια, όπως και τα αγόρια. Το γλωσσικό όργανο του σχολείου δεν μπορεί να είναι άλλο
από τη δημοτική γλώσσα από την πρώτη μέχρι την τελευταία τάξη (Κλεάνθους κ.ά., 1923,
σελ. 164).
Το Φεβρουάριο του 1930 θα συντελεστεί η πρώτη νομοθετική κατάκτηση που αφορούσε
την παραχώρηση του δικαιώματος της ψήφου στις εγγράμματες γυναίκες άνω των 30 ετών
(Σαμίου, 1989b, σελ. 30). Λίγες ήταν οι γυναίκες που απέκτησαν το δικαίωμα και πιο λίγες
εκείνες που έφτασαν μέχρι την κάλπη. Μετά το 1930, οι προσπάθειες των φεμινιστριών να
διευρύνουν τα περιορισμένα εκλογικά δικαιώματα, δε θα καρποφορήσουν. Από τα μέσα
της δεκαετίας του 1930, το γυναικείο κίνημα για την ψήφο θα διασπαστεί και τα πολιτικά
δικαιώματα των γυναικών θα ατονήσουν μέσα στα γενικότερα εργατικά αιτήματα και τον
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αντιφασιστικό αγώνα (Σαμίου, 1989a, σελ. 169). Στη δεκαετία αυτή, η οικονομική κρίση, η
άνοδος του φασισμού, η απειλή του πολέμου, αλλά και το όραμα της Οκτωβριανής
επανάστασης και μιας κοινωνίας «χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους» θα κάνει
τις γυναίκες που ριζοσπαστικοποιούνται να προτιμήσουν να δράσουν στο πλαίσιο του
Αντιφασιστικού Μετώπου ή να οργανωθούν στο ΚΚΕ (Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας).

3. «Από τον αστικό στο σοσιαλιστικό φεμινισμό»: Περίοδος Κατοχής και
Εμφυλίου
Η επιβολή της δικτατορίας της 4η Αυγούστου θα σημάνει το οριστικό τέλος του
μεσοπολεμικού κινήματος για την ψήφο των γυναικών, αφού μέσα στο γενικό πλαίσιο
περιορισμού των πολιτικών ελευθεριών απαγορεύτηκε και η δράση των περισσότερων
γυναικείων οργανώσεων. Στη διάρκεια της Κατοχής, το εαμικό κίνημα θα προωθήσει την
εκλογή γυναικείων στελεχών. Το Μάρτιο του 1944, η ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής
Απελευθέρωσης) έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα να μπορούν να εκλέξουν και να
εκλεγούν μέλη του Εθνικού Συμβουλίου (Βερβενιώτη, 1993, σελ. 184-186).
Η Ρόζα Ιμβριώτη χαρακτηριστικά θα δηλώσει ότι η ΠΕΕΑ αναγνώρισε την προσφορά
της γυναίκας και της έδωσε ισοπολιτεία και ισομισθία (Ιμβριώτη, 1945a). Έτσι, τον Απρίλιο
του 1944 οι γυναίκες της Ελεύθερης Ελλάδας συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη της
Κυβέρνησης του Βουνού. Η συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές αυτές ήταν ιδιαίτερα
υψηλή, ενώ εκλέχτηκαν και πέντε γυναίκες εθνοσύμβουλοι (Βερβενιώτη, 1993, σελ. 188).
Μία κατηγορία που θα αναδειχθεί με εμφαντικό τρόπο στην αρθρογραφία της
Ιμβριώτη την περίοδο μετά την Κατοχή και η οποία εντάσσεται και σχετίζεται με το
ενδιαφέρον του αριστερού κινήματος της εποχής για την προστασία της μάνας και του
παιδιού είναι η μέριμνα για την παιδική ηλικία. Το ενδιαφέρον αυτό διαφαίνεται και στο
Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας στο οποίο προβλέπεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη επέκταση
των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών (Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας, 1944, σελ. 711), οι οποίοι θα ελευθερώσουν την εργαζομένη γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα θα
αποτελέσουν εστία εκπολιτισμού και λαϊκής υγείας. Το σημείο σύγκλισης που θα καταφέρει
να ενώσει όλες τις γυναίκες είναι η «ίδια η γυναικεία φύση» με αναπόσπαστο κομμάτι της
τη μητρότητα (Μηλιός & Σπαθής, 1984). Το αριστερό κίνημα της εποχής τονίζει σε πολλές
περιπτώσεις το ενδιαφέρον του για την προστασία της μάνας και του παιδιού. Η
ενασχόληση με τα θέματα αυτά αποτελούν ένα στρατηγικό μέσο διείσδυσης και
κινητοποίησης των λαϊκών μαζών, καθώς και άρθρωσης αιτημάτων και περιεχομένου για το
παιδικό κίνημα.
Τα χρόνια 1946 και 1947 η Ιμβριώτη διατηρεί μια μόνιμη στήλη στις σελίδες του
Ριζοσπάστη, από όπου απαντάει σε γράμματα των αναγνωστριών της για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το παιδί τους. Στα άρθρα αυτά αναλύει τα «ελαττώματα»
που μπορεί να συναντήσει μια μάνα σε ένα παιδί και δίνει συμβουλές για τη διαχείρισή
τους. Τέτοια άρθρα είναι: «Τα ελαττώματα των παιδιών μας» (Ιμβριώτη, 1946), «Το παιδικό
ψέμα» (Ιμβριώτη, 1947a), «Κλέβει το παιδί;», (Ιμβριώτη, 1947b), «Το υπερευαίσθητο
παιδί», (Ιμβριώτη, 1947c), «Τα τεμπέλικα παιδιά» (Ιμβριώτη, 1947d).
Κοινός άξονας των συμβουλών της στα άρθρα αυτά αποτελεί ο στόχος της
δημιουργίας γύρω από το παιδί ενός περιβάλλοντος γαλήνιου, αλλά και η διαπαιδαγώγηση
των παιδιών πάνω στη βάση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στη μάνα και στο παιδί. Στο σημείο
αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω κείμενα, ο λόγος
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της αριστεράς για το γυναικείο ζήτημα δεν παύει να αναπαράγει τις έμφυλες διακρίσεις και
προνομιακά να συνδέει τις γυναίκες με την ανατροφή των παιδιών και τα προβλήματα της
οικιακής οικονομίας, στοιχεία τόσο κεντρικά στην αστική αντίληψη για τις γυναίκες όλη την
προηγούμενη εποχή.
Μετά την απελευθέρωση θα δημιουργηθεί πανελλαδικά ένα γυναικείο κίνημα για την
ψήφο. Γυναικείο και όχι φεμινιστικό, γιατί πρωταγωνίστριες του κινήματος και αριθμητικά
περισσότερες, είναι τώρα οι αριστερές γυναικείες οργανώσεις, που αντιπαραθέτουν το δικό
τους αγώνα σε εκείνο των φεμινιστριών του Μεσοπολέμου. Για την πλειοψηφία του
γυναικείου κινήματος, η πολιτική ισότητα δεν αποτελεί πια τον κεντρικό άξονα των
γυναικείων κινητοποιήσεων, αλλά εντάσσεται αφενός στο όραμα για μια Λαϊκή Δημοκρατία
και αφετέρου στις προσπάθειες για την προστασία της μητρότητας, του παιδιού, της
γυναικείας εργασίας και της παγκόσμιας ειρήνης.
Η Ρ. Ιμβριώτη το 1945 στο άρθρο της «Γιατί ζητούμε ψήφο» θα δηλώσει ότι η
παραχώρηση ψήφου είναι ζήτημα ηθικής τάξης. «Θέλουμε εμείς οι εργαζόμενες, οι
εργάτισσες, οι αγρότισσες, οι υπάλληλες, οι νοικοκυρές, οι διανοούμενες, όλες οι γυναίκες
μια καλύτερη ζωή…» (Ιμβριώτη, 1945b). Η γυναίκα που ωρίμασε και απέκτησε διαφορετική
συνείδηση στην Αντίσταση, αντιλαμβάνεται πλέον ότι μόνο μια πραγματική Δημοκρατία
μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά της, «μόνο το καθεστώς που πιστεύει στο λαό, που
κάθε άτομο το θέλει με πρωτοβουλία και πολλές δυνατότητες θα οργανώσει τη ζωή της
μάνας και του παιδιού έτσι που να εξασφαλίζει ομαλή σωματική, πνευματική και κοινωνική
ανάπτυξη» (Ιμβριώτη, 1945a).
Τα χρόνια που ακολουθούν την Κατοχή και την Αντίσταση, η Ρόζα Ιμβριώτη θα αφιερώσει
πολλά άρθρα στην προσφορά της γυναίκας στον αντιφασιστικό αγώνα. Τα άρθρα αυτά
αποτυπώνουν με ξεκάθαρο τρόπο, την αλλαγή της αντίληψής της για το γυναικείο ζήτημα.
«Η γυναίκα αγωνίζεται σήμερα τον αγώνα τον καλό μέσα στην πραγματικότητα, πλάγι στον
άνδρα, ισότιμα και ισάξια για να καλυτερέψη το σήμερα και να οικοδομήση το αύριο»
(Ιμβριώτη, 1943, σελ. 1). Διαπιστώνουμε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην άποψη αυτή και
στη θέση που διατυπώνει το 1923, όταν δηλώνει ότι «όπου διώχνεται ο γυναικείος νους και
η γυναικεία πείρα, κάθε ζήτημα που αφορά τη γυναίκα θα λυθή με τρόπο βολικό για τον
άντρα». Η άποψη που εκφέρει εδώ, φανερώνει μια νέα κατεύθυνση στη σκέψη της, που
είναι επηρεασμένη από την άποψη της αριστεράς και απέχει αρκετά από το «φυλετικό
πατριωτισμό», που προβάλλει ο φεμινισμός του Μεσοπολέμου, πριμοδοτώντας την ταξική
έναντι της έμφυλης αντίθεσης στην κοινωνία. Έτσι, όπως η ίδια δηλώνει: η γυναίκα
«απέδειξε πως είναι ικανή να σταθεί πλάγι στον άνδρα -όχι ενάντια όπως το γύρευε ο
φεμινισμός- συνεργάτης στην ανοικοδόμηση της Ελληνικής Πατρίδας» (Ιμβριώτη, 1945c,
σελ. 44).

4. Η γυναίκα ως «πρωτεργάτις στο κτίσιμο τη σοσιαλιστικής κοινωνίας»: Οι
απόψεις της Ρ. Ιμβριώτη τη μεταπολεμική περίοδο
Το ζήτημα των γυναικείων διεκδικήσεων θα απασχολήσει την Ιμβριώτη μέχρι το τέλος
της ζωής της, διαχωριζόμενη πλέον με τις αντιλήψεις του «αστικού φεμινισμού». Το 1958, ο
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας διοργανώνει στην Αθήνα ένα διεθνές συνέδριο.
Για το Συνέδριο αυτό, η Ρ. Ιμβριώτη (1958) θα αναφερθεί στο άρθρο της με τίτλο «Λόγια…
Λόγια… Λόγια…» στην Αυγή. Τοποθετείται ξεκάθαρα ενάντια στις συζητήσεις του
Συνεδρίου, κατηγορώντας επί της ουσίας το Σύνδεσμο για ακαμψία και για αδυναμία
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ένταξης των γυναικείων ζητημάτων στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
Επιτιθέμενη πλέον στο «Σύνδεσμο» θα δηλώσει ότι «ο φεμινισμός που αντιπροσωπεύει η
Διεθνής Ένωση των Γυναικών είναι κίνημα ξεπερασμένο και παραπλανητικό… Η ισότητα της
γυναίκας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά με την ενότητα της πάλης αντρών και
γυναικών». Με αυτή τη λογική θα καλέσει τις γυναίκες του «Συνεδρίου» να πάρουν θέση
κατά του πολέμου του θερμοπυρηνικού και να παλέψουν για την απόδοση της εθνικής
ανεξαρτησίας.
Το 1975 θα παρακινήσει τις γυναίκες να ασχοληθούν με την πολιτική ζωή, καθώς
«χρειάζεται η πολιτικοποίηση της γυναικείας μάζας σ’ ολόκληρο τον κόσμο» (Ιμβριώτη,
1975). Η Ρόζα Ιμβριώτη και συνολικά ο λόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος θα κινηθεί
μετά τη δεκαετία του 1960 σε μεγάλο βαθμό στην προβολή της Σοβιετικής Ένωσης και των
άλλων σοσιαλιστικών χωρών ως τόπων στους οποίους πραγματώνεται η πραγματική
απελευθέρωση της γυναίκας. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Ρ.
Ιμβριώτη (1962) στη Ρουμανίδα γυναίκα με το άρθρο της στην Αυγή «Το νέο πρόσωπο της
γυναίκας στη Ρουμανία. Πρωτεργάτις στο κτίσιμο τη σοσιαλιστικής κοινωνίας».

5.Συμπεράσματα
Η πορεία της σκέψης της Ρ. Ιμβριώτη μπορεί να χαρακτηριστεί ως κίνηση «από τον
αστικό στο σοσιαλιστικό φεμινισμό». Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι η
βασική ταυτότητά της παραμένει παιδαγωγική σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, οι
μεσοπολεμικές της αναζητήσεις, κυρίως της πρώτης δεκαετίας (1920-1930) σχετίστηκαν
βασικά με την υπόθεση των γυναικείων δικαιωμάτων. Την πρώτη περίοδο της συγγραφικής
της δραστηριότητας, η Ρόζα Ιμβριώτη ασχολείται κυρίως με την υπεράσπιση των
γυναικείων διεκδικήσεων, γεγονός που μαρτυρά και η αρθρογραφία της. Περισσότερα από
τα μισά άρθρα της την περίοδο 1920-1930, είναι αφιερωμένα στα γυναικεία ζητήματα, ενώ
την περίοδο 1940-1950, πολλά άρθρα της θα αποτυπώσουν την ιδεολογική μετάβαση που
συντελείται στη σκέψη της, αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος του γυναικείου κινήματος της
εποχής. Την επόμενη περίοδο (μετά το 1950), ποσοτικά θα βρούμε μονοψήφιο σχετικό
αριθμό άρθρων ανάμεσα σε 230 περίπου, που έχουν καταγραφεί.
Η διαδρομή της «από τον αστικό στο σοσιαλιστικό φεμινισμό» λαμβάνει χώρα δίπλα
και παράλληλα με την ένταξή της στην αριστερά και το θεωρητικό εμπλουτισμό της σκέψης
της από τα εργαλεία της. Ήδη από το Μεσοπόλεμο θα μετέχει στο φεμινιστικό κίνημα και
θα συνεργαστεί με τις πρωτοπόρες γυναίκες της εποχής για το μείζον ζήτημα της
διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι περιπέτειες της Κατοχής, της Αντίστασης και
του Εμφυλίου θα οδηγήσουν όλο το γυναικείο κίνημα σε μια ευρύτερη πολιτικοποίηση. Η Ρ.
Ιμβριώτη στο πλαίσιο αυτό, θα πολεμήσει τις προηγούμενες απόψεις της, φιλτράροντας τις
με το ταξικό κριτήριο. Η «προλετάρισσα» δεν μπορεί να παλέψει ενάντια στον προλετάριο,
αλλά δίπλα του. Η τομή αυτή που συντελείται αποτελεί και την κορύφωση της σκέψης της.
Μετά τη δεκαετία του 1960 θα επιμείνει στην υπεράσπισή των θέσεων του επίσημου
κομματικού φορέα που εκπροσωπεί, προβάλλοντας κυρίαρχα την εικόνα της γυναίκας στην
ΕΣΣΔ και στις λοιπές σοσιαλιστικές χώρες, στις οποίες κατά την άποψή της συντελείται η
πραγματική της απελευθέρωση.
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Ιδεολογία και σχολική γνώση: Η περίπτωση των Αναγνωστικών του
δημοτικού σχολείου κατά την επταετή δικτατορία 1967-1974
Σπαθαράκη Ανδρονίκη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη εδράζεται σε θεωρητικές παραδοχές της «Νέας Κοινωνιολογίας της
Εκπαίδευσης» αναφορικά με τη συμβολή μορφών σχολικής γνώσης (Αναλυτικά
προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια) στο εγχείρημα κοινωνικής ρύθμισης και πειθάρχησης
των υποκειμένων. (Bernstein, 1991).
Με βάση τα προαναφερόμενα και συνεκτιμώντας: α. το ιδιόμορφο πολιτικοϊδεολογικό
πεδίο δύναμης (φυσιογνωμία, ιδεολογία του καθεστώτος, αντιμεταρρυθμιστική
εκπαιδευτική πολιτική), που συγκροτεί η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, β. ερευνητικά
δεδομένα, σχετικά με το πρώιμο θεσμικό ενδιαφέρον του καθεστώτος για διαδικασίες
συγκρότησης σχολικής γνώσης (Β.Δ. 702/69, εισαγωγή του μαθήματος Αγωγή του Πολίτη,
επανέκδοση των μεταπολεμικών Αναγνωστικών 1954-1964, χρήση προπαγανδιστικών
συμβόλων στην εικονογράφησή τους) (Φραγκουδάκη, 1978· Σπαθαράκη, 2011), θα
επικεντρώσουμε το ερευνητικό μας ενδιαφέρον στη συζήτηση του ιδεολογικού ρόλου των
αναγνωστικών του δημοτικού σχολείου, κατά την επταετή δικτατορία.
Η έρευνά μας αναμένεται να αναδείξει τις ιδεολογικοπολιτικές επιλογές χρονικά
«σθεναρών» «κωδίκων» ρύθμισης υποκειμενικοτήτων και πειθάρχησης Ελλήνων πολιτών,
πριν και κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας.
Λέξεις - κλειδιά: ιδεολογία - επταετή δικτατορία - Αναγνωστικά

1. Σκοπός και προβληματική της μελέτης
Η μελέτη μας εδράζεται στις επιστημολογικές παραδοχές της «Νέας Κοινωνιολογίας
της Εκπαίδευσης», για τη σχέση γνώσης και εξουσίας και εστιάζεται στη διερεύνηση των
ιδεολογικών εγγραφών της γνωσιοπαραγωγικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσμού,
κατά την περίοδο της επταετούς δικτατορίας 1967-1974.
Είναι γνωστό ότι τα πλαίσια νεομαρξιστικών όσο και δομολειτουργικών προσεγγίσεων, με κύριους εισηγητές τους Young, Berger, Lukman, Davies (Blackledge- Hunt,
1995· Davies, 1974), ζητήματα «διαχείρισης σχολικής γνώσης», όπως οι μορφές κοινωνικής
κατασκευής/ οργάνωσης της, μέσα από τον επίσημο σχεδιασμό της (Αναλυτικό, Ωρολόγιο
πρόγραμμα, σχολικά εγχειρίδια κ.λπ) και οι πρακτικές μετάδοσής της, διασυνδέονται με την
προσπάθεια κοινωνικής ρύθμισης και πειθάρχησης των υποκειμένων και ως εκ τούτου, με
διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής και κοινωνικού ελέγχου.
Υπό το πρίσμα αυτό, η γνώση θεωρείται κοινωνική επινόηση, με μορφές εξαρτώμενες από το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο κάθε περιόδου, με καθοριστική επίδραση στον
καθορισμό των αντιληπτικών σχημάτων του υποκειμένου για τη σύλληψη της
πραγματικότητας και τη διαμόρφωση, κατ’ επέκταση της ατομικής του ταυτότητας και της
κοινωνικής συμπεριφοράς.(Blackledge- Hunt, 1995· Davies, 1974).
Ειδικότερα στα πλαίσια μιας κριτικής εκπαιδευτικής θεωρίας και έρευνας που αντλεί
αφενός από το κοινωνιολογικό έργο και ειδικότερα από την στρουκτουραλιστική θεωρία
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των κωδίκων του B.Bernstein για τις συνθήκες κοινωνικοπολιτισμικής αναπαραγωγής και
αφετέρου από τη μετα-στρουκτουραλιστική οπτική του M. Foucault για την εκπαιδευτική
γνώση ως προϊόν διαπλοκής πειθαρχίας και γνώσης, εξετάζονται οι επιπτώσεις των
διαδικασιών συγκρότησης πρακτικών γνώσης/ εξουσίας στη σύσταση των υποκειμένων, με
την αξιοποίηση δύο κομβικών εννοιών.
Οι «κώδικες» κατά τον Bernstein ή «οι νόμοι αλήθειας» του Foucault, θεωρούνται
αρχές επιλογής και συνδυασμού «μηνυμάτων» (λέξεων, γνωστικών αντικειμένων, κειμένων,
πραγμάτων, ανθρώπων, ομάδων), φορείς δηλαδή επιβαλλόμενων μορφών επικοινωνίας
(πολιτισμικές γραμματικές) με κανονιστική επίδραση στη σκέψη και συμπεριφορά των
υποκειμένων.
Εν τέλει η δόμηση της υποκειμενικότητας ή η «αντικειμενονικοποίηση» του ατόμου,
κατά τον Foucault, φέρει τα ίχνη και τις συνήθειες που αποκτά το άτομο κατά τις
διαδικασίες καθυπόταξής του/ τοποθέτησής του στη δράση συγκεκριμένων «κωδίκων» ή
«νόμων αλήθειας» (Σολομών, 1994).
Συνακόλουθα, το εκπαιδευτικό σύστημα, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, θέτοντας
το γνωσιοπαραγωγικό του πλαίσιο υπό τον έλεγχο πολιτικών οικονομικών και «θεσμικών
καθεστώτων παραγωγής αλήθειας» (Φουκώ, 1987), θεωρείται πεδίο ελέγχου, πρόσβασης,
ρύθμισης αυτών των «πειθαρχιών» και των διαφορετικών ταυτοτήτων ή μορφών
συνείδησης που επιβάλλουν (Σολομών, 1994).
Επιπρόσθετα η εκπαιδευτική γνώση αντιμετωπίζεται ως «κώδικας» ρύθμισης της
εμπειρίας και της ταυτότητας του υποκειμένου. H πραγμάτωσή του αναλαμβάνεται από
«συστήματα μηνυμάτων» (Bernstein, 1991) που περιλαμβάνουν, οργανώνουν, μεταδίδουν,
αξιολογούν την έγκυρη/ νόμιμη σχολική γνώση, υπηρετώντας συγκεκριμένες μορφές
κοινωνικού ελέγχου.
Στην παρούσα μελέτη, συνεκτιμώντας τη βαρύτητα του κοινωνικoποιητικού του
δημοτικού σχολείου, ως βαθμίδας της υποχρεωτικής φοίτησης, στη φυσικοποίηση και
αποδοχή της κοινωνικής πραγματικότητας (Νόβα-Καλτσούνη, 2005), υπό συνθήκες μάλιστα
ιδεολογικής στράτευσής του από την «Εθνική Κυβέρνηση» (Σπαθαράκη, 2010, 2019), θα
επικεντρώσουμε το ερευνητικό μας ενδιαφέρον, σε βασικές συνιστώσες της δόμησης και
μετάδοσης της επίσημης σχολικής γνώσης/ του «κώδικα» (κείμενα, θεματικοί άξονες,
μορφή, διανομή, θεσμικό πλαίσιο παραγωγής διδακτικών βιβλίων) που επελέγη από το
δικτατορικό καθεστώς, στην περίπτωση των Αναγνωστικών του δημοτικού σχολείου.
Συνακόλουθα, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης, διαμορφώνονται ως
εξής: Ποια τα ιδεολογικά σημαινόμενα του σώματος σχολικής γνώσης που επιλέγει το
καθεστώς να επαναφέρει, επανεγκρίνοντας τα Αναγνωστικά της μεταπολεμικής περιόδου
1954-1964; Πώς διασυνδέονται με την ιδεολογία της απριλιανής δικτατορίας; Ποιες οι
ομοιότητες ή οι διαφορές τους με αντίστοιχες επιλογές του εγγύτερου εκπαιδευτικού
παρελθόντος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 καθώς και γενικότερα της
μεταπολεμικής περιόδου, πριν την έλευση της δικτατορίας; Με ποιες μήτρες αντίληψης της
κοινωνικής πραγματικότητας και ποια κοινωνικοποιητικά πρότυπα, κλήθηκαν οι τότε
μαθητές του δημοτικού σχολείου να λειτουργήσουν ως άτομα και ως πολίτες στην ενήλικη
ζωή τους;
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2. Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας
Mε τη θέση ότι η ιδεολογική/ νομιμοποιητική λειτουργία του εκπαιδευτικού
μηχανισμού διαμεσολαβείται από την οργάνωση και το περιεχόμενο της επίσημης σχολικής
γνώσης, διερευνήσαμε τον τρόπο εγγραφής βασικών αξόνων ή συνδηλώσεων της
ιδεολογίας ή των ιδεολογιών (Clogg, 2004· Ελεφάντης, 1994· Μελετόπουλος, 1996·
Παπαδημητρίου, 1999· Σπαθαράκη, 2010) του καθεστώτος της 21ης Aπριλίου 1967 και της
εκπαιδευτικής πολιτικής του, στη μορφή και στο περιεχόμενο της πρώτης σειράς των
Aναγνωστικών της δικτατορικής περιόδου.
Για την επίτευξη των ερευνητικών μας στόχων, επιλέξαμε πρωτίστως την θεματική
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου πρωτογενών πηγών όπως: Νομοθετικών διαταγμάτων,
Αναγνωστικών της περιόδου 1967-1974, ως ενδεδειγμένη μέθοδο στην έρευνα
προπαγάνδας (Holsti, 1969· Βάμβουκας 1991· Φίλιας 1996). Παράλληλα, αξιοποιήσαμε την
κυκλική/ συμπληρωματική σχέση της με την ποσοτικού τύπου ανάλυση για την διερεύνηση
της αριθμητικής και ποσοστιαίας κατανομής των προαναφερθέντων κατηγοριών ανάλυσης
στο περιεχόμενό τους.
H ανάλυση του περιεχομένου των Αναγνωστικών έγινε με κατηγορίες, βασικές έννοιες
και συνδηλώσεις της ιδεολογίας του απριλιανού καθεστώτος, όπως: Ελληνοχριστιανισμός,
Εθνικισμός-ηρωολατρεία, Επανάσταση 1821, Βυζάντιο, κοινωνική υποταγή, στρατός. Ως
μονάδα συμφραζομένων, "δηλαδή το περιβάλλον του κειμένου μέσα στο οποίο απαντά
κάθε θέμα", ορίστηκε, αναλόγως, το τμήμα λόγου (φράση, περίοδος, παράγραφος,
ολόκληρο το κείμενο, εικόνα), που διασφάλιζε την αναλυτική προσέγγιση των κατηγοριών
της μελέτης μας. (Holsti, 1969· Βάμβουκας 1991· Φίλιας 1996).
Ειδικότερα, η μελέτη μας, εστιάζεται κυρίως στην ανάλυση των ιδεολογικών
προτεραιοτήτων των επανεγκριθέντων αναγνωστικών των τριών μεγαλύτερων τάξεων
1954-1964, των μοναδικών βιβλίων που διατήρησε το καθεστώς μέχρι την ανατροπή του
(βλ.Πίν.1). Παράλληλα, επιχειρεί να ταυτοποιήσει ιδεολογικά «σταθμούς» της
γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας της περιόδου, με πλαίσιο αναφοράς στο «πολιτικοιδεολογικό» και «εκπαιδευτικό πεδίο δύναμης» (Μπουζάκης, 1994) της εκπαιδευτικής
πολιτικής του.
Πίν. I
Αναγνωστικά Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων
1954/δικτατορίας
Μέγα, Γ., Ρωμαίου, Κ., Δουφεξή, Σ.,
Μακροπούλου, Θ, Αναγνωστικόν Δ΄
Δημοτικού.

Αναγνωστικά Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων 1965-1967
Μέγα, Γ., Ρωμαίου, Κ., Δουφεξή, Σ.,
Μακροπούλου, Θ, Νιρβάνα, Π., Ζήση, Δ.,
Κοντογιάννη, Δ.002C Δαμασκηνού, Π.,
Μπρούστα, Α., Ανδρεάδη, Δ., Δημητράτου, Π.
Καρκαβίτσα, Α., Ελάτου, Ν., Αναγνωστικό Δ΄
Δημοτικού
Καλαματιανού, Γ., Γιαννοπούλου, Θ.,
Δούκα, Δ., Δεληπέτρου, Δ., Κοντοπούλου, Ν.,
Κοντογιάννη, Δ., Ταμπακοπούλου, Α.,
Ξενοπούλου, Γ., Κουρτίδη, Α., Μέγα, Γ.,
Κονιδάρη, Γ., Νιρβάνα, Π., Ζήση, Δ.,
Αναγνωστικό Ε΄Δημοτικού

Καλαματιανού, Γ., Γιαννοπούλου, Θ.,
Δούκα, Δ., Δεληπέτρου, Δ., Κοντοπούλου, Ν.
Αναγνωστικόν Ε΄Δημοτικού.
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Φωτιάδου, Ε.Π., Μηνιάτη, Η.Π., Μέγα, Γ.,
Οικονομίδου, Δ., Παρασκευοπούλου, Θ. ,
Αναγνωστικόν Στ΄Δημοτικού

Φωτιάδου, Ε.Π, Μηνιάτη, Η.Π., Μέγα, Γ.,
Οικονομίδου, Δ., Παρασκευοπούλου, Θ.,
Νιρβάνα, Π., Ζήση, Δ.,
Κοντογιάννη, Δ., Δαμασκηνού, Π., Συκώκη, Ι.,
Πασαγιάννη, Κ., Δημητράτου, Π., ΣτρατηγοΠούλου, Α., Αναγωστικό Στ΄Δημοτικού.

Ως εκ τούτου αναμένεται να αναδείξει τις ιδεολογικοπολιτικές επιλογές χρονικά
«σθεναρών» «κωδίκων» κοινωνικής ρύθμισης και συγκρότησης υποκειμένων, πριν και κατά
τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας. Υπό το πρίσμα αυτό, θα εγείρει θεωρούμε,
ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήματα, για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην σχολική
γνώση ιδεολογικών προταγμάτων, σύστοιχων με τις ανάγκες αστικοποίησης και
εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας από τη μεταπολεμική περίοδο και μετά, με ό, τι
αυτό συνεπάγεται για τη διαχρονική επίδραση προαστικών και αναχρονιστικών
ιδεολογημάτων στη διαμόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας του δημοτικού σχολείου μέχρι και σήμερα.

3. Ιδεολογία και Σχολική γνώση: «Σταθμοί» αντι-μεταρρυθμιστικών και
«νέων» πολιτικών στον χώρο των Αναγνωστικών και των άλλων διδακτικών
βιβλίων κατά την επταετή δικτατορία.
Η επανεμφάνιση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής ιδεολογίας με την επίκληση
αντιπροσωπευτικών μεταπολεμικών ιδεολογημάτων (ελληνοχριστιανικός πολιτισμός,
εθνικοφροσύνη κ.λπ.), διαπνεόμενη από πνεύμα «εκδικητικής αντίδρασης ή διά-θεσης» εις
βάρος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964, αποτυπώνεται στη λήψη άμεσων
αντιμεταρρυθμιστικών μέτρων στο πεδίο της σχολικής γνώσης, με φανερό έλλειμμα στη
συνεκτίμηση της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας (Χαραλάμπους, 1990· Ανδρέου,
1999· Δούκας, 2008 Μπουζάκης, 1998· Σπαθαράκη, 2010).
Η εκπαιδευτική πολιτική του καθεστώτος ως προς την ρύθμιση του γνωσιοπαραγωγικού πλαισίου, φαίνεται να παρακολουθεί τις πολιτικοϊδεολογικές αντιφάσεις που
διαπερνούν, τη ρητορική και τις πρακτικές εδραίωσης των δύο υποπεριόδων της εξουσίας
του. Η εν λόγω διάκριση, αποτυπώνοντας τη σταδιακή μετακίνηση του καθεστώτος από
συντηρητικές προς περισσότερο εκσυγχρονιστικές θέσεις, χωρίς σε καμιά περίπτωση να
αποκλείεται η συνύπαρξη μεταπολεμικών, ανεπίκαιρων, αντιδραστικών ιδεολογημάτων ή
εκσυγχρονιστικών, μεταρρυθμιστικών αιτημάτων, εντός της ίδιας υποπεριόδου (Ανδρέου,
1999· Μπουζάκης, 1998), αποτελεί βασική ερμηνευτική κλείδα της παρούσας μελέτης.
Στην πρώτη υποπερίοδο, που χρονικά εκτείνεται από την επιβολή του καθεστώτος της
21 Απριλίου 1967 μέχρι την έλευση της δεκαετίας του 1970, δίνεται έμφαση στο ιδεολογικό
στοιχείο και στην αναζήτηση πολιτικοϊδεολογικών συμμαχιών από το χώρο της
συντηρητικής παράταξης, προκειμένου να εδραιωθεί στην εξουσία.
Στη δεύτερη, από το 1970 και μετά, «όταν πια έχει αποκαταστήσει όλα τα βασικά
στοιχεία της συντηρητικής εκπαιδευτικής παράδοσης» (Ανδρέου, 1999, Μπουζάκης, 1998),
παρατηρείται υποχώρηση του ιδεολογικού στοιχείου και επανατίθεται από φορείς άσκησης
είτε της επίσημης είτε «της ημιεπίσημης» εκπαιδευτικής πολιτικής, το ζήτημα
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εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της εκπαίδευσης στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας
(Μπουζάκης, 1998).
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ενδιαφέρον παρουσιάζει πώς το πολιτικοϊδεολογικό πεδίο δύναμης, που συνιστά το απριλιανό καθεστώς εγγράφεται στην
αντιμεταρρυθμιστική εκπαιδευτική πολιτική του απριλιανού καθεστώτος, σε ζητήματα
διαχείρισης σχολικής γνώσης (ρητορική μεταρρύθμισης/ εκπαιδευτικό δίκαιο, τελετουργία
και περιεχόμενα).
3.1. Ιδεολογία και σχολική γνώση κατά την υποπερίοδο 1967-1970
Κατά την πρώτη υποπερίοδο ανασφαλούς (Δούκας, 2008· Μπουζάκης, 1998)
κυριαρχίας του καθεστώτος (1967-1970), με ιδεολογική κάθεξη στο μεταπολεμικό
παρελθόν και στη μετεμφυλιακή/ μεταπολεμική ιδεολογία της εθνικοφροσύνης
(αντικομμουνισμός - ηρωολατρεία - ελληνοχριστιανισμός κ.λπ), έχουμε ευδιάκριτες
αλλαγές με ιδεολογικά σημαινόμενα:
1. Ως προς την προμήθεια όλων των διδακτικών βιβλίων. Θεσμοθετείται, έτσι, η
δωρεάν χορήγησή τους από την «Εθνική Κυβέρνηση» και τον Οργανισμό Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων ( Ο.Ε.Δ.Β), μετά το 1968, επί υπουργίας Θ. Παπακωσταντίνου, με
συνέπεια την απεμπλοκή του σχολείου ή των εκπαιδευτικών ή των σχολικών
συνεταιρισμών από τις διαδικασίες προμήθειας και διάθεσής τους στους μαθητές. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι με εμφανή σκοπό την κατάδειξη των θετικών παρεμβάσεων του καθεστώτος
στο χώρο της εκπαίδευσης και άρρητο, την ανάδειξη του κομβικού ρόλου του στρατιωτικού
μηχανισμού, προπαγανδίζεται με πανηγυρική τελετή στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού
(18-9-1968), η έναρξη της μεταφοράς τους στα σχολεία των επαρχιακών πόλεων με
στρατιωτικά οχήματα.
Στην πρώτη σελίδα κάθε βιβλίου αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες, εκτός του
τίτλου του μαθήματος που υποστηρίζει, η φράση: «ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ».
Στη δεύτερη, μεταξύ των παρατιθέμενων στοιχείων της ταυτότητας του (συγγραφέας,
τίτλος, εκδοτική αρχή, χρονολογία έκδοσης), παρεμβάλλεται το σύμβολο της 21ης Απριλίου.
Η ίδια συμβολική απεικόνιση, σε μεγέθυνση μάλιστα, κοσμεί και την τελευταία σελίδα κάθε
βιβλίου. Με στόχο μάλιστα την περαιτέρω προβολή του κυβερνητικού μέτρου της δωρεάν
χορήγησης των βιβλίων από «την Εθνική Κυβέρνηση», καλούνται οι δάσκαλοι να
ενημερώσουν τους μαθητές όλων των τάξεων γι’ αυτό, σχολιάζοντας την προαναφερόμενη
αναγραφόμενη φράση των βιβλίων (Σπαθαράκη, 2010). Παράλληλα επιχειρείται και ο
ασφυκτικός έλεγχος σχολικών και εξωσχολικών αναγνωσμάτων των μαθητών, με κριτήρια,
συμβατά με τα ελληνοχριστιανικά και ηθικοπλαστικά εκπαιδευτικά ιδεώδη της περιόδου,
όπως επισημαίνεται από στελέχη της εκπαίδευσης (Σπαθαράκη, 2010).
2. Ως προς την επιλογή και συγκρότησης της σχολικής γνώσης, των Αναγνωστικών του
δημοτικού σχολείου: Επανεγκρίνει τα «παλαιά» Αναγνωστικά 1954-1964, αντικαθιστώντας
άμεσα, τις βραχύβιες, εμπλουτισμένες θεματολογικά και ιδεολογικά αποφορτισμένες
παραλλαγές, της διετίας 1965-1967 (Φραγκουδάκη, 1978). Αξίζει να σημειωθεί ότι η
διδασκαλία της ανάγνωσης στις τρεις ανώτερες τάξεις, μέχρι και την έναρξη της
μεταδικτατορικής περιόδου, διεξάγεται με τα προαναφερόμενα εγχειρίδια του 1954
(Φραγκουδάκη, 1978), στα οποία επικεντρώνουμε και το ερευνητικό μας ενδιαφέρον.
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3.2. Ιδεολογία και σχολική γνώση κατά την υποπερίοδο 1970-74
Κατά την δεύτερη υποπερίοδο εδραίωσης της κυριαρχίας του καθεστώτος (1970-74),
ωστόσο, με μειούμενες τις ανάγκες ιδεολογικής νομιμοποίησής του, αισθητή γίνεται, η
προσπάθεια υπέρβασης των μεταπολεμικών ιδεολογικών αγκυλώσεών του, με
«προοδευτικότερης» κατεύθυνσης θεσμικές ρυθμίσεις, όπως το Ν.Δ 749/70: «Περί
διδακτικών βιβλίων».
Υπό το πρίσμα αυτό, προσεγγίζεται και η ηπιότερη στάση του καθεστώτος, απέναντι
σ’ ακανθώδη ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής της προηγούμενης περιόδου, με αυξημένο
ιδεολογικό βάρος, όπως η γλωσσική διδασκαλία, καθώς και η πρόθεση ανανέωσης των
όρων συγγραφής και κρίσης των κύριων και βοηθητικών εγχειριδίων, για το πρωτοβάθμιο
και δευτεροβάθμιο σχολείο. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι επεκτείνεται η
περιορισμένη διδασκαλία της δημοτικής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Α.Ν 129/67,
άρθρο 5, παρ.1 & 2) και στην Δ΄τάξη, σύμφωνα με το Ν.Δ 651/70 (άρθρο 25, παρ. 3 & 4),
(Σπαθαράκη, 2010).
Πρόκειται για θεσμικά ενεργήματα, που παρά τον διαρκή αντιφατικό ιδεολογικό λόγο
του καθεστώτος, και τον ηγετικό ρόλο του στρατού στη διαμόρφωση της γλωσσικής
πολιτικής (Δούκας, 2008), υιοθετούν τις προτάσεις των Πορισμάτων της Επιτροπής
Παιδείας, θέτοντας όρους επιλογής και συγκρότησης της σχολικής γνώσης, απαλλαγμένους
από τα ιδεολογικά φορτία της προηγούμενης υποπεριόδου. Έτσι, μέσα από την
εξειδικευμένη προδιαγραφή όρων συστηματικής γλωσσικής διδασκαλίας, γίνεται εμφανής,
σε επίπεδο ρητορικής, η προσπάθεια αποϊδεολογικοποίησης του ρόλου των Αναγνωστικών
και ο σαφής αναπροσανατολισμός της αναγνωστικής ύλης στην υποστήριξη της γλωσσικής
μόρφωσης.
Υπό το πρίσμα αυτό, με τις προβλέψεις του νομοθετήματος, σχετικά με το καθεστώς
έκδοσης κυκλοφορίας και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων (άρθρο 8, παρ. 1-5)
θεσμοθετείται επισήμως - αν και δεν υλοποιείται - η κατάργηση της χρήσης ενός και μόνου
εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος, αφού «δι’ έκαστον
μάθημα ή κλάδον μαθήματος, ως και δια τα αναγνωστικά του Δημοτικού Σχολείου, δύναται
να εκδίδωνται πλείονα του ενός διδακτικά βιβλία διαφόρων συγγραφέων (άρθρο 8, παρ.5).
Πρόκειται για την πρώτη - αν και ατελέσφορη ωστόσο μέχρι σήμερα - προσπάθεια
αμφισβήτησης της πολιτικής του κρατικού μονοπωλίου, που εγκαινίασε η μεταξική
δικτατορία τρεις δεκαετίες πριν, θέτοντας υπό ασφυκτικό έλεγχο όλες τις φάσεις της
εκδοτικής διαδικασίας σχολικών εγχειριδίων, από την προκήρυξη συγγραφής μέχρι και την
εκτύπωση και βιβλιοδέτησή τους (Σπαθαράκη, 2001).
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο επιλογής σχολικής γνώσης της εν
λόγω υποπεριόδου (1970-74), που προτάσσει επιστημονικά κριτήρια καταλληλότητας
(άρθρο 6, παρ.3) έναντι των φρονηματιστικών/ εθνικοθρησκευτικών, της προηγούμενης
(1967-1970), συγγράφονται και διατίθενται «νέα» αναγνωστικά από τη δικτατορική
κυβέρνηση, στις τρεις κατώτερες τάξεις του δημοτικού από το σχολικό έτος 1972-73, τα
οποία όμως θεωρούνται περιορισμένης σημασίας, λόγω της βραχύχρονης χρήσης τους.
3.3. «Αναγνώσεις» των αναπαλαιωμένων αναγνωστικών της επταετούς δικτατορίας
1954-1964
Ποιους «κώδικες» ή «νόμους αλήθειας», συμβατούς με την/ τις ιδεολογία/ ες του και
τις ιδεολογικές ανάγκες του, επιδιώκει να επιβάλλει το απριλιανό καθεστώς, με την
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επανέγκριση των μεταπολεμικών Αναγνωστικών (1954-1964) και την παρατεταμένη χρήση
αυτών των τριών τελευταίων του δημοτικού σχολείου, μέχρι την ανατροπή του; Ποιους,
επίσης, αποφασίζει να αποσύρει ή να αποσιωπήσει, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα
συγκριτικής ανάλυσης μορφής και περιεχομένου των αποσυρθέντων αναγνωστικών της
μεταρρύθμισης του 1964;
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι πρόκειται για αναγνωστικά που είχαν συσχετισθεί
από διανοούμενους και επιφανείς παιδαγωγούς με την κοινωνικοπολιτική παρακμή της
δεκαετίας 1950-60. Εξάλλου, ακόμα και κατά την πρώτη τους χρήση, δεκατέσσερα χρόνια,
πριν επαναχρησιμοποιηθούν από το καθεστώς, είχαν θεωρηθεί ανεπαρκή ως προς την
κάλυψη κόμη και των στοιχειωδών μορφωτικών αναγκών του ελληνικού σχολείου
(Δελμούζος, Α. 1958).
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του περιεχομένου των υπό μελέτη
Αναγνωστικών, διαπιστώνουμε την έντονη ιδεολογική/ προπαγανδιστική χρήση τους.
Εμφατική είναι η παρουσία κομβικών συνιστωσών ή συνδηλώσεων της καθεστωτικής
ιδεολογίας, όπως: Πατρίς-Θρησκεία, Ελληνοχριστιανισμός, εθνικισμός- ηρωοολατρεία,
εθνοσωτήριος Ελληνική Επανάστασις 1821, ακόμη και στον τομέα εικονογράφησης
εξωφύλλων και οπισθόφυλλων, με μοναδική εξαίρεση την ουδέτερη εικονογράφηση του
Αναγνωστικού της Ε΄τάξης. Όπως επισημαίνεται: «Η αφετηρία του «ταξιδιού» των μαθητών
στη γνώση και στην ελληνική γλώσσα υποδεικνύεται ευθέως, ακόμη και σε επίπεδο
εξωφύλλου·πρόκειται για το μακρινό ένδοξο ιστορικό παρελθόν». (Σπαθαράκη, 2010).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πορίσματα προγενέστερης μελέτης (Φραγκουδάκη, 1978),
επιχειρείται η επιβολή «νόμων αλήθειας», όπως: η υπεράσπιση της κοινωνικής δομής και
της παντοδυναμίας του πεπρωμένου και της μοίρας, μέσα από ανορθολογικές θεοκρατικές
και υπερβατικές ερμηνείες του κόσμου, η ανιστορική αντίληψη των ιστορικών συμβάντων,
αποπλαισιωμένων από την κοινωνικο-πολιτική-οικονομική πραγματικότητα της εκάστοτε
περιόδου, ως γραμμική διαδοχή ευχάριστων και νικηφόρων πολέμων, η προβολή της
ακατανίκητης ανδρείας των Ελλήνων ως έμφυτο και κληρονομικό χαρακτηριστικό, με
καταλυτική επίδραση στην εξασφάλιση της εθνικής επιβίωσης, η προβολή της διαχρονικής
φιλελληνικής στάσης του Θεού και της Παναγίας στις πολεμικές συγκρούσεις, η απουσία
αιτιοκρατικών ερμηνευτικών σχημάτων προσέγγισης του αρχαίου και μεσαιωνικού
ελληνισμού και εν τέλει η έλλειψη επιστημονικής και κοινωνικής εγκυρότητας του
περιεχομένου των εν λόγω εγχειριδίων.
Αν ληφθεί, υπόψη, επίσης: α. η κατίσχυση του εθνικοθρησκευτικού θεματικού άξονα
στην αναγνωστική ύλη (53,5%, 183 κείμενα από τα 342) στα Αναγνωστικά Δ΄- Στ΄τάξης,
έναντι των υπολοίπων (πραγματογνωστικού, ηθικοπλαστικού), β. η ιδεολογική συνάφεια
των υπό μελέτη Αναγνωστικών, με τα αντίστοιχα της μεταξικής δικτατορίας (Σπαθαράκη,
2010), γ. η μακρόχρονη μεταπολεμική χρήση τους, αξιοσημείωτη φαίνεται η επί δεκαετίες
εμμονή του ελληνικού δημοτικού σχολείου στην εγγραφή παρωχημένων ανακυκλωμένων
ιδεολογικών μηνυμάτων στη σχολική γνώση, ασύμβατων με το επιτακτικό αίτημα
εκσυγχρονισμού εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών της ελληνικής εκπαίδευσης,
ήδη από την προδικτατορική περίοδο.
Εξάλλου μέσα από γεγονοτολογικές ιστορικές προσεγγίσεις, σε συνδυασμό με την
προαναφερόμενη υποστήριξη του φιλέλληνα Θεού στα πεδία των μαχών, δημιουργείται η
αίσθηση ανεξάντλητων αποθεμάτων γενναιότητας και ηρωισμού της ελληνικής φυλής, «με
έμφαση στην Επανάσταση του 1821», που στον επίπλαστο κόσμο των μεταπολεμικών
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αναγνωστικών, προσεγγίζεται, μονομερώς ως ηρωικό επίτευγμα (Φραγκουδάκη, 1978,
Σπαθαράκη 2001, 2010).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έννοια/ ιδεολογική συνδήλωση «Επανάσταση 1821»,
θεματικός άξονας ανάλυσης της παρούσας έρευνας, φαίνεται να υπερεκπροσωπείται,
καταλαμβάνοντας το 51% των αναφορών σε πολεμικά θέματα μεσαιωνικής και νεότερης
ιστορίας. Το εν λόγω ιστορικό γεγονός, αποπλαισιωμένο κοινωνικο-πολιτικά και αξιακά
απογυμνωμένο, στην αναγνωστική ύλη του πρωτοβάθμιου δημοτικού σχολείου της υπό
μελέτη περιόδου, επιτάσσεται προπαγανδιστικά από το απριλιανό καθεστώς, με τη
συστηματική χρήση αυθαίρετων συνειρμικών ταυτίσεων της κομβικής έννοιας
«Επανάσταση».
Εν κατακλείδι, η επαναφορά των μεταπολεμικών Αναγνωστικών στο δημοτικό σχολείο
της δικτατορίας, μοιάζει να παγώνει το χρόνο, αφού γονείς και παιδιά, Έλληνες πολίτες
(μέσης ή και τρίτης ηλικίας σήμερα), διαπαιδαγωγούνται, επί μια εικοσαετία και άνω,
(1937-1940, 1954-1964, 1967-1974), με τις ίδιες σχεδόν αξίες, προαστικών σχημάτων
κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας (Φραγκουδάκη, 1978), με απούσες βασικές
έννοιες της αστικής νομικοπολιτικής ιδεολογίας, του αστικού ρεαλισμού και ορθολογισμού.
Ως εκ τούτου, η πλήρης προσαρμογή των μαθητών στο πρότυπο του υποταγμένου
πολίτη στην αυθεντία της όποιας εξουσίας (θρησκευτική, οικογενειακή, πολιτική κ.λπ), η
εξίσωση της πολιτικής εξουσίας με γονείς, των πολιτών με παιδιά (Προκήρυξη συγγραφής
τους, 1953), η αναγκαία διαίρεση της κοινωνίας σε ηγετικές φυσιογνωμίες και
καθοδηγούμενη μάζα, η αναγνώριση της αξιωματικής υπεροχής των κυβερνώντων («δόγμα
του Αρχηγού-κατάλοιπο μεταξικής ιδεολογίας), η ιεράρχηση ατόμων και αξιών, με γνώμονα
την επιτέλεση του καθήκοντος (θρησκευτικό, ηθικό, εθνικό) και η προτυποποίηση μιας
αντιρεαλιστικής συμπεριφοράς, ασύμβατης, συχνά με ανθρώπινες αξίες, η αδρανοποίηση
των συλλογικοτήτων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, φαίνεται να
αποτελούν κομβικούς εννοιολογικούς άξονες των «κωδίκων» συγκρότησης και κοινωνικής
ρύθμισης των μαθητών στο πρωτοβάθμιο σχολείου της επταετούς δικτατορίας και
μετέπειτα Ελλήνων πολιτών της μεταπολιτευτικής περιόδου.
Αντίθετα, τα αντίστοιχα αναγνωστικά της μεταρρύθμισης του 1964 (βλ. Πίν.1), που
επιλέγει να αποσύρει άμεσα το καθεστώς, παρουσιάζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε
επίπεδο μορφής και περιεχομένου (διαφοροποιημένα εξώφυλλα, χωρίς προπαγανδιστικές
αναφορές, ανανεωμένη ύλη με αναγνώσματα επιφανών λογοτεχνών της περιόδου:
Νιρβάνα, Ζήση, Καρκαβίτσα, Ξενόπουλου κ.λπ) και απαλοιφή κειμένων εθνικοϊστορικού
περιεχομένου κ.λπ), με σύστοιχα ιδεολογικά σημαινόμενα (Σπαθαράκη, 2010).
Εν κατακλείδι στο ανακαινισμένο σώμα σχολικής γνώσης, που απόσυρε η δικτατορία,
η διείσδυση αιτιοκρατικών ερμηνευτικών σχημάτων σκέψης, η ρεαλιστικότερη αποτύπωση
κοινωνικών δομών, η συρρίκνωση των εθνικιστικών αναφορών, η αναβαθμισμένη
προτεραιότητα διδακτέας ύλης γνωστικών προσανατολισμών και εν τέλει ο περιορισμός
προαστικών ιδεολογημάτων του μεταπολεμικού και όχι μόνο παρελθόντος, επιχειρούσαν
να αναδιαμορφώσουν τις μήτρες αντίληψης της κοινωνικής πραγματικότητας των
αποδεκτών τους, αποκαθιστώντας την ιστορική και κοινωνική διάσταση του ανθρώπου και
της ζωής του.
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4. Συμπεράσματα
Η αναγνωστική ύλη που επιλέγει το καθεστώς να επαναφέρει από το μεταπολεμικό
παρελθόν, αποσύροντας, τα ανανεωτικής εκπαιδευτικής ιδεολογίας αναγνωστικά της
μεταρρύθμισης του 1964, φαίνεται απολύτως συμβατή με τις ιδεολογικές/ νομιμοποιητικές
ανάγκες του. Η εμφατική παρουσία, μεταπολεμικών ιδεολογημάτων, έμμεσων,
συνδηλώσεων της ιδεολογίας του καθεστώτος (Επανάσταση 1821, Βυζάντιο, κοινωνική
υποταγή, ηρωολατρεία, νικηφόρα παρουσία στρατού, κ.λπ.) και άλλων κομβικών
ιδεολογημάτων του (Εθνικισμός, Ελληνοχριστιανισμός), διασφαλίζει άμεσα επιθυμητούς
και αξιοποιήσιμους «κώδικες» σχολικής γνώσης.
Υπό το πρίσμα αυτό, παιδιά και γονείς, σημερινοί Έλληνες πολίτες, μέσης ή και τρίτης
ηλικίας, κλήθηκαν να κατανοήσουν εκφάνσεις του ατομικού και κοινωνικού βίου, με την
κατίσχυση «σθεναρών» κωδίκων που καθιστούν «αληθές» ένα υπερηθικό σύμπαν και μια
αποστειρωμένη, ανιστορική κοινωνική πραγματικότητα.
Με βάση τα προαναφερόμενα που τεκμηριώνουν την μακρόχρονη επιβίωση στο
ελληνικό πρωτοβάθμιο σχολείο, ανεπίκαιρων τεχνολογιών ελέγχου και εξουσίας
(Παπαδάκης-Σπαθαράκη, 2004), ασύμβατων με την εξελισσόμενη κοινωνικο-οικονομική
πραγματικότητα, φαίνεται αναγκαία, πιο πολύ ίσως από ποτέ, η διερεύνηση ζητημάτων
που αφορούν τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου, τόσο στην σισύφεια αντιμεταρρυθμιστική πορεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην
αναγνώριση των ιδεολογικών καταβολών ή αγκυλώσεων πολιτειότητας και πολιτικού λόγου
στην χώρα μας.
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διατάξεων», Φ.Ε.Κ. 163, Α΄, 19/25-06-67.
Ν.Δ.749/70 « Περί διδακτικών βιβλίων», Φ.Ε.Κ. 277, Α΄, 14/18-12-70.
Ν.Δ. 651/70 «Περί οργανώσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως και Διοικήσεως του προσωπικού
αυτής», Φ.Ε.Κ. 179, Α΄, 27/29 Αυγούστου 1970.
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Συγκριτική αποτίμηση των θρησκειολογικών και των ομολογιακών
στοιχείων στα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά της
Ελλάδας (2017) και της Κύπρου (2019)
Στριλιγκάς Γεώργιος
Συντονιστής Ε.Ε. Θεολόγων, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
striligk@sch.gr

Περίληψη
Η παρούσα εργασία προβαίνει σε μια συγκριτική αποτίμηση των Προγραμμάτων Σπουδών
(ΠΣ) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ), της
πρόσφατης δεκαετίας, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ως προς τα ομολογιακά και τα
θρησκειολογικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται εκατέρωθεν η γενική
και η ειδική σκοποθεσία, καθώς και τα διδακτικά περιεχόμενα των ΠΣ, κατά βαθμίδα
εκπαίδευσης. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι και τα δύο ΠΣ εκκινούν αφετηριακά από
τον παιδαγωγικό, γνωσιακό και πολιτιστικό χαρακτήρα του ΜτΘ. Ως προς τα διδακτικά
περιεχόμενα, επικεντρώνονται στην επικρατούσα θρησκεία των μαθητών. Ταυτόχρονα,
εντάσσουν αρκετά θρησκειολογικά στοιχεία, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τον
γραμματισμό των μαθητών και την προαγωγή της αρμονικής συνύπαρξης. Μετά τις
δυσκολίες που ανέκυψαν και την εκ νέου αναθεώρηση των ΠΣ, αναδύεται προβληματισμός
σχετικά με τον χαρακτήρα και το εύρος της παιδαγωγικής αποστολής του ΜτΘ, ώστε να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες.
Λέξεις κλειδιά: Θρησκειολογικά/ομολογιακά στοιχεία, θρησκευτικός γραμματισμός,
θρησκευτική συνείδηση.

1. Εισαγωγή
Το ΜτΘ θεωρείται «ομολογιακό» όταν επικεντρώνεται σε μία ορισμένη θρησκεία και
«κατηχητικό» όταν απευθύνεται στους πιστούς της, με σκοπό την ενίσχυση της σχέσης τους
με αυτήν (Βασιλόπουλος, 2007, σελ. 2). Στις ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι τη δεκαετία του ’50,
επικράτησε το μοντέλο του ομολογιακού μαθήματος με κατηχητικό προσανατολισμό. Από
τη δεκαετία του ’60, διαδίδεται το «νεο-ομολογιακό» πρότυπο, το οποίο προωθεί τη
γνωσιακή διάσταση και εντάσσει στη διδασκαλία και άλλα θέματα, τα οποία υπερβαίνουν
μία ορισμένη θρησκευτική παράδοση. Στη δεκαετία του ’70, εμφανίζονται
φαινομενολογικές θεωρήσεις, με έμφαση στη θρησκειολογική προσέγγιση. Από τη δεκαετία
του ’80 και μετά, διακρίνουμε επιρροές από τις θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης, του
κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, της κριτικής θρησκειοπαιδαγωγικής και των
πολυγραμματισμών (Γριζοπούλου, 2008· Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων [ΥΠΑΙΘ],
2014, σελ. 9-24· Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2017, σελ. 8-9· Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2019, σελ.
30-50). Έτσι, χωρίς να αφίσταται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και αρχές, λ.χ. ότι οι
μαθητές δικαιούνται εκπαίδευση σύμφωνη με τις φιλοσοφικές και τις θρησκευτικές
αντιλήψεις των γονέων τους (Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 2), η διδασκαλία του ΜτΘ αναπτύσσει, σταδιακά, ένα
ευρύ πλαίσιο παιδαγωγικών σκοπών.
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Στα τελευταία χρόνια έγιναν συγκροτημένες προσπάθειες για την αναμόρφωση του
ΜτΘ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται άλλοτε σε
ευρύτερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και άλλοτε σε διαδικασίες εκσυγχρονισμού των
ΠΣ. Τις εξελίξεις επηρέασαν, συχνά, οι Αποφάσεις ανώτατων ελληνικών και διεθνών
Δικαστηρίων (Συμβούλιο της Επικρατείας [ΣτΕ], 2018 και 2019· Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2019), καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών (ενδεικτικά: Επίτροπος
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2012· Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, 2002 και 2019· Συνήγορος του Πολίτη, 2008).
Στην Ελλάδα, ήδη από τη μεταπολίτευση, εκδηλώνονται τάσεις για την αναμόρφωση
του ΜτΘ, με στόχο την παιδαγωγική τεκμηρίωση, τον εκσυγχρονισμό της θεματολογίας και
της διδακτικής μεθοδολογίας του. Οι επιδιώξεις αυτές εντοπίζονται ιδιαιτέρως στα ΑΠ και
στα ΠΣ του ΜτΘ, τα οποία προέκυψαν κατά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 19982000 και του 2003-2006 και κυρίως στα νέα ΠΣ των Θρησκευτικών της περιόδου 2016-2020.
Το ΜτΘ στην Κύπρο ακολούθησε, κατά κανόνα, την πορεία της Ελλάδας. Το 2008,
ξεκίνησε η εκπόνηση νέων ΑΠ σε όλα τα μαθήματα. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια
συνεχίστηκε μέχρι το 2016, με την πιλοτική εφαρμογή, την αξιολόγηση και την αναδόμηση
των υλικών που παρήχθησαν. Με στόχο την ενίσχυση της παιδοκεντρικότητας και της
διαπολιτισμικότητας, εντάχθηκαν στα διδακτικά θέματα του ΜτΘ και ζητήματα κοινωνικού
προβληματισμού, πληροφόρηση για τις θρησκευτικές κοινότητες που διαβιούν στο νησί και
άλλα θρησκειολογικά στοιχεία.
Απέναντι στις παραπάνω αλλαγές υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Κύπρο (ενδεικτικά: Φωτίου, 2011 και 2012· Ένωση Θεολόγων Ν. Λέσβου,
2012· Γιαγκάζογλου κ.ά., 2013· Μιχελουδάκης & Πεππές, 2014· Γιαγκάζογλου, 2017).
Μεταξύ άλλων, επικρίθηκαν τα θρησκειολογικά στοιχεία των νέων ΠΣ, επειδή απειλούσαν,
κατά τη γνώμη των επικριτών, τον ομολογιακό χαρακτήρα του ΜτΘ. Στην Ελλάδα, η
αντιπαράθεση έφθασε ενώπιον του ΣτΕ, το οποίο εξέδωσε μια σειρά Αποφάσεων, οι οποίες
ασχολήθηκαν με τον βασικό σκοπό και το περιεχόμενο του ΜτΘ (ΣτΕ, 660/2018, 926/2018,
1749/2019, 1750/2019).
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια συγκριτική διερεύνηση των νέων ΠΣ στα
Θρησκευτικά της Ελλάδας (ΥΠΑΙΘ, 2017) και της Κύπρου (ΥΠΠΑΝΚ, 2019), ως προς τον
ομολογιακό και τον θρησκειολογικό χαρακτήρα τους. Η εργασία βασίζεται μεθοδολογικά
στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και στη συγκριτική αποτίμηση των ΠΣ, κατά την
εξεταζόμενη περίοδο. Στο τέλος, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τους
προσανατολισμούς και τις γενικότερες εξελίξεις του ΜτΘ.

2. Τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών στην Ελλάδα (2017)
Κατά την περίοδο 2011-2017, εκπονήθηκαν νέα ΠΣ Θρησκευτικών, τα οποία, μετά από
πιλοτική εφαρμογή και βελτιωτικές αναθεωρήσεις, εφαρμόστηκαν στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2016-2017. Στο νέο
υλικό περιλαμβάνονται το ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (ΥΠΑΙΘ, 2017β), το
ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου (ΥΠΑΙΘ, 2017γ), οι αντίστοιχοι Οδηγοί Εκπαιδευτικού (ΥΠΑΙΘ,
2014, 2017α) και οι Φάκελοι Μαθήματος ανά τάξη.
Το ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου (ΥΠΑΙΘ, 2017β) αναγνωρίζει ότι το ΜτΘ χρειάζεται να
παρέχει διευρυμένη γνώση «γύρω από τις θρησκείες», αλλά και «μέσα από τις θρησκείες».
Σκοπός της θρησκευτικής εκπαίδευσης ορίζεται ο «θρησκευτικός γραμματισμός». Η
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διδακτική και μαθησιακή διαδικασία έχει παιδαγωγικό και γνωσιακό προσανατολισμό και
βασίζεται σε διερευνητικές, ερμηνευτικές και διαλογικές προσεγγίσεις. Η μορφωτική
αποστολή του μαθήματος «υπερβαίνει την απλή θρησκειολογική ή εγκυκλοπαιδική
ενημέρωση», αφού η θρησκευτικότητα είναι «πηγή έμπνευσης, πίστης, ηθικής και
νοηματοδότησης» και αφορά σε γνώσεις, ικανότητες-δεξιότητες, διαθέσεις και στάσεις. Το
ΜτΘ στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε ένα «θρησκευτικά εγγράμματο άνθρωπο», ο οποίος θα
χαρακτηρίζεται από «ηθική και κοινωνική ευαισθησία». Μέσα από τη θρησκευτική,
γνωστική, πνευματική, κοινωνική, ηθική, ψυχολογική, αισθητική και δημιουργική ανάπτυξη
των μαθητών επιδιώκεται ο ελεύθερος και υπεύθυνος αυτοπροσδιορισμός τους.
Το ΠΣ δίνει έμφαση στη διαδικασία επίτευξης της μάθησης. Οι «Προσδοκώμενες
επάρκειες των μαθητών στο τέλος της τάξης» κατανέμονται σε κατηγορίες: Ως προς τη
γνώση και κατανόηση, την καλλιέργεια αξιών και στάσεων, την ανάπτυξη ηθικής
συνείδησης, την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και πρακτικής και τη συμμετοχή στη
διδακτική διεργασία. Η νέα διδακτική προσέγγιση, σε γενικές γραμμές, αποβλέπει στη
μετάβαση από τον διδακτικό μονόλογο σε στρατηγικές διδασκαλίας περισσότερο
μαθησιοκεντρικές και δημιουργικές, που ενεργοποιούν τους μαθητές και καλλιεργούν
πολύπλευρη μάθηση.
Πρωταρχικός σκοπός της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
είναι η οικοδόμηση ενός στιβαρού μορφωτικού πλαισίου/πεδίου «γνώσης και κατανόησης
του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας» και σε ένα ευρύτερο κύκλο των χριστιανικών
παραδόσεων της Ευρώπης και άλλων θρησκειών, μέσα από τους θεμελιώδεις άξονες: Θεός,
κόσμος, άνθρωπος, ηθική, κοινωνία, πολιτισμός, σύγχρονη ζωή. Σύμφωνα με την αποτίμησή
μας (βλ. και Γιαγκάζογλου, 2017, σελ. 5), στα 170 βασικά θέματα, συνολικά στο Δημοτικό και
στο Γυμνάσιο, τα 104 (64,4%) αφορούν στην Ορθοδοξία. Ο προτεινόμενος χρόνος για τη
διδασκαλία τους είναι 128 δίωρα, επί συνόλου 181 (70,7%). Ως προς τα ομολογιακά και τα
θρησκειολογικά θέματα:
 Στο Δημοτικό: 82,4 % (με 10,1% διομολογιακές αναφορές) επικεντρώνονται αμιγώς
στον Χριστιανισμό και 17,6 έχουν θρησκειολογικό περιεχόμενο.
 Στο Γυμνάσιο: 74,2% (με 19,5 % διομολογιακές αναφορές) επικεντρώνονται αμιγώς
στον Χριστιανισμό, ενώ 25,8% έχουν θρησκειολογικό περιεχόμενο.
Οι ρηματικές φράσεις που εισάγουν γενικούς στόχους, προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα και προσδοκώμενες επάρκειες καλύπτουν ποικιλία στόχων, που αφορούν σε
γνώσεις, στάσεις-αξίες και δεξιότητες και δίνουν έμφαση σε διαδικασίες διερεύνησης,
διαλόγου, κριτικής επεξεργασίας και έκφρασης, με επικρατέστερα τα ρήματα:
Αναγνωρίζουν (27 φορές), αξιολογούν (26 φορές), εξηγούν (16 φορές), διερευνήσουν (15
φορές), κατανοήσουν (13 φορές), συνειδητοποιήσουν (13 φορές), εκφράζουν (13).
Κεντρικός σκοπός του ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου είναι ένας σύγχρονος
θρησκευτικός γραμματισμός, όπου ο μαθητής, σε ένα βιωματικό, ερευνητικό και διαλογικό
πλαίσιο, «γνωρίζει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα από τη γλώσσα της πίστης και της
θρησκείας, επικεντρώνοντας στην κριτική ερμηνεία και στην υπαρξιακή νοηματοδότηση»
(ΥΠΑΙΘ, 2017γ). Το ΠΣ αποτελεί προέκταση του αντίστοιχου του Δημοτικού-Γυμνασίου,
μολονότι παρουσιάζει διαφορές. Οι επιλεγμένες διδακτικές μέθοδοι ευνοούν την ανάδειξη
της συνθετότητας των θρησκευτικών ζητημάτων, μέσα από την πολυπρισματική
προσέγγισή τους. Οι σκοποί της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο είναι: α) Η ανάπτυξη
της προσωπικής ταυτότητας, β) η καλλιέργεια ανθρωπιστικής και Ελληνικής παιδείας, γ) ο
θρησκευτικός γραμματισμός, δ) η κριτική θρησκευτικότητα, ε) η γνωριμία και επικοινωνία
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με τον «άλλον», στ) η κοινωνικοποίηση, και ζ) η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας
μάθησης. Οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να
κατανοούν τη θρησκευτικότητα στο ιστορικό γίγνεσθαι και να ρυθμίζουν τη συμμετοχή τους
στον σύνθετο κόσμο της εποχής μας.
Στο ΠΣ του Λυκείου δεν υπάρχουν αμιγώς αυτόνομα θρησκειολογικά θέματα. Παρ’ όλα
αυτά, δίνεται η δυνατότητα, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα διδασκόμενα θέματα να εξετάζονται
και από τη σκοπιά άλλων θρησκευτικών παραδόσεων. Οι ρηματικές φράσεις που εισάγουν
ειδικούς στόχους κατά τάξη και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά διδακτική
ενότητα έχουν πολύπλευρη μαθησιακή στόχευση, με έμφαση στις νοητικές, διαλογικές,
διερευνητικές και βιωματικές διεργασίες και με επικρατέστερα τα ρήματα: Αξιολογούν (18),
διακρίνουν (16), εξετάζουν (15), διατυπώνουν (14), διερευνήσουν (12), αναγνωρίζουν (12),
αναλύουν (10).
Οι διαφωνίες γύρω από τα νέα ΠΣ οδήγησαν κάποιους πολίτες, σωματεία και
εκκλησιαστικούς ταγούς, που είχαν διατυπώσει επικρίσεις, να προσφύγουν στο ΣτΕ. Παρά
τη θέση των νέων ΠΣ ότι αποτελούν συνέχεια των προγενέστερων (ΥΠΑΙΘ, 2017α, σελ. 19),
το ΣτΕ με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις του (2018 και 2019) κατήργησε τις σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις, θεωρώντας ότι δεν υλοποιούν την επιταγή του Συντάγματος της
Ελλάδας για ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Το ΣτΕ έκρινε ότι η αποστολή του
ΜτΘ είναι η ανάπτυξη της «ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως» και ειδικότερα η
εμπέδωση και ενίσχυσή της, με τη διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και
παραδόσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή αφορά
αποκλειστικά στους μαθητές, οι οποίοι ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, που
ανήκουν στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Στο ΜτΘ πρέπει να διδάσκονται, με
σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, οι ηθικές αξίες και οι παραδόσεις της Ανατολικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας, χωρίς να προκαλείται σύγχυση με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων
και θρησκειών. Προέχουσα και κύρια μέριμνά του πρέπει να είναι η ανάπτυξη της
Ορθόδοξης συνείδησης και όχι η παροχή πληροφοριών ή η επεξεργασία γνώσεων ή η
ανάπτυξη προβληματισμών ιστορικής, θρησκευτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως. Η
διδασκαλία αυτών των στοιχείων δεν αποτελεί επιβολή πίστεως προς την επικρατούσα
θρησκεία, αφού το μάθημα απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους μαθητές και όχι
στους ετερόδοξους, αλλόθρησκους ή άθεους μαθητές. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα
πλήρους απαλλαγής από το ΜτΘ, χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια, εφ' όσον υποβάλουν
δήλωση ότι δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης.
Η Πολιτεία μπορεί να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα, στο πλαίσιο άλλων
μαθημάτων απευθυνομένων στο σύνολο των μαθητών, (ανεξαρτήτως δηλαδή της
θρησκευτικής τους ένταξης) και εκπαίδευση θρησκειολογικού χαρακτήρα, «κατά τρόπο
αντικειμενικό, κριτικό και πλουραλιστικό, χωρίς να επιδιώκει κατηχητικό σκοπό, έτσι ώστε
να σέβεται τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους» (ΣτΕ, 660/2018·
926/2018). Το Κράτος δεν μπορεί να στερήσει από τους μαθητές, που ασπάζονται ορισμένο
δόγμα ή θρησκεία, το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς τους
(ΣτΕ, 1749/2019, 1750/2019).
Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε τη διαδικασία
συμμόρφωσης του ΜτΘ προς τις Αποφάσεις του ΣτΕ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ) όρισε Επιστημονική Επιτροπή, η οποία εκπόνησε μεταβατικά ΠΣ (ΥΠΑΙΘ, 2020α και
2020β) και διδακτικά βιβλία και υπέβαλε προτάσεις για το καθεστώς χορήγησης της
απαλλαγής (ΙΕΠ, 2020). Στα νέα ΠΣ, τα θρησκειολογικά στοιχεία αφαιρέθηκαν από το
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Δημοτικό, ενώ στο Γυμνάσιο συγκεντρώθηκαν σε 2 θεματικές ενότητες της Γ΄ Γυμνασίου.
Ταυτόχρονα, έγιναν αλλαγές στην ανάπτυξη των διδακτικών θεμάτων, με στόχο την
ενίσχυση του ομολογιακού προσανατολισμού. Στο Λύκειο έγινε αναμόρφωση των
διδακτικών αξόνων και των διδακτικών θεμάτων. Συνολικά, σε 11 θεματικές ενότητες (62
διδακτικές ενότητες) υπάρχει 1 θεματική ενότητα (8 διδακτικές ενότητες) με
θρησκειολογικό περιεχόμενο (9 %). Το μεγαλύτερο μέρος των θεματικών ενοτήτων της Β΄
τάξης και συνολικά της Γ΄ τάξης (33 διδακτικές ενότητες) ασχολούνται με ζητήματα
θεολογικού, ηθικού και κοινωνικού προβληματισμού. Η συγγραφή νέων ΠΣ, τα οποία θα
αντικαταστήσουν τα μεταβατικά, αναμένεται να ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2020-21.

3. Τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών στην Κύπρο (2019)
Κατά την περίοδο 2008-2016, η εκπαιδευτική ηγεσία της Κύπρου προχώρησε σε μια
προσπάθεια αναδόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και εκσυγχρονισμού των ΑΠ. Σε
πρώτη φάση εκπονήθηκαν νέα ΠΣ και ΑΠ σε όλα τα μαθήματα Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης. Τα νέα ΠΣ αξιολογήθηκαν από Επιστημονική Επιτροπή, το 2014, η οποία
υπέβαλε προτάσεις για την αναμόρφωσή τους. Τα νέα ΠΣ αναθεωρήθηκαν, το 2016, με
βάση Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας και ξεκίνησε η μεταβατική περίοδος της
εφαρμογής τους. Ακολούθησαν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και δράσεις συντονιστικής
υποστήριξής τους. Στα νέα ΠΣ περιλαμβάνεται ΑΠ Θρησκευτικών, για όλες τις τάξεις του
Δημοτικού, του Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου. Οι Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας
καλύπτουν όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Το ΜτΘ στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου θεμελιώνεται στο άρθρο 20, 1 του
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ορίζει ότι: «Έκαστος έχει το δικαίωμα
να εκπαιδεύηται… συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος των γονέων, όπως
διασφαλίζωσιν υπέρ των τέκνων αυτών εκπαίδευσιν συνάδουσαν προς τας θρησκευτικάς
αυτών πεποιθήσεις». Το ΜτΘ διδάσκεται επί δίωρο την εβδομάδα, σε όλες τις τάξεις
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Ταυτόχρονα, υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής για τους
μαθητές οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Το νέο ΠΣ Θρησκευτικών, όπως δομήθηκε αρχικά (ΥΠΠΑΝΚ, 2010), διαφοροποιήθηκε
για πρώτη φορά από τα ΑΠ της Ελλάδας, τα οποία ήταν μέχρι τότε σε χρήση. Η
αναμόρφωση του ΜτΘ εντάσσεται στην προσπάθεια για ένα σύγχρονο δημοκρατικό και
ανθρώπινο σχολείο. Στο νέο ΠΣ δηλώνεται αφετηριακά ότι το ΜτΘ «διακρίνεται, αφενός,
από την Κατήχηση και υπερβαίνει, αφετέρου, τη θρησκειολογική θεώρηση» (ΥΠΠΑΝΚ, 2010,
σελ. 202). Ως σκοπός του μαθήματος ορίζεται να γνωρίσει στους μαθητές/τριες, αφενός,
την ορθόδοξη πίστη και, αφετέρου, το πανανθρώπινο διαχρονικό φαινόμενο της θρησκείας.
Οι ειδικότεροι στόχοι του ΜτΘ, οι οποίοι αφορούν στη «βίωση αρμονικής κοινωνίας του
ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και τη φύση», υπηρετούν το
αίτημα για δημοκρατική και ανθρώπινη παιδεία. Οι βασικοί άξονες της διδασκαλίας του
μαθήματος καλύπτουν όλους τους μαθησιακούς τομείς, δηλαδή γνώσεις (για την Εκκλησία,
τα σύγχρονα θρησκεύματα και το θρησκευτικό φαινόμενο), αξίες και στάσεις (με έμφαση
στην προσωπική νοηματοδότηση), ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες (ενσυναίσθηση,
επικοινωνία, αλληλεγγύη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη).
Οι θεματικές ενότητες του Δημοτικού αναπτύσσονται γύρω από τους άξονες: Η χαρά
της ζωής (Α΄ τάξη), Όμορφος κόσμος (Β΄ τάξη), Όλες και όλοι είναι αδέλφια (Γ΄ τάξη),
Αγώνας για το καλό (Δ΄ τάξη), Ζωή με αγάπη (Ε΄ τάξη), Πορεία μέσα στην αγάπη (ΣΤ΄ τάξη).
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Από τις 38 θεματικές ενότητες του Δημοτικού, 24 έχουν αμιγώς Ορθόδοξο χριστιανικό
περιεχόμενο (63,1 %), 10 έχουν διαθρησκευτικό προσανατολισμό με αφετηρία την
Ορθόδοξη παράδοση (26,3 %) και 4 ασχολούνται με θρησκειολογικά θέματα (10,5 %). Οι
θρησκειολογικές ενότητες αναφέρονται στις θρησκευτικές κοινότητες της Κύπρου, στους
Ρωμαιοκαθολικούς, στους Προτεστάντες, στους Μουσουλμάνους, στους Ιουδαίους, στον
Ινδουισμό και στον Βουδισμό.
Οι θεματικές ενότητες του Γυμνασίου αναπτύσσονται γύρω από τους άξονες: Η
Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κύπρο (Α΄ τάξη), Θεός και άνθρωπος στην Αγία Γραφή (Β΄ τάξη),
Κοινωνία ελευθερίας και αγάπης (Γ΄ τάξη). Από τις 20 θεματικές ενότητες του Γυμνασίου, 14
έχουν αμιγώς Ορθόδοξο χριστιανικό περιεχόμενο (70 %), 2 επικεντρώνονται σε κοινωνικά
και ηθικά θέματα με αφετηρία την Ορθόδοξη πίστη (10 %) και 4 έχουν θρησκειολογικό
περιεχόμενο (20 %). Ολόκληρη η Α΄ Γυμνασίου έχει διαθρησκευτική στόχευση.
Οι θεματικές ενότητες της Α΄ Λυκείου αναπτύσσονται γύρω από τον άξονα:
Χριστιανισμός και Θρησκεύματα. Από τις 5 θεματικές ενότητες, 2 έχουν αμιγώς Ορθόδοξο
χριστιανικό περιεχόμενο (40 %), 1 επικεντρώνεται σε κοινωνικά και ηθικά θέματα με
αφετηρία την Ορθόδοξη πίστη (20 %) και 2 έχουν θρησκειολογικό περιεχόμενο (40 %).
Τα νέα ΠΣ αναθεωρήθηκαν, ύστερα από αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκαν
Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας (ΥΠΠΑΝΚ, 2019). Στην τελική του μορφή, το ΜτΘ
έχει ως στόχο, αφενός, να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα της καθημερινής ζωής μέσα από
θεολογικές πηγές και, αφετέρου, να καταστήσει τους μαθητές «κοινωνούς πανανθρώπινων
και διαχρονικών αξιών, όπως είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συγγνώμη, η κατανόηση και ο
αλληλοσεβασμός» (ΥΠΠΑΝΚ, Κλιμάκιο Θρησκευτικών). Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε ο
ομολογιακός χαρακτήρας του ΜτΘ και μειώθηκαν τα διαθρησκευτικά και τα
θρησκειολογικά στοιχεία. Οι σκοποί του ΜτΘ κατά τάξη αφορούν σε γνώσεις, στάσεις και
δεξιότητες, με επίκεντρο πρωτίστως τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.
Οι θεματικές ενότητες του Δημοτικού αυξήθηκαν σε 50, στις οποίες παρέμειναν οι 4
θρησκειολογικές, καταλαμβάνοντας πλέον μικρότερο ποσοστό (8 %), ενώ στις υπόλοιπες
κυριαρχεί η Ορθόδοξη προσέγγιση (92 %), συμπεριλαμβανομένων στις τελευταίες 12
θεματικών ενοτήτων (24 %), που ασχολούνται με ζητήματα κοινωνικού ή ηθικού
προβληματισμού. Οι ρηματικές φράσεις που εισάγουν Δείκτες Επιτυχίας δείχνουν ποικιλία
στόχων, για γνώσεις, στάσεις-αξίες και δεξιότητες, με έμφαση στον γνωστικό τομέα και
στην κατανόηση, με επικρατέστερα τα ρήματα: Κατανοήσουν (78 φορές), τεκμηριώνουν (37
φορές), παρουσιάζουν (25 φορές), διακρίνουν (22 φορές), ερμηνεύουν (18 φορές),
αφηγούνται (17 φορές), προσδιορίζουν (16 φορές), αξιολογούν (15 φορές).
Μετά την αναμόρφωση του ΠΣ, οι διδακτικοί άξονες του Γυμνασίου ακολουθούν την
παραδοσιακή δόμηση: Παλαιά Διαθήκη (Α΄ τάξη), Καινή Διαθήκη (Β΄ τάξη), Εκκλησιαστική
Ιστορία (Γ΄ τάξη). Σε σύνολο 121 διδακτικών ενοτήτων εντοπίζονται 4 με διαθρησκευτικό
προσανατολισμό (3,3 %), από τις οποίες 3 με θρησκειολογικό περιεχόμενο (2,5 %). Σε
γενικές γραμμές, η ανάπτυξη των διδακτικών θεμάτων παρέμεινε ως είχε στα ΑΠ πριν το
2016, με μερικό εμπλουτισμό τους, κυρίως με θέματα από την εκκλησιαστική ιστορία της
Κύπρου και την εκκλησιαστική λατρεία. Ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκαν τα διδακτικά βιβλία
του ελλαδικού εκπαιδευτικού συστήματος της περιόδου 2006-17 και επικουρικό βοήθημα
σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία της Κύπρου (Πηγασίου κ.ά., 2015).
Στο Λύκειο, αντίστοιχα, επανήλθαν οι διδακτικοί άξονες που ίσχυαν στην Ελλάδα πριν
τη μεταρρύθμιση του 2017: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία (Α΄ τάξη), Χριστιανισμός και
Θρησκεύματα (Β΄ τάξη), Θέματα Χριστιανικής Ηθικής (Γ΄ τάξη). Η ανάπτυξη των διδακτικών
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θεμάτων παρέμεινε ως είχε στα ΑΠ και στα βιβλία της περιόδου 1998-2016, με μερική
αναδιάταξη, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό τους. Ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκε επικουρικό
βοήθημα για τη Θεία Λειτουργία (Πηγασίου κ.ά., 2014). Σε σύνολο 90 διδακτικών ενοτήτων,
71 επικεντρώνονται στην Ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση (78,9 %), από τις οποίες 33
με θέματα ηθικού και κοινωνικού προβληματισμού (36,7 %) και 11 έχουν θρησκειολογικό
περιεχόμενο (12,2 %). Οι ρηματικές φράσεις που εισάγουν Δείκτες Επιτυχίας δείχνουν
ποικιλία στόχων, που καλύπτουν γνώσεις, στάσεις-αξίες και δεξιότητες, με έμφαση στις
ανώτερες γνωστικές δεξιότητες και με επικρατέστερα τα ρήματα: Επισημαίνουν (41 φορές),
αναλύουν (36 φορές), διακρίνουν (34 φορές), επεξηγούν (16 φορές).

4. Αποτίμηση και συμπεράσματα
Τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά της Ελλάδας (2017) και της Κύπρου (2019) είναι καρπός
μιας σταδιακής μετεξέλιξης του ΜτΘ, η οποία οφείλεται στην πρόοδο της
θρησκειοπαιδαγωγικής επιστήμης, καθώς και στις κλιμακούμενες κοινωνικές μεταβολές.
Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε η πρόσληψη νεο-ομολογιακών, φαινομενολογικών και
κριτικών χαρακτηριστικών, καθώς και στοιχείων από νεώτερες παιδαγωγικές τάσεις, με
στόχο την ενίσχυση της μαθησιοκεντρικής και παιδοκεντρικής διδασκαλίας. Τα δύο ΠΣ,
παρά τις διαφορές τους, εκκινούν αφετηριακά από τον γνωσιακό, παιδαγωγικό και
πολιτιστικό χαρακτήρα του ΜτΘ. Στο ΜτΘ εντάσσονται θέματα με πολιτιστικό,
ανθρωπιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς και θρησκειολογικά στοιχεία, τα οποία
θεωρούνται απαραίτητα για τον γραμματισμό των μαθητών και για την προαγωγή της
αλληλογνωριμίας, του διαλόγου και της αρμονικής συνύπαρξης. Τα διδακτικά θέματα, κατά
το μεγαλύτερο μέρος τους, επικεντρώνονται στην επικρατούσα θρησκεία των μαθητών,
σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των γονέων τους. Από την άποψη αυτή, τα ΠΣ θα μπορούσαν
να θεωρηθούν ως «νεο-ομολογιακά» και ως μετεξέλιξη των προηγούμενων ΠΣ. Τα ΠΣ
απορρίπτουν την κατήχηση ως παρωχημένη μορφή διδασκαλίας, η οποία δεν συνάδει με
τους σκοπούς της εκπαίδευσης.
Μετά τις Αποφάσεις του ΣτΕ στην Ελλάδα, παρήχθησαν μεταβατικά ΠΣ, τα οποία
αναδιπλώθηκαν από τις παραπάνω θέσεις, ενισχύοντας τα ομολογιακά έναντι των
θρησκειολογικών στοιχείων. Τα τελευταία δεν απαλείφθηκαν, αλλά μειώθηκαν και
συγκεντρώθηκαν σε διακριτές θεματικές ενότητες. Ταυτόχρονα, διατηρήθηκαν τα δομικά
χαρακτηριστικά και ο μεθοδολογικός προσανατολισμός των προγενέστερων ΠΣ. Στην
Κύπρο, με την αναθεώρηση του ΠΣ με βάση Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, υπήρξε
ανάλογη αναδίπλωση. Τα τελικά υλικά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ΠΣ και στα ΑΠ της
προγενέστερης περιόδου. Η κατηχητική διδακτική προσέγγιση εξακολουθεί να αποκλείεται,
για παιδαγωγικούς και θεολογικούς λόγους.
Οι παραπάνω παλινωδίες οφείλονται πρωτίστως στις Αποφάσεις ανώτατων
ελληνικών και διεθνών Δικαστηρίων, καθώς και στον θόρυβο που προκλήθηκε από
διάφορους επικριτές, μολονότι δεν υπάρχουν μελέτες για τα αποτελέσματα της
διδασκαλίας των ομολογιακών και των θρησκειολογικών στοιχείων, καθώς επίσης σχετικά
με την ενδεδειγμένη κατανομή των διδακτικών θεμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται στον
μέγιστο βαθμό η προσδοκώμενη μάθηση. Πολλοί από εκείνους οι οποίοι μετέχουν στον
διάλογο γύρω από τον ομολογιακό ή τον θρησκειολογικό χαρακτήρα του ΜτΘ φαίνεται να
δίνουν βαρύτητα πρωτίστως σε νομικά ή ιδεολογικά κριτήρια έναντι των παιδαγωγικών,
ερήμην των εξελίξεων της σύγχρονης θρησκειοπαιδαγωγικής και των παιδαγωγικών
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χαρακτηριστικών των παιδιών. Τελικά, το δίλημμα ομολογιακή ή θρησκειολογική
θρησκευτική εκπαίδευση, κρινόμενο με παιδαγωγικούς όρους, φαίνεται να αποτελεί ένα
διχαστικό ψευτοδίλημμα (Βασιλόπουλος, 2007).
Συμπερασματικά, μετά τις τελευταίες αλλαγές, αναδύεται προβληματισμός σχετικά
με την παιδαγωγική αποστολή του ΜτΘ, η οποία οφείλει να θεμελιώνεται στην ελευθερία
των μαθητών και να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές προσδοκίες και ανάγκες τους, καθώς
και στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
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Θεματική ενότητα:
Τέχνη, πολιτισμός και εκπαίδευση
Το graphic novel ως καταξιωμένη μορφή τέχνης
Ζέζου Αναστασία
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Ν/Γ Κρεμαστής Ρόδου
zezou@aegean.gr

Περίληψη
Το graphic novel (gn) αποτελεί σήμερα μια καταξιωμένη μορφή τέχνης σε διεθνές επίπεδο,
η οποία είναι διακριτή και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπάρχει
πληθώρα αναγνωσμάτων gn, όπως και εμπεριστατωμένων και εξειδικευμένων
ακαδημαϊκών μελετών, περιοδικών και συνεδρίων, που συνάδουν στην άποψη της χρήσης
του συγκεκριμένου μέσου (medium) για τη μεταφορά κάθε είδους αφήγησης.
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η αποτύπωση των σημαντικότερων ιστορικών
σταθμών, που συνέβαλαν στην ευρεία αποδοχή του μέσου (medium). Η παρουσίαση της
ιστορικής αναδρομής αρχικά ξεκινά με τα λίγα πάνελς στα κόμικς περιπτέρου (mainstream
comics) και στα άλμπουμς (albums) των 48-64 σελίδων, για να καταλήξουμε στα σημερινά
πολυσέλιδα gn, που άλλαξαν τον τρόπο έκδοσης, αλλά και τον τρόπο πρόσληψης των
κόμικς γενικότερα.
Τέλος, θα επιχειρηθεί μια σύντομη αναφορά στη σύγχρονη ολοένα και πιο στενή σχέση gn
και εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί μια φόρμα ιδιαίτερα προσφιλή στους μαθητές όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Λέξεις-κλειδιά: Graphic novel, ιστορική αναδρομή, εκπαίδευση.

1. Το graphic novel (gn)
Οι γραφιστικές αφηγήσεις (graphic novels) αποτελούν ένα σύγχρονο και νεωτερικό
λογοτεχνικό είδος, το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην
Ελλάδα, μέσω μιας αμφίδρομης ανατροφοδότησης ανάμεσα στον ολοένα και αυξανόμενο
αριθμό αναγνωστών όλων των ηλικιών, την έκδοση αντίστοιχων έργων και την ακαδημαϊκή
ενασχόληση με αυτό.
Έργα, όπως: Maus, Persepolis, Jimmy Corrigan, Cancer vixen, Palestine, Blankets, The
photographer, Regards from Serbia, Safe area Gorazde, Epileptic, Embroideries, Rolling
Blackouts, αλλά και το ελληνικό Logicomix αποτελούν μόνο μερικά από τα πιο γνωστά gn.
Ο όρος ‘graphic novel’ (gn), που ουσιαστικά αναφέρεται στη γραφιστική αφήγηση
(graphic narrative) τυγχάνει διεθνούς αναγνωρισιμότητας τόσο από το αναγνωστικό κοινό,
όσο και από τους μελετητές. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν όρο που επιδέχεται πολλαπλές
ερμηνείες και επανασηματοδοτήσεις χωρίς να έχει συγκεκριμένα και σαφή όρια
(amorphous term) (Chute & Dekoven, 2006; Harris, 2013; Wolk, 2007).
Ειδικότερα, το gn αποτελεί ένα μοναδικό τρόπο αφήγησης που διευρύνει τα όρια της
πολυτροπικής λογοτεχνίας και που προσιδιάζει στα σύγχρονα τεχνολογικά, ψηφιακά και
κοινωνικοϊστορικά δεδομένα, διαμορφώνοντας κυρίως έναν εικονιστικό κώδικα με
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παγκόσμια εμβέλεια. Με αυτό τον τρόπο, η έννοια της λογοτεχνίας απομακρύνεται από το
αμιγώς λεκτικό κείμενο και ολοένα και περισσότερο προσδίδεται βαρύνουσα σημασία στην
οπτική τροπικότητα (Aune, 2009; Dawson, 2018).
Σήμερα, η επιστημονική έρευνα έχει στραφεί στον καθορισμό των ειδολογικών
χαρακτηριστικών του gn, κυρίως σε σύγκριση με τα κόμικς, αφού τα gn υλοποιούν το εξής
παράδοξο: ενώ χρησιμοποιούν τη γλώσσα των κόμικς, ταυτόχρονα διαφέρουν από αυτά,
θέτοντας διαφορετικά πλαίσια μελέτης και λειτουργίας. Έτσι, αν και το gn αποτελεί μια
πρωτεϊκή και άρα ευέλικτη μορφή λογοτεχνίας, που δύσκολα οριοθετείται, όμως έχει ήδη
αποκτήσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνθέτουν τον πυρήνα μιας αυτόνομης
και διακριτής λογοτεχνικής φόρμας με πολλαπλές δυνατότητες.
Συγκεκριμένα, τα gn αποτελώντας μια διαμεσική φόρμα (transmediation form)
χαρακτηρίζονται: α) από μια συγκεκριμένη ‘γλώσσα’ (των συμβατικών κόμικς περιπτέρου)
β) μια νεωτερική θεματική (ιστορικά, δημοσιογραφικά, ιατρικά, αυτοβιογραφικά, επίκαιρα,
κ.ά. θέματα) και γ) μια εκδοτική μορφή που είναι παρόμοια με αυτήν του βιβλίου και
αποστασιοποιείται από αυτήν του περιοδικού (Ζέζου, 2017a; 2017b; 2017c).
Έτσι τα gn με το ποικίλο συνδυασμό λέξης και εικόνας (γλώσσα) ανέδειξαν και
αναδεικνύουν συνεχώς τις δυνατότητες των υβριδικών μέσων (hybrid medium), που
καθίστανται ιδανικά ‘οχήματα’ κάθε είδους αφήγησης, αποδεσμεύοντας τον εικονιστικό
κώδικα από την προκατάληψη της ‘εύκολης ανάγνωσης’. Η δημιουργία αυτού του
υβριδικού είδους, ουσιαστικά, αντανακλά τους νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε
να αφηγηθούμε και να αποτυπώσουμε τον κόσμο (Baetens, 2001; Bonser, 2017; Hescher,
2016).
Η βαθύτερη κατανόηση των gn οδηγεί αναπόφευκτα σε μία ιστορική αναδρομή, ώστε
αφενός να αποτυπωθεί η πορεία της σταδιακής ανάδυσης και διαμόρφωσης του είδους
μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο-ομπρέλα των κόμικς και αφετέρου να καταστεί αντιληπτή η
ραγδαία ανάπτυξη των gn από το 2000 και έπειτα.

2. Η προϊστορία των gn
Η προϊστορία των gn σχετίζεται κυρίως με τα κόμικς, αλλά και με κάθε μορφή
εικονιστικής αφήγησης. Δείγματα αυτής της προϊστορίας αποτελούν οι παλαιολιθικές
ζωγραφιές στα τοιχώματα σπηλαίων με σκηνές καθημερινής ζωής (π.χ. φάσεις κυνηγιού) ή
οι ιαπωνικοί πάπυροι που συνδύαζαν τη διαδοχή εικόνων με σύντομο λεκτικό κείμενο
(scrolls). Αρχαιολογικά ευρήματα, όπως το βιβλίο των νεκρών στην Αίγυπτο, ο δίσκος της
Φαιστού, τα αετώματα και οι αγγειογραφίες, η ζωφόρος του Παρθενώνα, οι στήλες
(Τραϊανού), ο τάπητας της Μπαγιέ, τα βιτρό των καθεδρικών ναών, οι ξυλογραφίες, τα
προσχέδια του Λεονάρντο ντα Βίτσι, κ.ο.κ. αποτελούν πρόδρομες εκφάνσεις (proto-graphic
novels/narratives) των σημερινών gn, που όμως το ευρύ κοινό δεν ήταν σε θέση να τα
απολαύσει στο χώρο του ή να τα ξεφυλλίσει (Duncan & Smith, 2009; Petersen, 2010;
Tabachnick, 2009; Weiner, 2003).
Ως εκ τούτου, η ανάδειξη των νημάτων που ενώνουν το σημερινό gn με το παρελθόν,
θα γίνει μέσω των πρώτων μορφών τυπωμένων κόμικς τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις
ΗΠΑ, αφού η πορεία και η εξέλιξη των κόμικς στην τυπογραφική επιφάνεια καθόρισε και τη
μορφή των σύγχρονων πολυσέλιδων gn (Goggin & Hassler-Foster, 2010; Ζέζου, 2017c).
Στο ευρωπαϊκό έδαφος η ανακάλυψη της τυπογραφίας συνέβαλε στην ανάπτυξη των
κόμικς με σύγχρονους όρους. Τότε άρχισαν να κυκλοφορούν οι μονές φυλλάδες
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(broadsheet), οι οποίες χρησιμοποιούσαν λεκτικό κείμενο και εικονιστικό, με σκοπό,
συνήθως, ένα ηθικό δίδαγμα. Εξαιρετικά δημοφιλή ήταν και τα επαναστατικά φυλλάδια
(λιούμποκ) στη Ρωσία (17ος και 18ος αιώνας), στα οποία γινόταν σάτιρα κατά του τσάρου με
τη μορφή της αλληγορίας. Αντίστοιχες επαναστατικές προκηρύξεις κυκλοφορούσαν και στη
Γαλλία, παρουσιάζοντας με άσεμνο τρόπο τη Μαρία Αντουανέτα, ενώ κυκλοφορούσαν και
οι εικονογραφημένες ιστορίες των εκδόσεων Epinal (Imagerie d’ Epinal) για παιδιά.
Το 1827 ο πρωτοπόρος Rodolphe Topffer επινοεί την αφηγηματική λωρίδα (la
literature en estampes, picture stories, comic strips), για να δηλώσει τις διαδοχικές φάσεις
επεισοδίων της καθημερινής ζωής. Έργα του, όπως το Historie de Monsieur Jabot (1833),
Histoire de M. Cryptogame (1845) θεωρούνται τα πρώτα δείγματα της άρρηκτης σχέσης
λέξης και εικόνας (Kunzle, 2007; Williams & Lyons, 2010).
Την ίδια εποχή στη Γαλλία και την Αγγλία, καθώς η προσοχή της κοινωνίας στρέφεται
προς τα παιδιά, κυκλοφορούν και εβδομαδιαίες ειδικές εκδόσεις, που απευθύνονται σε
αυτά. Στη Γαλλία και το Βέλγιο μόνο μεταξύ των ετών 1857-1902, υπάρχουν 50
εβδομαδιαία παιδικά περιοδικά με συνδρομή, στα οποία εμπεριέχονται εικονογραφημένες
διδακτικές ιστορίες.
Ο Γερμανός W. Bush, που θεωρείται η ‘γέφυρα’ ανάμεσα στη λαϊκή και τη λόγια
τέχνη, δημιούργησε το 1865 δύο μικρούς, σκανταλιάρηδες ήρωες: τον Μax και Μοritz στο
χιουμοριστικό περιοδικό Fliegende Blater, που απετέλεσε πηγή έμπνευσης και για το
αμερικανικό Katzenjammer Kids.
Εν τούτοις, πρώτο κόμικς στην Ευρώπη θεωρείται το Ally’s Sloper Half Holiday του
Gilbert Dalziel το 1884, που ήταν εβδομαδιαίο, ασπρόμαυρο και φτηνό ανάγνωσμα. Η
μεγάλη εμπορική του επιτυχία στην Αγγλία συνετέλεσε στην έκδοση ποικίλων, φτηνών
κόμικς (μισή πένα), με πιο χαρακτηριστικό το Comic Cuts to 1890.
Τέλος, μεταξύ των ετών 1910 και 1950 παρουσιάστηκαν τα ξυλοτυπογραφικά
μυθιστορήματα (woodcut novels or narratives), που αποτελούσαν βιβλία με ασπρόμαυρη
εικονογράφηση και απουσίαζε το λεκτικό κείμενο. Ειδικότερα, μετά την οικονομική κρίση
του 1929 και την ανάδειξη του γερμανικού εξπρεσιονισμού εμφανίστηκαν δημιουργοί,
όπως ο Frans Masereel (Βέλγιο) και o Otto Nuckel (Γερμανία), που με την πολυσέλιδη
διαδοχή εικόνων, απετέλεσαν τους προδρόμους των σημερινών gn.
Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει η παράδοση των σατιρικών περιοδικών, αλλά των strips στις
εφημερίδες της δεκαετίας του 1920. Η ύπαρξη από το 1920 της Disney Studio και από το
1930 της Warner Brothers συνέβαλε στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στα
κόμικς, τον κινηματογράφο και τα κινούμενα σχέδια (Sabin, 1997).
Τα comic strips ξεπήδησαν από το μέσο των κυριακάτικων εφημερίδων στις ΗΠΑ
συνδυάζοντας τη δημοσιογραφία, το χιούμορ και την πλοκή. Χρησιμοποιούσαν απλό
λεκτικό κείμενο και εικονιστικό, σε μία προσπάθεια να καταστούν κατανοητά τόσο από
τους μετανάστες, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος προερχόταν από την Ευρώπη και ήταν
ήδη εξοικειωμένο με τις μονοσέλιδες εκτυπώσεις και τη γελοιογραφία, όσο και από τα
παιδιά. Χαρακτηριστικά comic strips αποτελούν το Yellow Kid, το Little Nemo in Slumberland
και το Mutt and Jeff (Harvey, 2009).
Από το 1929 γίνονται οι πρώτες ανατυπώσεις των πιο δημοφιλών comic strips σε
αυτόνομες συλλογές ή ως ένθετο, χωρίς όμως συστηματικό τρόπο. Έτσι, γίνεται σταδιακά η
μετάβαση από τα κόμικς των εφημερίδων στα αυτόνομα περιοδικά. Σημαντικός σταθμός
για την εμφάνιση εκδοτικών οίκων κόμικς (comic books ή mainstream comics) υπήρξε η
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πρωτοβουλία του Max Gaines, που το 1934 (ή το 1933) συνέβαλε στην έκδοση των κόμικς
σε μορφή αυτόνομων περιοδικών από εκδοτικούς οίκους (Wright, 2001).
Το 1938 εκδίδεται ο Superman από τις εκδόσεις DC, που εδραιώνει το υπερηρωικό
κόμικς, ως γένος. Την ίδια εποχή παρουσιάζονται εξειδικευμένα καταστήματα (shop
system), στα οποία πωλούνται κόμικς, συντελώντας στην εκδοτική έκρηξη του είδους.
Από το τέλος της δεκαετίας του 1940 αρχίζει να σημειώνεται πτώση στις πωλήσεις
των υπερηρωικών κόμικς και αναπτύσσονται νέα γένη, όπως κόμικς τρόμου και εγκλήματος
συνδυασμένα με επιστημονική φαντασία. Τότε, ο Fredric Wertham, ένας ειδικευόμενος
ψυχίατρος, με το γνωστό έργο του Seduction of the innocent (1954), άσκησε δριμεία κριτική
αναφορικά με την επίδραση των κόμικς στους εφήβους. Ήταν τόσο σημαντική η επιρροή
του στις πωλήσεις των κόμικς, που οι εκδοτικοί οίκοι δημιούργησαν ένα διακριτό εκδοτικό
οργανισμό, τον Comic Magazine Association of America (CMAA), που συνέταξε αυστηρούς
κανόνες για την έκδοση κόμικς, απαγορεύοντας την αποτύπωση βίας, σεξουαλικών
θεμάτων και ασέβειας σε μορφές εξουσίας, όπως η αστυνομία και η δικαιοσύνη (Nyberg,
1998).
Το 1952, παρά τους αυστηρούς κανόνες, εκδόθηκε το περιοδικό για ενηλίκους MAD,
που σατίριζε τη βιομηχανία των κόμικς, το κοινωνικό κατεστημένο και τον ίδιο τον κώδικα
των κόμικς.
Τη δεκαετία του 1960, εξαιτίας όλων των προηγούμενων ζυμώσεων, διαφάνηκε μία
σοβαρή προσπάθεια να αποδεσμευτούν τα κόμικς από την παιδικότητα και το κωμικό
στοιχείο. Έτσι, ξεκίνησε μια ριζική αλλαγή, όσο αφορά το μέσο και την αισθητική φόρμα. Οι
εκδότες αναζήτησαν καινούρια γένη, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη φόρμα των
κόμικς, προσπερνώντας τους προηγούμενους περιοριστικούς κανόνες (Lopes, 2009).
Η έκδοση του περιοδικού MAD magazine και η μελέτη του Fredric Wertham εναντίον
των κόμικς, σε συνδυασμό με την ύπαρξη κανόνων (Κώδικας των κόμικς) θεωρούνται
βασικές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη του gn. Το περιοδικό MAD επέδρασε
σημαντικά στην εξέλιξη των κόμικς, αφού προλείανε το έδαφος για την εμφάνιση των
εκτενών αφηγήσεων (long forms comics).
Ταυτόχρονα, η βιομηχανία των κόμικς επαναξιολογείται και αναπροσαρμόζεται. Έτσι,
αναδύεται και πάλι η έκδοση υπερηρωικών κόμικς, αλλά οι ήρωες ήταν προσαρμοσμένοι
στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των απλών ανθρώπων και δρούσαν
ομαδικά (Bongco, 2000; Wolk, 2007: 29-59).

3. Τα ασυμβίβαστα κόμικς (Underground comics ή comix)
Σημαντική εξέλιξη στο χώρο των κόμικς αυτήν την εποχή (από τη δεκαετία του 1960
και μέχρι περίπου το 1975) ήταν η εμφάνιση του κινήματος των underground comics ή
comix, καθώς εξέφραζε την έντονη αμφισβήτηση του κοινωνικού κατεστημένου (Petersen,
2010; Ζέζου, 2017c).
Τα κόμικς αυτά (comix) δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι υπήρχε μέχρι τότε. Η κύρια
διαφοροποίησή τους έγκειται στο ότι αφενός απευθύνονταν αποκλειστικά σε ενήλικες και
αφετέρου οι θεματικές τους προσέγγιζαν ζητήματα ‘απαγορευμένα’ (π.χ. παιδικοί βιασμοί,
αιμομιξίες, πολιτική κριτική, κτλ). Η ονομασία ‘comix’ ή ‘underground comix’ με το
χαρακτηριστικό ‘x’ στο τέλος της λέξης, αντί του ‘cs’, σημαίνει Χ-rated, δηλ. αυστηρώς
ακατάλληλο. Έτσι, τα comix δημιουργούσαν μία αντικουλτούρα και ταυτόχρονα ήταν
ανατρεπτικά και επαναστατικά (underground). Επίσης, εμπεριείχαν πολλή βία, σεξουαλικά
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στοιχεία, πολιτική ιδεολογία και αντι-ήρωες, που είχαν σχέση με τον υπόκοσμο
(ναρκωτικά).
Η πώληση των comix γινόταν, αρχικά, στις γωνίες των δρόμων, σχεδόν κρυφά, και
αργότερα στα καταστήματα, που πουλούσαν αντικείμενα για τους χίπις (headshops)
ιδιαίτερα στο Σαν Φρανσίσκο, που θεωρείται η πρωτεύουσα των χίπις εκείνης της εποχής.
Τα comix ήταν αυτοεκδόσεις ή εκδόσεις ιδιοκτητών που ανήκαν στο κίνημα των χίπις, οι
οποίες συνδύαζαν το χιούμορ με τη νεωτερικότητα όχι μόνο στη θεματική, αλλά και στην
εικονογράφηση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο εξώφυλλο, το οποίο μοιάζει με καλλιτεχνική
αφίσα (Wolk, 2007).
Χαρακτηριστικότερο έργο comix αποτελεί το περιοδικό Zap Comics του Robert Crumb,
που εκδόθηκε το 1968. Θεωρείται ως το πιο πετυχημένο comix της εποχής του, γιατί
συνδύαζε τόσο την επίδραση των κλασικών strips, όσο και των ιστοριών του Disney και του
MAD (Sabin, 1997).
Εκτός από το χαρακτηριστικό περιοδικό Zap, στα comix συγκαταλέγονται και πολλές
γυναίκες δημιουργοί με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της Trina Robbins.
Συνοπτικά, η συμβολή των underground comix στη δημιουργία των σύγχρονων gn
ήταν παρόμοια με αυτήν του Mad, δηλ. τα comix 1) ήταν πλέον επώνυμα και ο δημιουργός
είχε τη δυνατότητα να εκφραστεί χωρίς καμιά λογοκρισία, 2) εστίαζαν στη μη περιοδική
έκδοση, αφού εκδίδονταν με όρους βιβλίου, δηλαδή όποτε επέλεγε να το εκδώσει ο
δημιουργός, 3) καθιέρωσαν ένα ποιητικό ήθος ατομικής έκφρασης, παρόλο που υπήρξαν
και ομαδικά έργα 4) διαπνέονταν από ειρωνεία, είχαν ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο
και απορροφούσαν κοινωνικά θέματα της εποχής τους, ασκώντας κριτική.
Τα comix άρχισαν να παρακμάζουν στο τέλος του 1970, ιδιαίτερα μετά την απόφαση
του ανώτερου δικαστηρίου στις ΗΠΑ το 1973 να δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές
κοινωνίες (σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικοί) να ορίζουν τι είναι αποδεκτό.
Κάτω από την επίδραση του underground, τη δεκαετία του 1970, αρχίζουν να
δημιουργούνται εξειδικευμένα μικρά καταστήματα-βιβλιοπωλεία, που πωλούν
αποκλειστικά κόμικς όλων των ειδών (ευρωπαϊκά άλμπουμς, κόμικς περιπτέρου, comix).
Αυτό το σύστημα πώλησης των κόμικς, του οποίου ‘πατέρας’ θεωρείται ο Phil
Seuling, ονομάζεται direct market, που σημαίνει ότι οι εκδότες εκδίδουν ό,τι τους
παραγγέλλεται από τα καταστήματα, χωρίς το ρίσκο των πολλών αντιτύπων που
επιστρέφονταν στον εκδότη. Έτσι, οι εκδότες γνώριζαν ακριβώς τις προτιμήσεις του
αναγνωστικού κοινού και προέβαιναν στις αντίστοιχες ανατυπώσεις, οι δημιουργοί
αμείβονταν ανάλογα με τις πωλήσεις των έργων τους και το όνομά τους αναγραφόταν στο
εξώφυλλο (Ellis & Ellis, 2008; Rhoades, 2008; Williams & Lyons, 2010; Ζέζου, 2017c).

4. Τα εναλλακτικά κόμικς (alternative comics)
Τα εναλλακτικά κόμικς (alternative comics), ως συνέχεια των ασυμβίβαστων κόμικς,
εδραίωσαν την αντίληψη ότι το μέσο αυτό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να
μεταφέρει σοβαρές θεματικές με νέους όρους έκδοσης και διακίνησης. Οι απαρχές των
alternative βρίσκονται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και αρχές του 1970, ενώ η ‘χρυσή
εποχή’ τους προσδιορίζεται στη δεκαετία του 1980 αλλά και του 1990 και χαρακτηρίζεται
από έντονους θεματικούς και εικαστικούς πειραματισμούς (Hatfield, 2005).
Αναλυτικότερα το underground comix, προς το τέλος της εμφάνισής του, άρχισε να
αποκλίνει από την αρχική του πορεία (αμφισβήτηση κατεστημένου και εξουσίας) και να
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ακολουθεί τα κόμικς περιπτέρου (υπερηρωικά). Επιπλέον, αυτήν την περίοδο οι
ιστορικοκοινωνικές συνθήκες συμβάλλουν στη δημιουργία αρνητικής κριτικής απέναντι
στην πολιτική εξουσία.
Έτσι, τα εναλλακτικά κόμικς θεωρούνται απόηχος των underground και
περιλαμβάνουν τα «ισόγεια», «νέου κύματος» και «ανεξάρτητα» κόμικς (newave comics,
ground level comics, και independent comics) από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως τα
μέσα της δεκαετίας του 1980.
Τα «ισόγεια» κόμικς (ground level comics) εμπεριείχαν κυρίως θέματα επιστημονικής
φαντασίας και περιπέτειας, ήταν ασπρόμαυρα, έδιναν αυτονομία και ελευθερία στο
δημιουργό, ενώ υπήρχε και επιρροή από τα ευρωπαϊκά κόμικς. Πολλά από τα κόμικς αυτά
εκδίδονταν σε σειρές (series) και όταν τελείωνε η σειρά ξεκινούσαν οι συνέχειες (sequels).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ground level comics αποτελεί το First Kingdom και το Elfquest.
Τα κόμικς «νέου κύματος» (newave comics), που εμφανίστηκαν στα μέσα της
δεκαετίας του 1970, αναφέρονται πολλές φορές και ως mini-comics ή mini-comix. Το κύριο
και διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι εκδίδονταν στο μισό ή το ένα τέταρτο
του μεγέθους των συνηθισμένων κόμικς και οι δημιουργοί προέρχονταν από μία νέα γενιά
δημιουργών των underground κόμικς, οι οποίοι συνήθως δεν έβρισκαν εκδότη για τα έργα
τους. Έτσι, οι εκδόσεις ήταν ανεξάρτητες, με έντονη την ατομική-προσωπική έκφραση του
δημιουργού και δεν υπήρχαν όρια στη θεματική και το περιεχόμενο (Duncan & Smith, 2009:
64).
Τα «ανεξάρτητα κόμικς» (independent comics) δεν εκδίδονταν από τους
παραδοσιακούς εκδοτικούς οίκους κόμικς περιπτέρου (mainstream comics), αλλά από
ανεξάρτητους. Συνήθως, αυτοί οι νέοι εκδοτικοί οίκοι ήταν ανοιχτοί σε καινοτόμες
δημιουργίες, ενώ για πρώτη φορά τίθενται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας χαρακτήρων
από τους δημιουργούς και όχι από τον εκδότη.
Ταυτόχρονα, η έκδοση του περιοδικού RAW από τον Art Spiegelman και τη σύζυγό
του Francoise Mouly, ανέδειξε πολλούς νέους Ευρωπαίους και Αμερικανούς δημιουργούς.
Από τα προηγούμενα διαφαίνεται ότι η παρακμή των underground κόμικς οδήγησε
αρχικώς σε μια μεταβλητότητα και ασάφεια για την πορεία τους, που όμως γρήγορα έδωσε
τη θέση της σε μία σταθερότητα με την εμφάνιση της ώριμης φάσης των εναλλακτικών
(alternative) κόμικς, κυρίως τη δεκαετία του 1980 και του 1990.
Χαρακτηριστικά alternative comics, τα οποία εκδίδονταν σε σειρές και αργότερα σε
ενιαίο τόμο θεωρούνται το Love and Rockets και το American Splendor.
Η συμβολή των alternative comics στη διαμόρφωση του πλαισίου για την ανάδειξη
των gn είναι η απόλυτη και άμεση σύνδεση με τη λογοτεχνία και το βιβλίο. Ουσιαστικά, με
τα κόμικς αυτά συντελείται η νομιμοποίηση του underground comix, ενώ αποτελούν τον
πρόδρομο πολλών καινοτομιών, καθώς τα θέματα είναι ΄σοβαρά’, απευθύνονται σε
ενήλικες και η έκδοση είναι εξαιρετικά προσεγμένη (Ζέζου, 2017c).

5. Η εμφάνιση του gn (ή η meta-comics εποχή)
Η εμφάνιση του πρώτου gn αποδίδεται στον Will Eisner που έγραψε και
εικονογράφησε το 1978 το A contract with God and other tenement stories, με την
αντίστοιχη ένδειξη στο εξώφυλλο. Το έργο εκδόθηκε από οίκο βιβλίων, είχε χοντρό
εξώφυλλο και καλής ποιότητας χαρτί (Chinn, 2004).
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Ο W. Eisner ήταν γνωστός στο χώρο των δημιουργών κόμικς ήδη από το 1936. Όλοι οι
αναγνώστες κόμικς γνώριζαν το γνωστό ένθετό του στις κυριακάτικες εφημερίδες, το Spirit,
(1939-1942) με τις εβδομαδιαίες, αυτοτελείς ιστορίες.
Έχοντας βαθιά γνώση των δυνατοτήτων του είδους και όντας καταξιωμένος στο χώρο
του, επιθυμούσε εκ των προτέρων να εκδοθεί το συγκεκριμένο κόμικς από εκδόσεις
γενικών βιβλίων, κάτι που βέβαια τον δυσκόλεψε πολύ στην αρχή. Ταυτόχρονα,
χρησιμοποίησε την ένδειξη ‘graphic novel’, προκειμένου να προσελκύσει ένα ευρύτερο
αναγνωστικό κοινό και να εντάξει τα κόμικς στην αγορά βιβλίων, νομιμοποιώντας ένα νέο
τρόπο πώλησής τους. Τελικά, μόνο οι εκδόσεις Baronet Books ήταν αυτές που πείστηκαν να
αναλάβουν το ρίσκο της έκδοσης του έργου του. Έτσι, το Συμβόλαιο με το Θεό
καταγράφεται στη μνήμη του κοινού και των θεωρητικών του πεδίου ως το πρώτο gn
(Ζέζου, 2017a; 2018b; 2017c).
Στην πραγματικότητα όμως, ο πρώτος που ανέφερε τον όρο ‘graphic story’ και
‘graphic novel’ ήταν ένας Αμερικανός κριτικός, λάτρης των κόμικς, εκδότης και βιβλιοπώλης,
ο Richard Kyle.
Επιπλέον, ο Eisner δεν ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε εκτενή αφήγηση με τη
‘γλώσσα’ των κόμικς, αφού προϋπήρχαν τα κόμικς των Gil Kane-Archie Goodwin His name is
Savage το 1968 και Blackmark το 1971, καθώς και οι διασκευές κλασικών μυθιστορημάτων
(classics illustrated) της δεκαετίας του 1950 (Chinn, 2004).
Παρόλα αυτά, σήμερα θεωρείται ο ‘πατέρας’ του gn, διότι «ανέδειξε τις δυνατότητες
της νέας φόρμας με σκοπό να παρουσιάσει βαθιά ανθρώπινα δράματα» (Duncan & Smith,
2009: 36) μέσα από το συνδυασμό του αυτοβιογραφικού και του καθημερινού. Όπως
υποστηρίζει ο Laurence Roth (2007), είναι ήσσονος σημασίας αν τελικά ο W. Eisner
χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο, διότι η σπουδαιότητα του εγχειρήματός του έγκειται στο
ότι εκμεταλλεύτηκε πρώτος τις υπάρχουσες δυνατότητες των κόμικς, μετατρέποντάς τα σε
μέσο παρουσίασης των προσωπικών βιωμάτων του.
Επίσης, ο Eisner το 1985 στη γνωστή πλέον θεωρητική μελέτη του Comics and
Sequential Art αναφέρεται στο gn και στα βασικά του χαρακτηριστικά (Eisner, 1985: 141142).
Ο επόμενος σύγχρονος σταθμός του gn είναι ο Art Spiegelman. Επηρεάστηκε
ιδιαίτερα από το underground comix και μέσω του περιοδικού Raw, εξέδωσε, από το 1980,
ανά κεφάλαιο, το Maus, το οποίο το 1986 συγκεντρώθηκε σε έναν τόμο και έγινε ένα από
τα αναγνώσματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, ενώ ο δεύτερος τόμος του Maus
εκδόθηκε το 1991.
Κομβικό σημείο αποτελεί η βράβευση του Maus το 1992 με το βραβείο Pulitzer, σε
μία ειδική κατηγορία, αφού οι κριτικοί δυσκολεύονταν να το εντάξουν σε μία συγκεκριμένη
κατηγορία, εξαιτίας της μορφής του αλλά και του περιεχομένου του. Έτσι, ο Spiegelman με
το Maus ήταν ο πρώτος δημιουργός που έλαβε ειδικό βραβείο λογοτεχνίας.
Το βιβλίο αυτό θεωρείται το κορυφαίο στην κατηγορία του, αφού αναφέρεται σε
τραυματικά γεγονότα (Ολοκαύτωμα), αποτελώντας ταυτόχρονα μυθιστόρημα,
αυτοβιογραφία, ντοκουμέντο, ανάμνηση. Είναι η πρώτη φορά που ένα ‘δύσκολο’ ιστορικό
γεγονός αποτυπωνόταν με τη ‘γλώσσα’ των κόμικς και απευθυνόταν σε ευρύ κοινό.
Παράλληλα, το Maus υπήρξε το έναυσμα για πολλά σύγχρονα πολιτικά gn, όπως το
Palestine του Joe Sacco ή το Alia’s mission (για τον πόλεμο στο Ιράκ) του Mark Stamaty ή το
Afghanistan and back του Tedd Rall ή το Persepolis της M. Satrapi.
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Από το 2000 και εξής παρατηρείται μία συνεχώς αυξανόμενη έκδοση νεωτερικών
κόμικς, διαμορφώνοντας μια νέα δυναμική, που οδήγησε στο σημερινό διακριτό μέσο των
gn.

6. Graphic novel και εκπαίδευση
Η αποδοχή των gn ως λογοτεχνικών βιβλίων, καταξίωσε τη φόρμα στις συνειδήσεις
των ενηλίκων (εκπαιδευτικών, γονιών) και των παιδιών και συνέβαλε στην άμεση
χρησιμοποίησή τους και στο σχολείο (Brozo et al., 2014; Tabachnick, 2009).
Η ενασχόληση των παιδιών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και η εξοικείωση με τα
πολυτροπικά είδη, καθιστούν τη φόρμα των gn ιδιαίτερα προσφιλή στους μαθητές όλων
των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ιδιαίτερα αφού φαίνεται να συνάδει με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντά τους.
Η ενσωμάτωση των gn στο σχολικό πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
έχει θετικά αποτελέσματα για όλο το φάσμα των αναγνωστών-μαθητών (Dong, 2012; Syma
& Weiner, 2013).
Πρώτα από όλα, κεντρίζει την περιέργεια των παιδιών και οδηγεί αβίαστα σε οδούς
φιλαναγνωσίας, ενώ καλλιεργείται ο ‘πολλαπλός γραμματισμός’ (multiple literacies) μέσω
της αποκωδικοποίησης του λεκτικού και εικονιστικού κώδικα.
Επιπλέον, διαμορφώνονται τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο οι
κατάλληλες συνθήκες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, ενώ
ενισχύεται η κριτική αντίληψη.
Εν κατακλείδι, όπως δείχνουν οι μελέτες, είναι εντυπωσιακό το πόσο ευκολότερα οι
μαθητές κατανοούν, ερμηνεύουν, κρίνουν και αναλαμβάνουν δράσεις, μέσα από τη μελέτη
gn που αφορούν διάφορες θεματικές, αποκτώντας έτσι περαιτέρω ικανότητα πρόσληψης
στοιχείων. Το διττό σύστημα εικόνας-λέξης με την αμεσότητα που το χαρακτηρίζει
προσδίδουν ένα καθημερινό, προσιτό και ταυτόχρονα ανθρώπινο πρόσωπο στο κείμενο,
που καλεί τον αναγνώστη να το αποκωδικοποιήσει και να το οικειοποιηθεί.

Συμπεράσματα
Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι η σημερινή πληθώρα εκδόσεων gn
αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακράς ιστορικής πορείας στο χώρο των κόμικς αλλά και του
εικονιστικού κώδικα. Ουσιαστικά, το gn αποτελεί αφενός μια φόρμα που διαμορφώθηκε
από την εξέλιξη των κόμικς μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο και
αφετέρου επαναπροσδιορίζει τη σχέση του αναγνώστη με τη λογοτεχνία.
Τέλος, η ενσωμάτωση των gn στην εκπαίδευση αποτελεί ένα εργαλείο που
αναδεικνύει την αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση ενός αναλυτικού προγράμματος που όχι
μόνο απαιτεί καινούριες ικανότητες από τον μαθητή, αλλά συγχρόνως διαμορφώνει έναν
νέο ορισμό για το τι συνιστά μάθηση και πώς και πότε υλοποιείται.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Aune, M. (2009). Teaching the graphic travel narrative. In S. Tabachnick (Ed.), Teaching the
graphic novel. NY: Modern Language Association of America, pp.223- 229.
Baetens, J. (Ed.) (2001). The graphic novel. Belgium: Leuven university press.
Bongco, M. (2000). Reading comics: Language, culture and the concept of the superhero in
comic books. NY: Garland.

181

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Bonser, R. (2017). Comics, Graphic novels, and manga. USA: Rowman & Littlefield.
Brozo, W. & Moorman, G. & Meyer, C. (2014). Wham! Teaching with graphic novels across
the curriculum. NY: Teacher College Press Columbia University.
Chute, H. & DeKoven, M. (2006). Graphic narrative. Modern Fiction Studies, 52 (4), pp. 767782. Winter.
Chinn, M. (2004). Writing and illustrating the graphic novel, everything you need to know to
create great graphic works. NY: Barron’s.
Dawson, V. (2018). Visuality and identity in post-millennial Indian graphic narratives. USA:
Palgave.
Dong, L. (Ed). (2012). Teaching comics and graphic narratives: Essays on theory, strategy and
practice. NC: McFarland.
Duncan, R. & Smith, M. (2009). The power of comics. NY: Continuum international publishing
group.
Eisner, W. (1985). Comics & sequential art. NY: Poorhouse Press.
Ellis, M. & Ellis, M. (2008). Everything guide to writing graphic novels. Massachusetts: Adams
media.
Goggin, J. & Hassler-Forest, D. (Eds) (2010). The rise and the reason of comics and graphic
literature: Critical essays on the form. North Carolina: McFarland.
Harris, A. (2013). Graphic novels. Minneapolis: ABDO.
Harvey, R. (2009). How comics came to be. In J. Heer & K. Worcester (Eds.), A comics studies
reader. USA: University of Mississippi, pp. 25-45.
Hatfield, C. (2005). Alternative comics. USA: University press of Mississippi.
Hescher, A. (2016). Reading graphic novels: genre and narration. Berlin/Boston: de Gruyter.
Kunzle, D. (2007). Father of the comic strip: Rodolphe Topffer. USA: University Press of
Mississippi.
Lopes, P. (2009). Demanding respect: The evolution of the American comic book.
Philadelphia: Temple University Press.
Nyberg, A.K. (1998). Seal of approval: The history of the comics code. USA: University Press of
Mississippi.
Petersen, R. (2010). Comics, manga and graphic novels: A History of graphic narratives.
California: Praeger.
Rhoades, S. (2008). Comic books: How the industry works. NY: Peter Lang Publications.
Roth, L. (2007). Drawing contracts: Will Eisner’s legacy. The Jewish Quarterly Review, 97 (3),
463-484.
Sabin, R. (1997). Κόμικς ή κόμιξ; ( μετάφρ. Γιώργος Μπαρουξής). Τerzobooks.
Syma, K. C. & Weiner, R. (Eds). (2013). Graphic and comics in the classroom: Essays on the
educational power of sequential art. USA: McFarland & Company.
Tabachnick, S. (Ed.) (2009). Teaching the graphic novel. NY: Modern Language Association of
America.
Weiner, S. (2003). Faster than a speeding bullet: The rise of the graphic novel. NY: NBM.
Williams, P. & Lyons J. (Eds) (2010). The rise of the American comics artists: Creators and
contexts. USA: University Press of Mississippi.
Wolk, D. (2007). Reading comics: How graphic novels work and what they mean.
Philadelphia: Da Capo Press.
Wright, B. (2001). Comic book nation: The transformation of youth culture in America.
Baltimore: John Hopkins UP.

182

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Ζέζου, Α. (2017a). Ορίζοντας το graphic novel: Μια θεωρητική προσέγγιση. Διαδρομές, 123,
σελ. 101-108.
Ζέζου, Α. (2017b). Γραφιστικές αφηγήσεις (Graphic novels) για παιδιά. Κείμενα, τεύχ. 26,
Δεκέμβριος.
Ζέζου, Α. (2017c). Η εποχή των graphic novels. Αυτοέκδοση. Ρόδος: Τυπογραφείο University
Press.

183

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Σχολικός εκφοβισμός και τέχνη
Κουκάκης Γεώργιος
Εκπαιδευτικός ΠΕ86
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Περίληψη
Το θέμα που εξετάζουμε αφορά τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί
γιατί θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που
εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης
και μελέτης. Αρχικά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σαφή και κατανοητό ορισμό του
φαινομένου του «Bullying» ενώ παράλληλα θα αναφερθούμε λεπτομερώς στις μορφές που
αυτό μπορεί να εκλάβει στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στα αίτια εμφάνισής του και τις
συνέπειες που προκαλεί. Θα αναλύσουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών και τις ενέργειες που
πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση του Σχολικού Εκφοβισμού στα
σχολεία με τις όποιες μορφές αυτός μπορεί να παρουσιάζεται κάθε φορά με τη χρήση
έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θα εστιάσουμε στην παρουσίαση
πληροφοριών για τη μεγάλη μορφωτική και εκπαιδευτική αξία της τέχνης, ως μέσο
καταπολέμησης των φαινομένων βίας και εκφοβισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό
σύστημα. Στη παρούσα εισήγηση παρατίθενται δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται
με το ίδιο το φαινόμενο και τους παράγοντες εμφάνισής του, ενώ στη συνέχεια,
περιγράφονται στοιχεία που αφορούν στην τέχνη και τη μορφωτική της αξία. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται ιδέες και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την τέχνη και την
κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη συμφιλίωση και την ομαδικότητα στην τάξη.
Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, τέχνη, βία, bullying.

1. Εισαγωγή
Ο σχολικός εκφοβισμός ή «bullying», ως φαινόμενο αποτελεί ένα θέμα που
ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής
κοινότητας όσο και των άμεσα εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, δηλαδή εκπαιδευτικών,
μαθητών και γονέων (Slavin, 2007). Βέβαια, το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία
(ιδίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχει παρατηρηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, με
πρώτη χώρα που κάνει μνεία στο συγκεκριμένο ζήτημα, τη Σουηδία. Τα προβλήματα που
προκύπτουν εξαιτίας του φαινομένου αυτού, έγκεινται κυρίως στο γεγονός πως οι ενήλικες
δεν αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στα σημάδια που εμφανίζονται κατά καιρούς, ή
επιλέγουν να μην αντιμετωπίζουν το θέμα με αμεσότητα και αποφασιστικότητα.
Έτσι, το φαινόμενο του εκφοβισμού στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μία πρόσφατη
ανακάλυψη (Slavin, 2007). Υπάρχει, άλλωστε πληθώρα βιβλιογραφικών και άλλων πηγών
που κάνουν σαφείς αναφορές στην παρενόχληση ή και κακοποίηση ορισμένων μαθητών
από άλλους. Επιπλέον, εντοπίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ενηλίκων που υποστηρίζουν
πως και οι ίδιοι ως μαθητές είχαν βιώσει τον σχολικό εκφοβισμό είτε ως θύματα, είτε ως
τρίτοι/παρατηρητές. Τα αποτελέσματα πολυάριθμων πρόσφατων ερευνών που έχουν λάβει
χώρα κατά καιρούς σε διεθνές αλλά και εγχώριο επίπεδο, επιβεβαιώνουν πως πολλοί
μαθητές εκφοβίζουν συστηματικά και ηθελημένα τους συνομηλίκους τους.
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Ο εκφοβισμός στα σχολεία είναι ένα καθολικό πρόβλημα το οποίο ενέχει σημαντικά
αρνητικές συνέπειες για το ευρύτερο σχολικό κλίμα και πλήττει σοβαρά την ανάγκη των
μαθητών για συνύπαρξη και αλληλεπίδραση σε ένα ασφαλές και ισορροπημένο περιβάλλον
δίχως φόβο. Έτσι, η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αναζητά μέσα με τα οποία θα
καταφέρει να περιορίσει την εκδήλωση των βίαιων αυτών φαινομένων. Ένα από τα
ισχυρότερα εργαλεία του εκπαιδευτικού, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να τιθασεύσουν
και να διοχετεύσουν ομαλά τα συναισθήματα τους είναι η ελεύθερη έκφραση των
συναισθημάτων. Άλλωστε, ο θυμός και η χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού ανάγονται
στους κυριότερους παράγοντες εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών.
Η παρούσα εισήγηση, επιχειρεί να παρουσιάσει πληροφορίες και ιδέες που αφορούν
στην αξιοποίηση της τέχνης ως μέσο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η
τέχνη ανεξαρτήτως της καλλιτεχνικής αξίας του έργου, αποτελεί έναν κώδικα επικοινωνίας
μεταξύ των ατόμων και των ομάδων καθώς δεν απαιτεί μετάφραση ή επεξήγηση, αλλά
γίνεται κατανοητή μέσω της αίσθησης και των συναισθημάτων. Για παράδειγμα η
ζωγραφιά ενός παιδιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως εργαλείο ερμηνείας των
συναισθημάτων και του ψυχισμού του αλλά μέσω της ένταξης και της χρήσης της σε
εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να χρησιμεύσει ως διδακτικό μέσο, ως τρόπος επίλυσης
των διαφορών και συμφιλίωσης.

2. Σχολικός Εκφοβισμός
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει απασχολήσει εκτεταμένα τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα, τόσο ως προς τη φύση του όσο και ως προς τα επί μέρους
χαρακτηριστικά του. Αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο, το οποίο δεν έχει
αποκωδικοποιηθεί πλήρως και η πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει δυσχεραίνει την
κατανόηση και αντιμετώπισή του (Kokkinos & Antoniadou, 2012).
Αρχικά, το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του φαινομένου εκδηλώθηκε
στη Σουηδία κατά τις δεκαετίες 1960-70, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες
Σκανδιναβικές χώρες (Olweus, 2009). Στη Νορβηγία και τη Δανία το πρόβλημα του
εκφοβισμού ονομάζεται «mobbing» ενώ στη Σουηδία και τη Φιλανδία «mobbning»
(Olweus, 2009). Στην Ιαπωνία γίνεται αναφορά στο πρόβλημα του εκφοβισμού με τον όρο
«ijime», ενώ στην Κορέα με τον όρο «wang-ta» (Smith, 2004). Οι παραπάνω όροι
ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στον αγγλικό όρο «bullying» που χρησιμοποιείται πλέον
ευρέως για την περιγραφή του φαινομένου του εκφοβισμού. Σημαντικό θα ήταν να
αναφερθεί, πως στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος
εκφοβισμός αλλά και θυματοποίηση.
Εστιάζοντας, όμως, στον αγγλικό όρο «bullying», ο οποίος αποτελεί αδιαμφισβήτητα
ένα δυσμετάφραστο όρο και συχνά χρησιμοποιείται με σκοπό να περιγράψει επεισόδια
επιθετικής ή/και βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, η μετάφρασή του σε
ορισμένες γλώσσες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως τονίζεται σε αρκετές
περιπτώσεις από τη βιβλιογραφία, η δυσκολία ακριβούς προσδιορισμού του όρου
ταυτίζεται με τη δυσκολία κατανόησης και ερμηνείας του (Slavin, 2007).
Έτσι, ο όρος σχολικός εκφοβισμός ή αλλιώς θυματοποίηση (bullying), ορίζεται συχνά
ως μια μορφή σωματικής, λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας, είναι η πλέον διαδεδομένη
μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, ή, και γενικότερα, σε χώρους
ομαδικής συμβίωσης. Παράλληλα, αποτελεί ένα φαινόμενο που συγκεντρώνει συνεχώς
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αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ερευνητικό επίπεδο παγκοσμίως. Εννοιολογικά για τον όρο
bullying, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται
όταν «εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις
άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής
συμπεριφοράς». Το bullying είναι μία «κατάχρηση» στα χέρια των δραστών που αλλάζει
μορφές και ισχύ ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την κοινωνία κτλ (Τσιάντης, 2008).
Ένας ευρύτερος ορισμός που εντοπίζεται στη βιβλιογραφία, υποστηρίζει ότι το
bullying αποτελεί ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές
χώρες του κόσμου, αναφέρεται σε ένα εύρος συμπεριφορών και βασικό του
χαρακτηριστικό είναι η συνεχόμενη χρήση βίας μεταξύ συμμαθητών ή συνομήλικων
παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση ή και χρηματικό κέρδος (για
παράδειγμα στις ΗΠΑ έχει παρατηρηθεί εκτεταμένα το φαινόμενο μαθητές να εκφοβίζουν
συστηματικά μικρότερους συμμαθητές τους με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα,
σχολικά είδη κτλ αλλά και να αναδειχθούν κοινωνικά και ψυχολογικά) (Kokkinos &
Antoniadou, 2013).
Το φαινόμενο αυτό, παρατηρείται ανάμεσα στους μαθητές, κυρίως μέσα στο ίδιο
σχολικό περιβάλλον και αναφέρεται στην εκδήλωση παραβατικής/βίαιης συμπεριφοράς με
στόχο άτομα που είναι δύσκολο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Εκείνο που
διαφοροποιεί το είδος αυτό βίας από τα υπόλοιπα μέσα σε μία κοινωνία είναι ότι η σχολική
βία αναφέρεται στην επιβολή της βούλησης ενός μέρους προς ένα άλλο με σκοπό την
πρόκληση ζημιάς, βλάβης ή κέρδους μέσα στα πλαίσια, όμως, του στενού σχολικού
περιβάλλοντος (Μπαμπινιώτης 2012).
2.1. Στοιχεία για το σχολικό εκφοβισμό
Οι Τσίγκανου, Δασκαλάκη, Τσαμπαρλή (2004), αναφέρουν ότι σύμφωνα με τον
Olweus οι εκπαιδευτικοί και λοιποί ενήλικες που βρίσκονται στο σχολείο πολλές φορές δεν
αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στα μικροπροβλήματα συμπεριφοράς ή τους
διαπληκτισμούς μεταξύ των μαθητών, ή σπανίως επιτηρούν σωστά τους χώρους του
σχολείου, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά εκφοβισμού να διαφεύγουν της αντίληψής
τους. Τα θύματα σχολικού εκφοβισμού, βέβαια, σπάνια απευθύνονται για το πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν σε κάποιον ενήλικο του περιβάλλοντος τους (εκπαιδευτικό ή γονέα)
και συνηθίζουν να εσωτερικεύουν τα αρνητικά συναισθήματα που αναπτύσσουν εξαιτίας
της εμπλοκής τους στα περιστατικά αυτά. Έτσι, σταδιακά απομονώνονται όλο και
περισσότερο από τους συνομηλίκους τους, το ήδη χαμηλό κύρος και αυτοπεποίθηση
πλήττονται περεταίρω από τις κακόβουλες επιθέσεις των δραστών και η ψυχολογία των
θυμάτων δέχεται πολλές φορές ανεπανόρθωτο πλήγμα.
Οι πρώτες ουσιαστικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους ξεκινούν
αμέσως πριν ή κατά την προσχολική ηλικία, οι οποίες μπορεί να μην έχουν πάντα θετική
έκβαση για κάθε άτομο. Σύμφωνα με τη Βλάχου (2011), έχει διαπιστωθεί πως τα επιθετικά
παιδιά με την είσοδό τους στην προσχολική εκπαίδευση εκδηλώνουν «αδιακρίτως
επιθετικότητα». Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που αναπτύσσουν τάσεις επιθετικότητας και
αντίδρασης απέναντι στο κοινωνικό τους περιβάλλον, συχνά δεν είναι εξαρχής σε θέση να
διακρίνουν τα άτομα στα οποία μπορούν να εκτονώσουν με επιτυχία την επιθετικότητα, το
θυμό ή και την ανασφάλεια τους.
Έτσι, ένα παιδί με τάσεις επιθετικότητας κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας,
εκφράζει συχνά έναν γενικευμένο θυμό και δεν εστιάζει την επιθετικότητα του σε

186

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

συγκεκριμένα άτομα, αλλά αντίθετα μπορεί να αντιδρά ακόμη και απέναντι στους
ενηλίκους ή τους εκπαιδευτικούς. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιτιθέμενοι μαθαίνουν
κυρίως από τον τρόπο που αντιδρούν τα θύματα, ποια είναι εκείνα τα άτομα που μπορούν
να στοχοποιήσουν. Με την πάροδο του χρόνου, ένας μικρός αριθμός παιδιών παραμένουν
σταθερά θύματα. Όσα νήπια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να δημιουργήσουν και να
διατηρήσουν θετικές σχέσεις με τους συνομήλικούς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα
βρίσκονται σε κίνδυνο να καταστούν σταθερά θύματα επιθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι
δέχονται την άδικη επίθεση συμμαθητών τους και επιπλέον βιώνουν μια συνεχή απόρριψη
από την ομάδα των συνομηλίκων.
Όπως αναφέρουν οι Strayer & Santos (1996), τα νήπια με πιο ισχυρή προσωπικότητα
σχηματίζουν μεγαλύτερα και περισσότερο ομογενοποιημένα κοινωνικά δίκτυα, με σχέσεις
που διατηρούνται (πρόκειται, δηλαδή, για τα δημοφιλή άτομα της τάξης), ενώ αντίθετα τα
πιο μικρόσωμα και συνεσταλμένα κοινωνικά νήπια αναπτύσσουν λιγότερο σταθερές
κοινωνικές σχέσεις, παρουσιάζουν εμφανή σημάδια μειωμένης αυτοπεποίθησης και
σιγουριάς και έτσι διαμορφώνονται ως χαρακτήρες-εύκολοι στόχοι θυματοποίησης. Τα
παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων
εκφοβισμού αδυνατεί ή αρνείται να αντιδράσει και να γνωστοποιήσει τις αρνητικές
καταστάσεις που υφίσταται, καθιστούν τα συγκεκριμένα παιδιά πιθανά θύματα και στη
μετέπειτα σχολική τους ζωή.
2.2. Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού
Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2004), για να υπάρξει σωστή και ολοκληρωμένη
εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται η ύπαρξη ενός υγιούς περιβάλλοντος στη σχολική
μονάδα. Οι μαθητές μαθαίνουν σωστά μόνο μέσα σε μια τάξη με ευημερία, ασφάλεια και
σταθερότητα. Έτσι, είναι προφανές πως όταν σε μία σχολική μονάδα παρουσιάζονται
φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, τότε οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα. Οι
συνέπειες από τον εκφοβισμό σε μία σχολική μονάδα, αφορούν είτε στο σύνολο της,
δηλαδή το ευρύτερο κλίμα και τη ψυχολογία της σχολικής μονάδας, αλλά και το εκάστοτε
άτομο ξεχωριστά που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
Αρχικά, η σχολική μονάδα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας (Slavin, 2007).
Λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες όπως η ευρύτερη κοινωνία, ευημερεί ή ασφυκτιά από τις
ίδιες συνθήκες και προβλήματα. Ρόλος, όμως, το σχολείου είναι μέσα από αυτές τις
εμπειρίες να μάθουν οι μαθητές πώς να αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και πολιτισμένα τα
προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς και να επιλύουν τις διαφορές τους βάσει της
λογικής.
Για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, η σχολική μονάδα οφείλει να
διακατέχεται από πνεύμα φιλίας, συνεργασίας και αρμονικότητας. Αν ανάμεσα στους
μαθητές αναπτύσσεται ο φόβος, η διχόνοια και το μίσος είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν
οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται κατά καιρούς και ακόμη πιο δύσκολο να υπάρξει μια
ουσιαστική και ωφέλιμη εκπαιδευτική διαδικασία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον εκφοβισμό,
αναπτύσσουν συναισθήματα φόβου, δυσπιστίας και εχθρικότητας.
Είναι, λοιπόν, φυσικό, να προκύπτουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στη
συνεργασία τους μέσα στο μάθημα, κατά τη διάρκεια ομαδικών εργασιών και
δραστηριοτήτων, στη γενικότερη συνύπαρξη τους μέσα στην τάξη κτλ. Επιπλέον, όλη η
σχολική μονάδα επηρεάζεται αρνητικά, το κλίμα είναι δυσάρεστο και ακόμη και οι
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη ψυχαγωγία των μαθητών (γιορτές, εκδρομές κτλ), δεν
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επιτυγχάνουν τον σκοπό τους ενώ μπορεί να προκύψουν περιστατικά βίας και κατά τη
διάρκεια αυτών. Πέρα, όμως, από τις σημαντικά αρνητικές συνέπειες που ελλοχεύονται για
το σύνολο της σχολικής μονάδας, ο σχολικός εκφοβισμός επηρεάζει αρνητικά και τα άτομα
που εμπλέκονται σε αυτόν σε προσωπικό επίπεδο.

3. Η τέχνη στην εκπαίδευση
Η τέχνη, αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο, το οποίο μπορεί να εξεταστεί και να
προσεγγιστεί μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες και με πολλά διαφορετικά εργαλεία. Η
τέχνη, μπορεί να βρίσκεται μέσα σε κάθε πεδίο δράσης του ανθρώπου, ακριβώς γιατί
αφορμίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο και τη ζωή του (Διλίντας, 2014). Έτσι, και στην
εκπαίδευση, η τέχνη δεν εντοπίζεται μόνο στο μάθημα της αισθητικής αγωγής. Αντίθετα,
μπορεί να συσχετιστεί με διάφορα άλλα πεδία (μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία) να
μελετηθεί μέσα από ένα ξεχωριστό πρίσμα και να θίξει πολλά ενδιαφέρονται αλλά και
καίρια ζητήματα (ρατσισμός, ελευθερία, βία κτλ).
3.1. Η σημασία της τέχνης στην εκπαίδευση
Στη σημερινή εποχή, η έννοια της αισθητικής που σχετίζεται με την εκπαίδευση
γίνεται κυρίως αντιληπτή σαν προσδιορισμός στην αγωγή· και ο όρος αισθητική αγωγή
περιγράφει το σύνολο μαθημάτων που προσφέρουν στα παιδιά ορισμένες εκφραστικές
δυνατότητες, διδάσκοντάς τα τεχνικές χρήσης των υλικών στην τέχνη, και δεξιότητες που
σχετίζονται μ' αυτήν. Επίσης, είναι η σκόπιμη ενέργεια των ενήλικων προς τα
αναπτυσσόμενα άτομα για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους από σωματική,
πνευματική, κοινωνική, ηθική και αισθητική πλευρά και να τα βοηθήσει να αυτόπροσδιοριστούν και να ενταχθούν ομαλά στο περιβάλλον όπου ζουν (Διλίντας, 2014).
Η καλλιτεχνική αγωγή εξοικειώνει το άτομο με τις ανώτερες ιδέες του ανθρώπινου
πνεύματος, συμμετέχει δυναμικά στην ηθική, πνευματική ωρίμανση του παιδιού,
υποστηρίζει την διαδικασία της ενεργητικής, βιωματικής μάθησης, προάγει την αναγνώριση
των συναισθημάτων και συμβάλει στην δημιουργία των μελλοντικών ελεύθερων πολιτών.
Πιο συγκεκριμένα, η τέχνη βοηθά το άτομο να μάθει όχι μόνο τον κόσμο γύρω του, αλλά
και τον ίδιο του τον εαυτό (Weertz, 2002). Η τέχνη διευρύνει την αντιληπτική ικανότητα του
παιδιού προσφέροντάς του έναν άλλο τρόπο θέασης του κόσμου. Δεν μένει μόνο σε έννοιες
λεκτικά προσδιοριζόμενες αλλά αποκτά μια πολυδιάστατη σκέψη μέσα από τo σχήμα, τη
μορφή, τους όγκους και τη συνειδητοποίηση του χώρου. Βοηθά το παιδί να κατανοήσει και
να απολαύσει την ομορφιά της φύσης (Weertz, 2002).
Ο Eisner σημειώνει ότι η νέα θεώρηση στην εικαστική αγωγή δόθηκε από τον Sir
Herbert Read, όταν υποστήριξε ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι ταυτόσημος με την
προετοιμασία των καλλιτεχνών. Με τον όρο καλλιτέχνες δεν εννοούσε τους ζωγράφους,
τους χορευτές ή τους ποιητές. Εννοούσε όλους όσους έχουν αναπτύξει ικανότητες,
φαντασία, ιδέες, ευαισθησίες, ώστε να δημιουργήσουν ένα ισορροπημένο έργο που να
είναι επιδέξια παρουσιασμένο, εμφορούμενο από φαντασία, άσχετα από τον τομέα στον
οποίο εργάζεται το κάθε άτομο. Αναλύοντας την οπτική του Read, αντιλαμβανόμαστε ότι
έχει ευρύτητα διότι δεν αναφέρεται μόνο στους μαθητές αλλά σε όλα τα θέματα που
άπτονται της εκπαιδευτικής πρακτικής· από το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος
και την εκπαιδευτική διαδικασία έως τα χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο λειτουργούν δάσκαλοι και μαθητές (Eisner, 2004).
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Η σύγχρονη αντίληψη για την εικαστική αγωγή αποβλέπει στη συνάντηση του παιδιού
με την οργανωμένη γνώση για την τέχνη στηριζόμενη στο συντονισμό της εκπαιδευτικής
παρέμβασης με την καλλιτεχνική πράξη. Τα εικαστικά μαθήματα έχουν τη δική τους
συνεισφορά, συμπληρωματική προς τα άλλα μαθήματα, και συμβάλλουν με τρόπο
αναντικατάστατο στη μαθησιακή λειτουργία (Βάος, 2007). Η εικαστική εκπαίδευση,
επισημαίνει ο Eisner, μαθαίνει στα παιδιά όχι μόνο να αντιλαμβάνονται αυτό που υπάρχει
γύρω τους αλλά να ενδιαφέρονται περισσότερο γι’ αυτό που μπορεί να προκύψει,
συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση της αντίληψης του παιδιού και στην απόκτηση νέων
γνώσεων. Αυτή η θέαση της καλλιέργειας του παιδιού για την τέχνη στην εκπαίδευση που
διευρύνει την νόηση, επεκτείνει το αξιακό σύστημα του παιδιού και το καθιστά ικανό να
προσδιορίζει την διαφορετικότητα στην κουλτούρα και τον πολιτισμό απαλλαγμένο από
στερεότυπα και προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες (Eisner, 2004).
Το σχολείο είναι ο τόπος που επέλεξαν οι κοινωνίες προκειμένου να μπορέσει το
παιδί να αποφύγει την αιτιοκρατία του οικογενειακού του περιβάλλοντος, τη μιμητική
αναπαραγωγή του κοινωνικού του περίγυρου, έτσι ώστε να μπορέσει να εγγραφεί
ενσυνείδητα σε μια κοινωνία, να έχει πρόσβαση στις γνώσεις και στο κόσμο, στην
καθολικότητα (Weertz, 2002). Από την άλλη μεριά, στο πλαίσιο του σχολείου, δίνεται στον
μαθητή η δυνατότητα να συγκροτηθεί ως υποκείμενο, έτσι ώστε εκείνος να δεξιωθεί μέσα
του την ανθρωπότητα (το σύνολο των ανθρώπων), και την ίδια τη στιγμή να κατανοήσει τον
εαυτό του και τους ανθρώπους. Επομένως η ενασχόληση του παιδιού με τις τέχνες, το
συνδέει άμεσα με πολλές περιοχές της μάθησης (Pearson, 2011). Δυστυχώς, το σχολείο στις
μέρες μας δίνει έμφαση στη γλωσσική και τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη και έχει
αφήσει στο περιθώριο τις υπόλοιπες. Στόχος του σχολείου είναι να κατορθώσουν οι
μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γνώση πέρα και έξω από το περιβάλλον στο οποίο
αποκτήθηκε.
3.2. Η τέχνη ως εργαλείο κοινωνικοποίησης στο σχολείο
Η κοινωνική εξέλιξη ενός παιδιού αποτελεί μια σχετικά προβλέψιμη διαδικασία. Το
κοινωνικό του δίκτυο αναπτύσσεται από τη στενή σχέση με τους γονείς ή άλλους κηδεμόνες
για να εμπλουτιστεί από άλλους συγγενείς, ενηλίκους εντός και εκτός οικογένειας, όπως και
τους συνομηλίκους κατά τη σχολική ηλικία (Slavin, 2007). Σύμφωνα με τον Erikson, τα
παιδιά κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσα από προσωπικές διεργασίες και
εμπειρίες προσπαθούν να κατακτήσουν συναισθήματα πρωτοβουλίας και φιλοδοξίας,
βάσει των οποίων δομούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους πορεία στο σχολείο. Οι
κοινωνικές δεξιότητες που αποκτούν μέσα από την αλληλεπίδραση με το εξωτερικό τους
περιβάλλον κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους αλλά και
του τρόπου αντίδρασής τους σε διάφορα ερεθίσματα (Slavin, 2007).
Με τον όρο «κοινωνικές» και «συναισθηματικές» δεξιότητες εννοούνται η ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που στοχεύουν στην βελτίωση της επικοινωνίας των μαθητών
τόσο με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους όσο και με τον ευρύτερο κοινωνικό
τους περίγυρο. Έχουμε ήδη τονίσει ότι η επικοινωνία και τα διάφορα επικοινωνιακά
σχήματα που απορρέουν απ’ αυτήν, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, τόσο στη
δυναμική των αλληλεπιδράσεων του κόσμου με τον περίγυρο όσο και στην συγκρότηση των
ανθρωπίνων σχέσεων (Slavin, 2007).
Ένα άτομο που καθίσταται ικανό να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις με το κοινωνικό του
περιβάλλον, είναι ένα άτομο που έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με
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αυτό αλλά ταυτόχρονα και με τον ίδιο του τον εαυτό (Slavin, 2007). Έτσι, η κοινωνικοποίηση
του ατόμου, δεν συνίσταται απλώς στη δυνατότητα σύναψης κοινωνικών σχέσεων με
τρίτους. Ένα κοινωνικά υγιές άτομο, είναι σαφώς υγιές συναισθηματικά. Σύμφωνα με τον
Goleman (1998), οι κοινωνικές δεξιότητες είναι συσχετισμένες με τις συναισθηματικές
πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας και αποτελούν εκδηλώσεις της συναισθηματικής
νοημοσύνης. Διευκρινίζοντας τα παραπάνω, ο Goleman (1998), υποστηρίζει ότι αποτελεί
βασικό ταλέντο για τη ζωή μας η ικανότητα να μπορούμε να υπερισχύσουμε στις
συναισθηματικές μας παρορμήσεις να διαβάζουμε τα πιο απόμακρα συναισθήματα των
άλλων και να χειριζόμαστε ήπια τις κοινωνικές σχέσεις. Η συναισθηματική νοημοσύνη
περιλαμβάνει αυτοεπίγνωση και έλεγχο των παρορμήσεων, επιμονή, ζήλο και
αυτοενεργοποίηση, ενσυναίσθηση και κοινωνική προσαρμοστικότητα. Πάνω σ’ αυτές τις
δεξιότητες είναι δυνατή η οικοδόμηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και παράλληλα
αυτές θέτουν τη σφραγίδα ενός χαρακτήρα που διακρίνεται για ποιότητες όπως η
αυτοπειθαρχία, ο αλτρουϊσμός και η συμπόνοια, απαραίτητες για την επιβίωση και την
εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών.
3.3. Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού μέσω της τέχνης
Με βάση, λοιπόν, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται πως κάθε μαθητής, κατά τη
διάρκεια της σχολικής ηλικίας, έρχεται αντιμέτωπος με πολλές αλλαγές, γεγονότα και
συναισθήματα που τον προβληματίζουν και είναι σημαντικό να κατέχει ένα «εργαλείο»
μέσω του οποίου θα μπορεί όχι μόνο να εκφράσει τα αισθήματα και τις σκέψεις του για
όσα αντιμετωπίζει αλλά και να καταφέρει να τα διαχειριστεί. Ο σχολικός εκφοβισμός και η
βία αποτελούν κάποια από τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα
εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων κοινωνιών. Η αντιμετώπιση της βίας εντός του
σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο, που δύσκολα
αντιμετωπίζεται, παρά τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των άμεσα συσχετιζόμενων
(Olweus, 2009).
Το βασικότερο ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με τη σχολική βία, είναι πως τα
θύματα της, συχνά, αδυνατούν να εκφραστούν, να μιλήσουν και να γνωστοποιήσουν όσα
βιώνουν. Η εξωτερίκευση του ζητήματος δεν έχει να κάνει μόνο με την γνωστοποίηση των
βίαιων συμπεριφορών αποκλειστικά, αλλά κυρίως με την έκφραση των αρνητικών
συναισθημάτων που βιώνουν οι μαθητές, των ψυχολογικών επιπτώσεων που συνεπάγονται
τέτοιου είδους βίαιες συμπεριφορές αλλά και η αναζήτηση μέσων ανακούφισης και
παρηγοριάς. Η τέχνη, όμως, λειτουργεί ως ένα καταλυτικό μέσο αντιμετώπισης των
αρνητικών συναισθημάτων, της ανάλυσης και επεξεργασίας τους αλλά και τελικώς της
αντιμετώπισης τους. Ο ρόλος που αποδίδεται στην τέχνη, στην εκπαίδευση και γενικότερα
στην αισθητική αγωγή αντανακλά τη θέση που κατέχει η τέχνη στην κοινωνία. Είναι
απαραίτητο το παιδί να προσλάβει αυτή την κοινωνική διάσταση της τέχνης και η επαφή
του μαζί της να σχετίζεται με τη ζωή. Στόχος είναι η χειραφέτηση του παιδιού στο μέλλον
όπου θα μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές και να συνεχίσει την προσωπική του
μόρφωση όταν ενηλικιωθεί (Desai & Chalmers, 2007). Επιπλέον, στόχος αποτελεί και η
ικανότητα του ατόμου να εκφράζεται υγιώς και σε δημοκρατικά πλαίσια κατανοώντας πως
η έκφραση δεν αποτελεί μόνο προσωπικό του δικαίωμα, αλλά καθολικό. Να γίνεται
κατανοητό, πως μπορεί να εκφράζει το θυμό, την πίκρα και την απογοήτευση του δίχως τη
χρήση βίας (σωματικής ή ψυχολογικής), αλλά αναίμακτα, μέσω της καλλιτεχνικής
έκφρασης.
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Επιπλέον, η τέχνη δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης αλλά εργαλείο ελέγχου και
βελτίωσης της. Έτσι, μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των παρορμήσεων. Η J. Rubin (1997)
αναφέρεται στο έργο της, σε ένα περιστατικό όπου μία εκπαιδευτικός κατάφερε να
αντιμετωπίσει τις έντονες παρορμήσεις και επιθετικές τάσεις ενός μικρού παιδιού προς την
ίδια αλλά τους συμμαθητές του με το εξής τέχνασμα: μέσα από καλλιτεχνικές
δραστηριότητες με νερομπογιές προσπαθούσε να κατευθύνει τον μαθητή ώστε να
εργάζεται ασκώντας την επιδεξιότητά του διαδοχικά από μεγάλα κομμάτια χαρτιού σε όλο
και μικρότερα. Η διαδικασία αυτή, υπό μορφή παιχνιδιού, βοήθησε το μαθητή να ελέγχει
τις κινήσεις του και να συγκρατεί την ισχυρή του παρόρμηση να αντιδρά τόσο απέναντι
στους κανόνες της τάξης όσο και να ασκεί βία στους συνομηλίκους του.
3.4. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κατά του σχολικού Εκφοβισμού
Στο πλαίσιο, λοιπόν, προσπάθειας διαχείρισης των συναισθημάτων τόσο των
θυμάτων όσο και των θυτών εκφοβισμού, αλλά και της αντιμετώπισης του φαινομένου,
έχουν υλοποιηθεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλά από αυτά, κάνουν χρήση
της τέχνης, του αθλητισμού αλλά και της πολιτισμικής κληρονομιάς, ως μέσα για τον
περιορισμό της βίας μεταξύ των μαθητών, της επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν,
της μείωσης φαινομένων ρατσισμού και εκδηλώσεων μίσους κ.ά.
Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ερευνών που να επιβεβαιώνει την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού που λαμβάνουν χώρα κατά
καιρούς, τουλάχιστον όχι τόσος πολύς όσο θα επέβαλλε η σοβαρότητα αλλά και η
συχνότητα του φαινομένου. Γενικότερα, τα αποτελέσματα έχουν υποδείξει πως τα διάφορα
εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την καλλιτεχνική αγωγή και τον αθλητισμό,
τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ευχάριστου κλίματος και συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά, πολλές φορές
αποδεικνύονται περιορισμένα, καθώς ούτε η συχνότητά τους είναι μεγάλη αλλά
παρατηρείται και απουσία εμβάθυνσης.
Βέβαια, ο κυριότερος στόχος των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων
ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό είναι να υπερβαίνουν την απλή χρησιμότητα των
ενημερωτικών (και πολλές φορές ανιαρών και άνευ σημασίας για τους μαθητές) εξηγήσεων
και να προσφέρει ουσιαστικές, βιωματικές ευκαιρίες καίριας παρέμβασης σε μια υπαρκτή
πραγματικότητα για τους μαθητές, όπου αυτοί ως πρωταγωνιστές και ενεργητικά
υποκείμενα θα λειτουργήσουν σε παιδαγωγικό, ψυχολογικό και φυσικό πεδίο
(Σπυρόπουλος, 2012). Προφανώς οι ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και
κατάρτισης σχετικά με το φαινόμενο έχουν γνωστοποιήσει τόσο τη φύση όσο και την
έντασή του. Όμως, οι ενεργές δράσεις με επίκεντρο τους ίδιους τους μαθητές καθίστανται
το μοναδικό πρόσταγμα για τον περιορισμό του αλλά και την ανοικτή προοπτική της
υπέρβασης του φαινομένου στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.
Για παράδειγμα, η χρήση θεατρικών τεχνικών και δραματικών παιχνιδιών στο
σχολείο, μπορεί να λειτουργήσει, όπως προαναφέρθηκε, ως εξαιρετική αφορμή για
κατανόηση των συναισθημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων στα φαινόμενα βίας. Βέβαια,
είναι αναγκαίο να αποτελεί ένα ευρύτερο παιδαγωγικό εργαλείο για τη μάθηση και
αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής φύσης. Στο σχολικό χώρο, ακόμη και μέσα στα
στενά όρια της τάξης, υπάρχουν εργαλεία με τα οποία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει τα
θεμέλια της ελεύθερης έκφρασης και της διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων μέσω
υγιών πρακτικών (Σπυρόπουλος, 2012).
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Συμπεράσματα
Κλείνοντας, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα από τα κυριότερα αρνητικά
φαινόμενα στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς καθρεφτίζει τη γενικότερη
νοσηρότητα της κοινωνίας. Τα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από έρευνες των
τελευταίων ετών σε διεθνές αλλά και εγχώριο επίπεδο, δείχνουν πως η συχνότητα αλλά και
η ένταση του φαινομένου έχουν αυξηθεί σημαντικά. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση του,
δεν αρκεί μονάχα η ενημέρωση των εκπαιδευτικών αλλά και η εμβάθυνση στα
συναισθήματα των μαθητών, στις σχέσεις και τις διαπροσωπικές τριβές όπου προκαλούν
και τρέφουν τέτοιου είδους εξάρσεις βίας.
Μία σημαντική λύση, για την αντιμετώπιση της αδυναμίας έκφρασης των μαθητών,
αποτελεί η τέχνη. Η εισαγωγή της τέχνης στο σχολείο επιτρέπει στους μαθητές να
εκφράζονται, να εκτονώνονται και να δημιουργούν, όλα μέσα σε ένα ασφαλές και
ελεγχόμενο πλαίσιο. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αρμόδιοι φορείς αλλά και η
εκπαιδευτική κοινότητα, να αναπτύξουν περισσότερα σχέδια και προγράμματα δράσης,
όπου μέσα από την τέχνη οι μαθητές θα καλούνται να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό,
ενεργά και οι ίδιοι στη θέση του πρωταγωνιστή. Άλλωστε, η βιωματική εμπειρία και
μάθηση είναι εκείνη που οδηγεί στη γνώση. Μέσα από την προσωπική έκφραση και
εμπλοκή σε προγράμματα κατά της βίας, οι μαθητές θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
και θα γνωστοποιήσουν ευκολότερα τις προσωπικές τους σκέψεις και εμπειρίες σχετικά με
το συγκεκριμένο θέμα.
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Η σημασία της εικόνας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από
την τέχνη του Σαλβαντόρ Νταλί· ο ρόλος της ζωγραφικής και μίας
ταινίας μικρούς μήκους του σουρεαλιστή ζωγράφου μέσα από το
παράδειγμα μιας performance χορού.
Kωστάκου Φωτεινή
Δρ. Φιλολογίας, Aρχαιολόγος – Ιστορικός της τέχνης
kostakoufeather@gmail.com

Περίληψη
Σε μία εποχή που υπερισχύει η «εικόνα», η ζωγραφική σε συνδυασμό με την τεχνολογία
μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των σκοπών μίας ουσιαστικής εκπαίδευσης. Μέσα
από τη χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία της τέχνης του σουρεαλιστή ζωγράφου
Σαλβαντόρ Νταλί με την πληθώρα των συμβόλων, αναδύονται σύγχρονα θέματα, που
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί ο
τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι ΤΠΕ στο μάθημα των
εικαστικών μέσα από ένα εκπαιδευτικό σενάριο, που να στηρίζεται και σε άλλα γνωστικά
αντικείμενα. Ειδικότερα, με αφετηρία το παράδειγμα μίας performance χορού που
επενδύεται με video art έργων του Νταλί, μπορούν να διαμορφωθούν δραστηριότητες και
να υλοποιηθεί ένα project σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Ένα τέτοιο
σενάριο διδασκαλίας μπορεί να επιφέρει τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και να
επιτευχθούν διδακτικοί στόχοι όπως η διερευνητική-βιωματική και ομαδοσυνεργατική
μάθηση, η βαθιά κατανόηση εννοιών, η συνειδητοποίηση της αξίας της τέχνης και η
διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών.
Λέξεις-κλειδιά: τέχνη, Νταλί, ΤΠΕ, χρόνος, φύση.

1. Εισαγωγή - Προβληματική
Τι είναι ο ρυθμός για τον άνθρωπο; Πρόκειται για ένα οικουμενικό φαινόμενο, μία
ιδιαίτερη έννοια που υπάρχει στη φύση κι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητάς μας καθώς είναι ένα από τα δομικά στοιχεία της κίνησης και της ζωής. Ο
άνθρωπος αντιλήφθηκε γρήγορα τον ρυθμό στη φύση και το περιβάλλον και όπως ήταν
φυσικό στην προσπάθειά του να εκφραστεί, επιδίωξε να τον εντάξει στη γλώσσα και στην
τέχνη. Ο ρυθμός μάλιστα στην τέχνη είναι ένα από τα βασικά στοιχεία οργάνωσης του
χώρου και του χρόνου αφού με βάση αυτόν προβάλλονται οι άξονες της συμμετρίας, της
αναλογίας, της τάξης και της αρμονίας. Στις τέχνες ειδικότερα, όπως η μουσική, η ποίηση, ο
χορός, αλλά και οπτικά στη ζωγραφική και στον κινηματογράφο, ο ρυθμός εκφράζει την
οργανωμένη διαδοχή των γεγονότων: των ήχων και των σιωπών στη μουσική, των βημάτων
και των κινήσεων των χορευτών στον χορό, της οργάνωσης λέξεων και προτάσεων στην
ποίηση. Ο ρυθμός μάλιστα ως έννοια μπορεί επίσης να παραπέμψει στον τρόπο με τον
οποίο είναι οργανωμένα διάφορα οπτικά γεγονότα, «ως χρονομετρημένη κίνηση μέσα στο
χώρο». Ειδικότερα η μοντέρνα τέχνη τον διαχειρίστηκε σε γενικές γραμμές με
δημιουργικότητα. Στην παρούσα εργασία θα προσεγγιστούν ζητήματα αναφορικά με τον
ρυθμό ως μια βασική ιδέα για τη δημιουργία καλλιτεχνικών συνθέσεων του Σαλβαντόρ
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Νταλί. Επίσης, θα τεθούν προς συζήτηση ερωτήματα όπως: τι εκφράζει ο ρυθμός στην τέχνη
του σουρεαλιστή ζωγράφου σε σχέση με την έννοια του χώρου και χρόνου καθώς και σε
συνάρτηση με τις εναλλαγές των φυσικών φαινομένων αναφορικά με τη σύνδεσή τους στη
διάσταση της καθημερινής ζωής.
Σκοπός της εργασίας ειδικότερα είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν
να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι «ΤΠΕ» σε κατάλληλα διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον
στο Γυμνάσιο, στη μαθησιακή περιοχή «Εικαστικά», μέσα από ένα εκπαιδευτικό σενάριο με
θέμα σχετικό με την τέχνη του Νταλί. Ειδικότερα, με αυτό σενάριο επιχειρείται να γίνει
κατανοητή η έννοια του ρυθμού στη φύση και στην τέχνη από τους μαθητές μέσα από
δραστηριότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ σε συνδυασμό με άλλες εμπλεκόμενες περιοχές με
τέτοιο τρόπο που να συμβάλλει στον εμπλουτισμό των βιωματικών παραστάσεων των
μαθητών και στην παρατήρηση φυσικών φαινομένων μέσα από τα έργα του Νταλί, ώστε να
επιτευχθούν συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι: η χρησιμότητα των ΤΠΕ ως έμμεση πηγή
παροχής εποπτικού υλικού σε διάφορες μορφές, ως πηγή αναζήτησης πληροφοριών
(Διαδίκτυο), ως εργαλείων οικοδόμησης της επιστημονικής γνώσης, ως ερέθισμα
καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και συνειδητοποίησης από την πλευρά των μαθητών
καίριων ζητημάτων της σύγχρονης ζωής, όπως οι γρήγοροι ρυθμοί και η απομάκρυνση από
το φυσικό περιβάλλον.

2. Συνοπτική παρουσίαση σεναρίου
2.1. Τίτλος: «Η έννοια του ρυθμού στη φύση μέσα από την τέχνη του Νταλί ως βασικό
στοιχείο οργάνωσης του χώρου και του χρόνου»
2.2. Εμπλεκόμενες περιοχές-θεματικές ενότητες
Το σενάριο διδακτικής των εικαστικών σχετίζεται αρχικά με το μάθημα των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενώ κατ’ επέκταση μπορεί να
συσχετίσει τη γνωστική περιοχή των εικαστικών και με θεματικές ενότητες άλλων
μαθημάτων, όπως Νεοελληνικής Γραμματείας (ποίηση, παραμύθια) και Γλώσσας
(παραγωγή λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου), Φυσικής Αγωγής (κινησιολογία),
Μαθηματικών (σχέση έργου του Νταλί με τις έννοιες της σχετικότητας), Φυσικής (σχέση
έργων του Νταλί με την ατομική φύση της ύλης) ακόμα και Μουσικής. Ειδικότερα, ο
εκπαιδευτικός της Πληροφορικής αναλαμβάνει το μέρος του σεναρίου, στο οποίο οι
δραστηριότητες απαιτούν την αξιοποίηση εφαρμογών και εκπαιδευτικών λογισμικών ενώ
οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων υλοποιούν τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
2.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται
Το διδακτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές της Δευτέρας (Β’) και της
Τρίτης (Γ’) τάξης του Γυμνασίου. Το θέμα έχει τέτοιο περιεχόμενο που μπορεί να
αξιοποιηθεί και από μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου ακόμα και του Δημοτικού
Σχολείου ή του Νηπιαγωγείου, αρκεί οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόσουν τις
δραστηριότητες του σεναρίου στο γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών
τους.
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2.4. Σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα
Οι στόχοι αυτής της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται πλήρως στο ισχύον
πρόγραμμα της διδασκαλίας των Εικαστικών. Η συγκεκριμένη διδασκαλία γίνεται στην
ενότητα «Ο όγκος και ο χώρος» των Εικαστικών της Β’ Γυμνασίου. Το σενάριο διδακτικής
των εικαστικών είναι επίσης συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αφού
υπηρετεί τόσο στόχους που σχετίζονται με τις ΤΠΕ όσο και άλλους, όπως για παράδειγμα
την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής μέσω της λογοτεχνίας κ.α.
2.5. Γενικοί σκοποί
Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών
σε σχέση με τα αυθεντικά προβλήματα της πραγματικότητας, όπως την έλλειψη «χρόνου»
και την απομάκρυνση από τη φύση, την κατανόηση αυτών των προβλημάτων και την
ενεργοποίηση τους μέσω δράσεων, ως στοχαζόμενων και ενεργών μαθητών και πολιτών. Οι
ΤΠΕ θα μετατραπούν από τεχνολογικά εργαλεία σε γνωστικά, όταν συνδυάσουν τον βασικό
αυτό σκοπό με τους επιμέρους στόχους του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Κατά συνέπεια,
το σενάριο επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς:
 να αναπτύξουν οι μαθητές την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
 να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη.
 να ασκηθούν στη συνεργατική σχολική δράση.
 να κατανοήσουν την έννοια του ρυθμού.
 να οδηγήσει στη γνώση των έργων του Νταλί καθώς και την ιδιαίτερη σημασία του
έργου του για τη μοντέρνα τέχνη.
 να οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της τέχνης και στα επίκαιρα
μηνύματά της, όπως οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και η αποξένωση από τη φύση.
2.6. Επιμέρους διδακτικοί Στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο επιδιώκεται με όχημα την κατανόηση της έννοιας
«ρυθμού»:
 να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της χρονικής μεταβολής και εξέλιξης των
φυσικών όντων (π.χ. σύμβολο φεγγαριού και πεταλούδας) μέσα από τις έννοιες του
χώρου και του χρόνου που θίγονται στην τέχνη του Νταλί.
 να ανακαλύψουν στην τέχνη του Νταλί πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην
κατανόηση συγκεκριμένων πτυχών της καθημερινής ζωής-τέχνης.
 να αντιληφθούν την ανάγκη εναρμόνισης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον
μέσα από τα έργα του Νταλί.
 να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα μέσα από την άμεση επαφή με την τέχνη του
Νταλί και να αναλάβουν το ρόλο του ερμηνευτή μέσω ενός δρώμενου
αναβιώνοντας έργα του ζωγράφου.
Ως προς τους τεχνογραμματικούς στόχους (λογισμικά):
 να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών και γνώσεων από
σύγχρονα περιβάλλοντα ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης που παρέχει ο
παγκόσμιος ιστός (internet) σχετικά με το ζωγράφο και την εποχή του.
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να ευαισθητοποιηθούν στην επιλογή εικόνων με έργα τέχνης και πληροφοριακού
υλικού, να πλοηγούνται και να συλλέγουν στοιχεία σχετικά με το θέμα τους από το
Διαδίκτυο και στη συνέχεια να τα αξιολογούν εκπονώντας μικρές έρευνες.
να εξοικειωθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου καταγράφοντας τις
πληροφορίες που συλλέγουν αλλά και σε βασικές λειτουργίες τροποποίησηςμορφοποίησης έτοιμων εικόνων.
να αξιοποιήσουν της δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό power point
συνθέτοντας κείμενα και παρουσιάσεις εισάγοντας εικόνες και έχοντας υπόψη τους
τον σκοπό για τον οποίο συντάσσουν το κείμενο καθώς και τους αναγνώστες ή το
ακροατήριο στους οποίους πρόκειται να απευθυνθούν.
να παρουσιάσουν τα ευρήματα της έρευνάς τους με ψηφιακό κείμενο σε λογισμικό
παρουσίασης ή σε βίντεο που θα φτιάξουν με το πρόγραμμα movie maker.
να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
να αναγνωρίζουν ότι η επανεξέταση και η βελτίωση των παραγόμενων έργων είναι
στενά συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ, οι οποίες επιτρέπουν τις διεργασίες αυτές να
γίνονται γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά (αντιγραφή, διαγραφή, επικόλληση,
μορφοποίηση, ανεύρεση υλικού κλπ.).
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
να αναπτύξουν οι μαθητές καλές πρακτικές όπως η ομαδικότητα και η
επικοινωνιακή ικανότητα στα πλαίσια της ομαδικής συνεργασίας.
Να ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες.
Να βιώσουν τη χαρά της ανακάλυψης της γνώσης.
Να μάθουν να αυτενεργούν, να πειραματίζονται, να ακολουθούν οδηγίες και να
επαναλαμβάνουν διαδικασίες με τη μέθοδο της αυτοκαθοδήγησης.
Να εμπλακούν σε δραστηριότητες που θα έχουν σκοπό την αύξηση της
αυτοεκτίμησής τους.
Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική-βιωματική μάθηση.
Να ασκηθούν στην επιλογή, σύγκριση, ταξινόμηση και σύνθεση πληροφοριών
χρησιμοποιώντας έργα του Νταλί.

2.6. Προβλεπόμενος χρόνος-Διάρκεια
5 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 2 πρώτες συνεχόμενες.

3. Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
3.1. Προαπαιτούμενα





Γνώση του ιστορικού πλαισίου της εποχής του ζωγράφου.
Εξοικείωση με το καλλιτεχνικό κίνημα του σουρεαλισμού, που δραστηριοποιήθηκε ο
Νταλί.
Επίσκεψη στο μουσείο «Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή» για μία πρώτη επαφή
με έργα σουρεαλιστών ζωγράφων.
Ευελιξία στο ωρολόγιο σχολικό Πρόγραμμα προκειμένου να γίνει κάποια
τροποποίηση αν χρειαστεί, έτσι ώστε να διατεθούν δύο συνεχόμενες διδακτικές
ώρες.
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3.2. Υλικοτεχνική υποδομή - Διδακτικό υλικό:
Διδακτικό εγχειρίδιο «Αισθητική Αγωγή» καθώς και βιβλία τέχνης από τη Βιβλιοθήκη
του σχολείου για τη γνωριμία με έργα του καλλιτέχνη, περιγραφή και χρήση όρων τέχνης.
Αναγκαίο υλικό στο εργαστήρι των εικαστικών για τη δημιουργία έργων τέχνης,
δηλαδή χρήση υλικών όπως ακρυλικά χρώματα, σύρμα, χαρτοταινία, πηλός κ.α.
Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά από το σπίτι τους έχοντας σύνδεση με το
Διαδίκτυο και διερευνούν το υλικό των ιστοσελίδων που τους έχουν δοθεί στα φύλλα
εργασίας, όπως π.χ. εικονική περιήγηση στο μουσείο Νταλί στην Ισπανία, ετοιμάζοντας μία
παρουσίαση με διαφάνειες σχετικά με το ζωγράφο (https://www.salvadordali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR0e1t6VuwkiZiGH_RELyLWk5cyTJTn9NVXrgnM5EzYUN2OPL9Rh6SJ6hw).
Για την παρουσίαση των εργασιών χρησιμοποιείται το εργαστήριο πληροφορικής.
3.3. Καθήκοντα ομάδων
Χωρίζουμε την τάξη των 24 μαθητών σε 5 ομάδες των 4 ή 5 μελών και η καθεμία
αναλαμβάνει να διερευνήσει ένα διαφορετικό θέμα. Κριτήριο για τη σύνθεση των ομάδων
είναι να υπάρχει σε κάθε ομάδα ένας τουλάχιστον μαθητής που να είναι εξοικειωμένος στη
χρήση του Η/Υ. Οι μαθητές αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους μέσα στην ομάδα, όπως
αυτόν του Η/Υ, του γραμματέα, του συντονιστή. Ένας μαθητής χρησιμοποιεί το
πληκτρολόγιο για να αναζητήσει τα κατάλληλα στοιχεία ενώ οι άλλοι συμπληρώνουν στο
φύλλο εργασίας. Βέβαια, όταν πρόκειται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, συνεργάζονται όλοι
μαζί.

4. Το προτεινόμενο σενάριο - Πορεία δραστηριότητας
4.1. Διδακτική προσέγγιση
Το θέμα προσεγγίζεται πρώτα σε ατομικό και μετά σε ομαδικό επίπεδο. Όπως ήδη
αναφέρθηκε, στην αρχή ανιχνεύονται ατομικά οι προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις των
μαθητών και στη συνέχεια ομαδικά, διερευνάται το προς μελέτη θέμα, αναγνωρίζοντας το
δυναμικό ρόλο της μαθητικής ομάδας και αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία μάθησης και
κατάκτησης της γνώσης ως μία διαρκή διαδικασία επικοινωνίας και ανατροφοδότησης. Οι
ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα που
εξετάζεται και να διερευνήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις (Διαδίκτυο), να κατανοήσουν
έννοιες, να οργανώσουν και να καταγράψουν τις σκέψεις τους (επεξεργαστής κειμένου), να
τις οπτικοποιήσουν (κατασκευές), να τις συνθέσουν, να τις κρίνουν, να τις εκφράσουν μέσα
από την παρουσίασή τους (λογισμικό παρουσίασης), να αλληλεπιδρούν πάνω σε αυτές με
άλλους συμμαθητές τους (δρώμενα) και να τις διαμοιραστούν (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έτσι λοιπόν κατά τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ή
συνδυασμό περισσότερων τεχνικών, ώστε να γίνει το κομμάτι της ύλης που διδάσκει
κατανοητό και αφομοιώσιμο από τους μαθητές. Το σενάριο έτσι μπορεί να υλοποιηθεί
μέσα από σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με τη μέθοδο project, όπου οι μαθητές
αναλαμβάνουν ρόλους, συλλέγουν πληροφορίες, αξιολογούν, αποφασίζουν και
παρουσιάζουν την εργασίας τους γραπτώς ή και προφορικώς. Οι συνθετικές αυτές εργασίες
επιδιώκουν να καλύψουν θέματα διαφορετικών διδακτικών ενοτήτων μέσα από την
εμπλοκή των μαθητών σε «διαθεματικές» δραστηριότητες μακράς χρονικής διαρκείας που
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αντλούν τη θεματολογία τους από ζητήματα και πρακτικές του πραγματικού κόσμου,
σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών ή αφορούν θέματα για τα οποία
επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών. Κατά τη σχεδίαση των εργασιών καλούνται
οι μαθητές να υποδυθούν μια σειρά από ρόλους και να αξιοποιούν ποικίλα εργαλεία για
την πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών, όπως πολυμεσικές παρουσιάσεις, θεατρικά
δρώμενα, κατασκευές, εκθέσεις, φύλλα εργασίας, προωθώντας την διεπιστημονική
προσέγγιση εννοιών και μεθόδων με την υποστήριξη που παρέχουν οι ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, υποστηρίζοντας δραστηριότητες συμβολικής έκφρασης, επικοινωνίας και
αναζήτησης πληροφοριών.
4.2. Περιγραφή διαθεματικού σεναρίου
1η & 2η διδακτική ώρα
Ο εκπαιδευτικός των εικαστικών επιχειρεί να εντάξει τα παιδιά στην έννοια του
«ρυθμού» μέσα από το έργο του Νταλί, θέμα με το οποίο σκοπεύει να ασχοληθεί με την
εφαρμογή αυτού του σεναρίου. Για το λόγο αυτό οι μαθητές έχοντας διδαχθεί την Ενότητα
«Ο όγκος και ο χώρος» έρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής αφού έχει προηγηθεί
σχετική συνεννόηση με τον αρμόδιο καθηγητή για προβολή στην κεντρική οθόνη μίας
performance χορού (“Dali’s Drama Queen”) εμπνευσμένης από την τέχνη του Νταλί, η
οποία επενδύεται με projection.

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από την art performance “Dali’s Drama Queen” (θέατρο Rabbithole, 2019)

Οι μαθητές μέσω του βίντεο έρχονται σε επαφή με εικαστικές εγκαταστάσεις και
video art, που συσχετίζονται με σημαντικούς πίνακες του Νταλί αλλά και σκηνές από την
ταινία του μικρού μήκους «Destino», όπου θίγονται έννοιες, όπως ο ρυθμός, η σημασία του
χρόνου και η σχέση με τη φύση, στοιχεία δηλαδή που είναι επίκαιρα και μας αφορούν
όλους, από τα οποία βέβαια οι μαθητές μπορούν να προβληματιστούν. Η συγκεκριμένη
δραστηριότητα βοηθάει στην πραγματικότητα τους μαθητές να βιώσουν το χώρο και το
χρόνο μέσα από έργα του ζωγράφου, που αναβιώνουν οι ερμηνευτές-performers σε
συνδυασμό με το video art της παράστασης (εικόνα 1).
Στη συνέχεια με αφορμή το συγκεκριμένο βίντεο ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους
μαθητές να αναζητήσουν στο internet σχετικές ζωγραφιές που είδαν και ύστερα είτε να τις
τοποθετήσουν στον ηλεκτρονικό φάκελο δραστηριότητας στην επιφάνεια εργασίας του
υπολογιστή ή να τις εκτυπώσουν για να τις αναρτήσουν σε ταμπλό της τάξης. Κατά τη
συγκέντρωση του υλικού η προσοχή εστιάζεται στα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του Νταλί,
που είναι τα πασίγνωστα ρολόγια του. Πρόκειται για μία σειρά από λιωμένα ρολόγια που
έχει φιλοτεχνήσει ο ζωγράφος και μιλούν για τις σχετικιστικές μεταμορφώσεις και
στρεβλώσεις του χρόνου, θέμα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο μάθημα της Φυσικής
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και των Μαθηματικών σε άλλη διδακτική ώρα σε συνεννόηση με του υπεύθυνους
καθηγητές. Σ’ αυτό το σημείο θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί και το σύμβολο του
φεγγαριού που απαντά στην τέχνη του Νταλί αναφορικά με τις φάσεις της Σελήνης,
σύμφωνα με τις οποίες ανάλογα με τη θέση του Ήλιου, της Γης και της Σελήνης, φαίνεται να
φωτίζεται διαφορετικό τμήμα της Σελήνης, κάτι που συμβαίνει σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα. Επιχειρείται ακόμη να δοθεί στους μαθητές και η έννοια του μη αναστρέψιμου
του χρόνου. Επισημαίνεται ο θάνατος ως η οριστική και αναπόφευκτη απώλεια αλλά
ταυτόχρονα και ως ολοκλήρωση του κύκλου ζωής κάθε έμβιου όντος. Ακολουθεί συζήτηση
και οι μαθητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στη ζωή όλων των ανθρώπων ισχύει το
κοινό σχήμα: γέννηση-ανάπτυξη-θάνατος. Κατ’ επέκταση το σχήμα αυτό είναι κοινό για όλα
τα ζώα στο ζωικό και φυσικό περιβάλλον αφού όλα υπακούν σε έναν ενιαίο «ρυθμό» που
συνέχει κι ενοποιεί το σύμπαν. Ο Νταλί μάλιστα έχει ζωγραφίσει σε πολλά έργα του
πεταλούδες, σύμβολο αναγέννησης και μετενσάρκωσης που συνδέεται με την έννοια της
αλλαγής και της μεταμόρφωσης, στοιχεία άλλωστε που θίγονται και στην performance.
Κατά τη διάρκεια της 2ης ώρας οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν
ρόλους μέσα σ’ αυτήν. Αφού τους ανακοινωθεί το θέμα προς διερεύνηση που είναι η
έννοια του ρυθμού στην τέχνη του Νταλί, οι μαθητές προτρέπονται να εντοπίσουν μορφέςεκφάνσεις του «φαινομένου» στη σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια διερευνούν το υλικό των
ιστοσελίδων που τους έχει δοθεί κι επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Εργάζονται ομαδικά,
συζητούν το περιεχόμενο των πληροφοριών και τις καταγράφουν απαντώντας σε
συγκεκριμένες ερωτήσεις φύλλων εργασίας κάθε ομάδας. Έτσι οι μαθητές εξοικειώνονται
με τις μορφές και τα σύμβολα του σουρεαλισμού, το ονειρικό στοιχείο αλλά και την
προβληματική της έλλειψης του χρόνου σήμερα, τα αίτια και τις συνέπειές του. Ο μαθητής
έτσι μαθαίνει να αυτενεργεί, να ανακαλύπτει τη γνώση ενώ αναπτύσσει την ενσυναίσθηση,
εφόσον αντιλαμβάνεται τις συνέπειες από την απομάκρυνση από τη φύση. Κατά την
παρουσίαση της εργασίας των μαθητών ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του καθοδηγητή και
του συντονιστή ενώ προτρέπει τους μαθητές να εμβαθύνουν στο υπό εξέταση μάθημα
εκφράζοντας τις απορίες και τους προβληματισμούς τους.
Τέλος, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις σκέψεις τους σε κείμενο word ενώ
στη συνέχεια να συμπληρώσουν το σχετικό Φύλλο εργασίας. Η συμπλήρωσή του θα ήταν
καλό να γίνει επίσης σε εργασία στον υπολογιστή με την αξιοποίηση του Επεξεργαστή
κειμένου. Οι λειτουργίες του λογισμικού γενικής χρήσης εξηγούνται στους μαθητές όταν
τους χρειάζονται κατά τη συγγραφή.
3η & 4η διδακτική ώρα
Σε αυτή τη φάση οι μαθητές καλούνται στο εργαστήρι εικαστικών ή στην αίθουσα της
τάξης. Αναγνωρίζουν τα μορφικά στοιχεία και το περιεχόμενο στα λιωμένα ρολόγια του
Νταλί (μελέτη περίπτωσης) και γίνεται καταγραφή σε φύλλο εργασίας. Κατανοούν τη
γραμμικότητα του χρόνου και αντιλαμβάνονται τις χρονικές έννοιες μέσα από τα σχέδια του
ζωγράφου, τα ρολόγια δηλαδή που λιώνουν σαν τον χρόνο που κυλά ρυθμικά. Στη
συνέχεια, με έμπνευση τα συγκεκριμένα έργα τέχνης δουλεύουν ατομικά δημιουργώντας
τα δικά τους εικαστικά έργα είτε με τη μορφή ζωγραφιάς, είτε γλυπτού, είτε κολάζ ή και
ομαδικά με τη μορφή εικαστικής εγκατάστασης κατά το παράδειγμα σχετικών σκηνικών
αντικειμένων της performance, χρησιμοποιώντας υλικά όπως ακρυλικά, πηλό, σύρμα,
χαρτοταινία κ.α. τα οποία έχουν προβλεφθεί κατά την προετοιμασία του σεναρίου και
διατίθενται πλέον στο εργαστήριο (εικόνα 2).
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Εικόνα 2: Εικαστική εγκατάσταση με θέμα τα λιωμένα ρολόγια του Νταλί, σκηνικό αντικείμενο της
art performance “Dali’s Drama Queen”

5η διδακτική ώρα
Σε αυτή τη φάση αφού τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με το κίνημα του σουρεαλισμού
μέσα από τα έργα του Νταλί, o καθηγητής της Νεοελληνικής Γραμματείας αναλαμβάνει το
νέο σχεδιασμό δραστηριοτήτων. Εξηγεί στους μαθητές ότι σουρεαλισμός ως κύριο μέσο
έκφρασης τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο στη λογοτεχνία επιδιώκει τη διερεύνηση του
ασυνειδήτου, την απελευθέρωση της φαντασίας «με την απουσία κάθε ελέγχου από τη
λογική» και αναθέτει στους μαθητές να εντοπίσουν ποιήματα Ελλήνων συγγραφέων στο
σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και να τα σχολιάσουν.
4.3. Προτάσεις επέκτασης των δημιουργικών δραστηριοτήτων
Στη συνέχεια μπορεί να γίνει παρουσίαση των έργων σε ανοιχτή δραστηριότητα
μεταξύ των μαθητών της τάξης όπου μπορούν να παρατηρήσουν τις δημιουργίες και να τις
σχολιάσουν. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να οργανωθεί και μία έκθεση, για την οποία οι
μαθητές θα έχουν ετοιμάσει πολυμεσικές παρουσιάσεις με power point ή και projection σε
συνεργασία με τον καθηγητή της Φυσικής Αγωγής, με τον οποίο μπορούν να
δραματοποιήσουν κινησιολογικά τη συγκεκριμένη θεματική μέσα ενδεχομένως από ένα
θεατρικό δρώμενο, αντλώντας ιδέες φυσικά από την performance. Στόχος αυτής της
δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές με το σώμα τους τη ρυθμική κίνηση του
δείκτη του ρολογιού.
4.4. Αποτελέσματα εφαρμογής
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα αυτής της βιωματικής δραστηριότητας είναι δυνατό
να καταφύγουν οι μαθητές στη μαθησιακή συλλογιστική για να σχολιάσουν καίρια θέματα,
όπως τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής στις πόλεις, όπου όλα γίνονται
μηχανικά με αποτέλεσμα να χάνεται ο ποιοτικός χρόνος και αναπόφευκτα να μειώνεται η
επαφή του ανθρώπου με τη φύση. Κι από την άλλη να αντιληφθούν μέσα από την
επαναλαμβανόμενη κίνηση του δείκτη, τη φυσιολογική διαδοχή των καταστάσεων στη
νοητική σύμβαση χρόνος όπου επέρχεται μία κυκλική ανανέωση. Με αφορμή επίσης το
σύμβολο της πεταλούδας, που απαντά συχνά στην τέχνη του Νταλί και σηματοδοτεί την
αρχή και το τέλος του κύκλου ζωής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί συστατικό στοιχείο πολλών
μορφών σε έργα του ζωγράφου, να κατανοήσουν τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Οι
μαθητές μέσα από σχετική έρευνα σε εικόνες αυτών των έργων από το Διαδίκτυο, μπορούν

201

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

να παρατηρήσουν ότι η πεταλούδα επανέρχεται σα μοτίβο σε πολλά έργα του Νταλί, τα
οποία στη συνέχεια μπορούν να καταγράψουν σε φύλλο εργασίας. Τέλος, προτείνεται
διερεύνηση του θέματος στο σπίτι (σύγκριση έργων, περιγραφή και ανασκόπηση).
4.5. Δυνατότητα τροποποίησης
Αυτή η διδακτική πρόταση έχει επιπλέον τη δυνατότητα επέκτασης σε μορφή
συνθετικής εργασίας και μπορεί να κατακερματιστεί, όπως είπαμε και σε άλλες
δραστηριότητες με φύλλα εργασίας που θα ενταχθούν, κατά την κρίση του αρμόδιου
καθηγητή στη διδασκαλία της Γλώσσας, της Φυσικής, των Μαθηματικών αλλά και της
Μουσικής. Σε αυτή την περίπτωση, θα διατεθεί ένα ολόκληρο τρίμηνο, με δυνατότητα
πολλών επισκέψεων των μαθητών στο εργαστήριο στον ελεύθερο χρόνο τους και τη χρήση
πρόσθετης βιβλιογραφίας. Με την ολοκλήρωση της εργασίας των μαθητών μπορεί να γίνει
συγγραφή ενιαίου κειμένου, που να συνοψίζει τα συμπεράσματα των μαθητών και να
παρουσιαστεί σε έντυπη μορφή στη μαθητική κοινότητα ή σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του σχολείου.
4.4. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει ομαδικά. Αξιολογούνται η αποτελεσματική
συνεργασία κάθε ομάδας κατά τη διάρκεια των δράσεων του σεναρίου, η εύστοχη και
επαρκής απάντηση των ερωτημάτων στα φύλλα εργασίας καθώς και η ικανοποιητική
προφορική παρουσίαση του κάθε θέματος. Οι δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου, το
οποίο δεν έχει εφαρμοστεί στη σχολική τάξη, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να
εμπλακεί στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας σε διαδικασίες και τεχνικές που του
επιτρέπουν να αυτοαξιολογηθεί και ταυτόχρονα να αξιολογήσει βήμα-βήμα την εργασία
ολόκληρης της ομάδας του κατά την πραγματοποίηση του project. Είναι προφανές πως οι
συχνές, επιμέρους δράσεις των ομάδων ανά δραστηριότητα (π.χ. ανακοινώσεις
αποτελεσμάτων, δρώμενα) δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογηθεί και η εργασία των
υπολοίπων ομάδων. Ο μαθητής έτσι μπαίνει στο επίκεντρο της διαδικασίας και
αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο, τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του με αρωγό και
δημιουργικό σύμμαχο την τεχνολογία. Γίνεται ταυτόχρονα δέκτης και πομπός μηνυμάτων
και επομένως εκπαιδεύεται στο να επιλέγει ή απορρίπτει, να διαμορφώνει, να εκφράζει την
άποψή του και τέλος να στέκεται κριτικά απέναντι σε κάθε άποψη.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την αμφίδρομη σχέση μεταξύ
εκπαιδευτικού δράματος και Παιδαγωγικής της Ειρήνης και συγκεκριμένα η έμφαση δίνεται
στην ανάδειξη εκείνων των χαρακτηριστικών που αποδεικνύουν ότι το εκπαιδευτικό δράμα
μπορεί να συμβάλει στην αποβολή στερεοτυπικών πεποιθήσεων μέσα από ένα
συγκεκριμένο παράδειγμα δημιουργίας πρωτότυπου θεατρικού έργου, της «Αλίκης στη
Χώρα των Θυμάτων» γραμμένου και σκηνοθετημένου από μαθητές του Ομίλου «Θεατρικό
και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι» του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου. Η μέθοδος που
εφαρμόστηκε για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού συνδυάζει το θέατρο της
επινόησης, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τη διερευνητική/ ανακαλυπτική μάθηση και τον
καταιγισμό ιδεών. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας διαπιστώνεται ότι το
εκπαιδευτικό δράμα, λόγω της βιωματικής, ενεργητικής και συμμετοχικής του διάστασης,
αποτελεί από μόνο του μεθοδολογικό εργαλείο, μέσω του οποίου μπορούν να
διερευνηθούν θεματικές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση του
ρατσισμού και τη διαπολιτισμικότητα, δηλαδή θεματικές που αφορούν την Εκπαίδευση για
την Ειρήνη.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικό δράμα, Παιδαγωγική της Ειρήνης, θέατρο της επινόησης,
στερεότυπα.

1. Εισαγωγή – Προβληματική
Μέσα στα ισχύοντα πολυδιάστατα ανταγωνιστικά, πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά
συστήματα η εκπαίδευση καλείται να παίξει καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο σε αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και σεβασμό
των άλλων. Η αλληλεγγύη, η κοινωνική υπευθυνότητα, η κριτική σκέψη και η οραματική
στάση για έναν αειφόρο κόσμο αποτελούν σημαντικές δεξιότητες και ζητούμενα
(Παπαδόπουλος, 2015). Στο ίδιο πλαίσιο συζητείται ο ρόλος και η επιμόρφωση του
εκπαιδευτικού και η αποστολή του σχολείου σήμερα. Η διεπιστημονικότητα, η ανάπτυξη
των τεχνών, η διαφοροποιημένη προσέγγιση, η εισαγωγή της καινοτομίας, η
διαθεματικότητα θεωρούνται κομβικής σημασίας κριτήρια για τη μετατροπή της γνώσης
από παραγωγική (γνώση δηλαδή για τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε) σε δημιουργική
(γνώση για το καινούριο) και τη διαμόρφωση του σχολείου σε ένα δυναμικό παιδαγωγικό
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περιβάλλον (Ματσικοπούλου, 2019). Έτσι, διερευνώνται συστηματικά παιδαγωγικές
στρατηγικές που δραστηριοποιούν την ολόπλευρη και αυτοδύναμη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του μαθητή, απελευθερώνουν τη δημιουργική και στοχαστική κρίση του,
προωθούν την ενεργητική και βιωματική μάθηση, επισημαίνουν το ρόλο του κοινωνικού
πλαισίου στη μάθηση και αναγνωρίζουν τον εμψυχωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού
(Λενακάκης, 2013). Στο σύγχρονο πολιτισμικό συγκείμενο το σχολείο καλείται να
προωθήσει παγκόσμιες ηθικές αξίες, ανθρώπινα δικαιώματα, να αναθεωρήσει τις
πρακτικές που θεωρούνται παρωχημένες και να επαναπροσδιορίσει την αποστολή του
(Σκρεπετός, 2015) ώστε να γίνει ένας ελκυστικός χώρος δημιουργίας και ανάπτυξης για
όλους τους συμμετέχοντες. Στις νέες αυτές τάσεις εντάσσονται και πορίσματα που
αναδεικνύουν το ρόλο του θεάτρου στην εκπαίδευση, το οποίο δεν προσεγγίζεται τώρα
μόνο στο στενό πλαίσιο της σημειολογικής ανάλυσης μιας παράστασης, στη θεατρολογική
ή λογοτεχνική προσέγγιση ενός κειμένου και στην αισθητική εντύπωση που προκαλεί η
δραματική έκφραση στο θεατή, καθώς αναπόδραστα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το
υποκείμενο της δράσης, το πρόσωπο που ενσαρκώνει το ρόλο, οι διεργασίες που
συντελούνται σ’ αυτό (Λενακάκης, 2013). Με αυτό τον τρόπο, το θέατρο παύει να είναι
αυτοσκοπός, να αποτελεί μόνο το μέσο για σχολικές παραστάσεις. Αντιθέτως, η εστίαση
συγκεντρώνεται στη διαδικασία και στην εμπλοκή των συμμετεχόντων σε θέματα
περιβαλλοντικής και αγωγής του πολίτη, κοινωνικής παρέμβασης, ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, διαπροσωπικής κατανόησης, διαμόρφωσης της διαπολιτισμικής ικανότητας,
ελεύθερης προσωπικής έκφρασης (Σακελλαρίου, 2015).

2. Διαλεκτική μεταξύ Εκπαιδευτικού Δράματος και Παιδαγωγικής της
Ειρήνης
H Παιδαγωγική της Ειρήνης ορίζεται ως ανεξάρτητος διεπιστημονικός κλάδος της
Παιδαγωγικής Επιστήμης (Μπονίδης, υπό έκδοση), που επιδίωξή της είναι, μέσω των
κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων που εφαρμόζει, να απαλείψει τις γνώσεις που
στηρίζονται σε βίαια πρότυπα, να ενισχύσει το αίσθημα σεβασμού της διαφορετικότητας,
να αποδυναμώσει τα στερεότυπα και να καλλιεργήσει στάσεις, μέσω των οποίων θα
διαμορφωθεί μια νέα τάξη πραγμάτων, που θα βασίζεται στην ειρήνη (Salomon, 2004), ενώ
για την Unesco είναι η διαδικασία προώθησης γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων
που απαιτούνται για την αλλαγή συμπεριφοράς με στόχο την αποτροπή της βίας, την
ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και την επίτευξη της ειρήνης σε προσωπικό,
διαπροσωπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο (Unesco, 1996). Για την ενίσχυση του πολιτισμού
της ειρήνης μέσω της εκπαίδευσης συνίστανται μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες,
όπως αυτή του Εκπαιδευτικού Δράματος, βασισμένες στην ενεργητική συμμετοχή και τις
προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, καθώς αυτές συντείνουν στη δημιουργία
ομαδικής συνοχής, στη μείωση των προκαταλήψεων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων
επίλυσης προβλημάτων. Στην Ελλάδα ως μετάφραση του ¨Drama in Education¨ έχει
επικρατήσει ο όρος "Εκπαιδευτικό Δράμα" που υιοθετήθηκε από το Πανελλήνιο Δίκτυο για
το Θέατρο στην Εκπαίδευση και χρησιμοποιείται για να περιγράψει "μια δομημένη
παιδαγωγική διαδικασία που υιοθετεί τη θεατρική φόρμα, με σκοπό την προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων καθώς και την αποτελεσματικότερη αφομοίωση
της γνώσης μέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο» (Καραβόλτσου, 2010). Μπορεί να διδαχθεί ως
ένα ανεξάρτητο μάθημα τέχνης ή να αξιοποιηθεί ως μέσο για τη διδασκαλία διαφόρων
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μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Στο Δράμα, ο συνδυασμός συναισθηματικής
εμπλοκής και νοητικής επεξεργασίας, βίωσης και αναστοχασμού, αποβλέπει στη μάθηση με
την έννοια της κατανόησης του εαυτού μας αλλά και του κόσμου (Αυδή, Χατζηγεωργίου,
2007). Αφετηρία έναρξης του δράματος αποτελεί ένα πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί
ένταση και οι μαθητές μέσα από τους ρόλους τους, καλούνται να κινητοποιήσουν την
φαντασία και την κρίση τους για να πάρουν αποφάσεις και να δώσουν λύσεις (Αυδή,
Χατζηγεωργίου, 2007). Ο μαθητής με την ανάληψη του ρόλου ενός ή περισσοτέρων
χαρακτήρων ενός έργου συνειδητοποιεί και τις δικές του πράξεις, σκέψεις, συναισθήματα.
Βιώνοντας δραματικά το έργο γνωρίζει από κοντά τις δραματικές καταστάσεις, τις
αντιπαραβάλει ή ταυτίζεται με παρόμοιες δικές του, αποστασιοποιείται ή παίρνει κριτική
θέση στις δεδομένες συνθήκες και παρακινείται στην ανεύρεση της ταυτότητάς του
(Μπακοπούλου, 2017), στην εξερεύνηση του εαυτού του και των άλλων, στην επέκταση του
ορίζοντα των εμπειριών του, στην κατανόηση του κόσμου (Σακελλαρίου, 2015). Καλείται να
συνειδητοποιήσει ότι καθετί μπορεί να αποκτά διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με την
οπτική γωνία που υιοθετούμε, και πως η κατανόηση της υποκειμενικής ματιάς κάθε μέλους
της ομάδας πλουτίζει τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε κριτικά την πραγματικότητα
γύρω μας και συμβάλλει στον επικοινωνιακό πολιτισμό (ΥΠΑΙΘ, 2011).
Στη βάση του συνδυασμού συναισθηματικής εμπλοκής και νοητικής επεξεργασίας,
βίωσης και αναστοχασμού οικοδομούνται οι αναγκαίες συνθήκες για τον ατομικό και
κοινωνικό μετασχηματισμό (Σακελλαρίου, 2015). Έτσι, το Εκπαιδευτικό Δράμα, λόγω της
βιωματικής, ενεργητικής και συμμετοχικής του διάστασης αποτελεί αφενός τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο εμπλοκής του μαθητή, καθώς δημιουργεί κίνητρο ενεργοποίησης,
δημιουργικής συμμετοχής, επικοινωνίας και συνεργασίας (Γραμματάς & Μουδατσάκις,
2008) και αφετέρου το μεθοδολογικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να διερευνηθούν
θεματικές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαπολιτισμικότητα και εγγυάται την
επίτευξη της σχετικής στοχοθεσίας. Εξάλλου, η παραδοχή και μόνο της πολυπλοκότητας της
κοινωνίας μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης
συγκρούσεων και της άρσης στερεοτύπων και διακρίσεων. Επιπλέον, προωθεί τη συλλογική
και δημοκρατική συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας με ισότιμο τρόπο, αφού πρόκειται
για μια θεατρική φόρμα που καταργεί τους "πρωταγωνιστές" (Στέφα, 2012), ενώ επικρατεί
ο πειραματισμός. "Το λάθος δεν είναι αυστηρά προσδιορισμένο, η ομάδα δεν εξομοιώνει,
αλλά δίνει τη δυνατότητα της αποκάλυψης του διαφορετικού και της ανάδειξης των
ιδιαιτεροτήτων (Στέφα, 2012). Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού δράματος δεν
προκαθορίζουν κάποια "σωστή" ή επιθυμητή στάση-ικανότητα-γνώση. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο ερευνητικά επισημαίνεται ότι το δράμα στην Εκπαίδευση αυξάνει τις πιθανότητες
συγκρότησης μιας δημοκρατικής προσωπικότητας, περιορίζει τους κοινωνικούς φόβους,
προωθεί την εμπιστοσύνη και την αυτονομία (Μπακοπούλου, 2017). "Η αλληλεπίδραση
των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό αποκτά χαρακτήρα
αλληλοαποδοχής και όχι κανονιστικής και στιγματιστικής λογικής με τον παραγκωνισμό
όσων μαθητών δεν ανταποκρίνονται στις γνωστικές απαιτήσεις της ομάδας". (Ζαφειριάδης,
& Δαρβούδης, 2010). Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τις ομαδικές δραστηριότητες οι
μαθητές ευαισθητοποιούνται βιωματικά σε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης. Η σκέψη τους
ξεφεύγει από συγκεκριμένα πλαίσια, κινείται σε συμβολικά επίπεδα και η συμπεριφορά
τους γίνεται πιο ευέλικτη και ευπροσάρμοστη σε κοινωνικές καταστάσεις. Μπαίνοντας στον
κόσμο του φανταστικού μέσα από το θέατρο, είναι αρκετά «μέσα» στη δράση, αλλά
ταυτόχρονα και αρκετά «έξω» από αυτή, ώστε να μην τη φοβούνται. Το γεγονός αυτό, ότι
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δηλαδή στο θέατρο «είμαστε αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε» μέσα σ’ αυτό που συμβαίνει,
αποτελεί βασικό παράγοντα στην προσπάθεια να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των ατόμων
(Somers, 2001).
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τελικά, θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει ισχυρό
εργαλείο στην πραγμάτωση των στόχων της φιλειρηνικής εκπαίδευσης, παρέχοντας τα
εχέγγυα για ενδυνάμωση, κριτική συνειδητοποίηση και πράξη με στόχο την αλλαγή
(Σακελλαρίου, 2015).

3. Μέθοδος
Λειτουργώντας σε έναν Όμιλο Δημιουργικότητας και Αριστείας καλείσαι πάνω από
όλα εσύ, ως εκπαιδευτικός, να γίνεσαι εξίσου δημιουργικός, προσπαθώντας να βρεις
εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψεις τις ανάγκες των μαθητών σου για καινοτομία και
πρωτοτυπία. Βασική μας αρχή ήταν να μάθουν οι μαθητές πώς να συνεργάζονται και να
συνεργάζονται για να μαθαίνουν και τη θεωρούμε βασική, γιατί η συνεργασία των
μαθητών, καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους, αν και εκπαιδευτικά ουσιώδης,
αποτελεί μια παραμελημένη πτυχή της εκπαίδευσης, ενώ συχνά αποθαρρύνεται και
τιμωρείται αυτή η αλληλεπίδραση, όταν μάλιστα σε κάθε επαγγελματικό χώρο σήμερα
απαιτούνται ικανότητες δημιουργικής επικοινωνίας, ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.
Γι’ αυτό επιλέξαμε τον συνδυασμό μεθόδων και προσεγγίσεων (θέατρο της επινόησης,
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διερευνητική/ ανακαλυπτική μάθηση, καταιγισμό ιδεών)
θεωρώντας ότι έτσι ενισχύεται η δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών με
αποτέλεσμα να διευκολύνονται στην επίλυση προβλημάτων, στην καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης και τελικά στο μετασχηματισμό δυσλειτουργικών παραδοχών για ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, ο Όμιλος Αριστείας και Δημιουργικότητας «Θεατρικό και
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι» του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου του σχολικού έτους
2017-18 αποτελούνταν από μια ομάδα 24 παιδιών, 16-18 ετών, Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.
Η ομάδα ξεκινώντας με παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, ασκήσεις επικοινωνίας
(Αγγελόπουλος, 2016) και περνώντας από μια τρίμηνη διαδικασία έρευνας και επαφής με
ποικίλες θεατρικές τεχνικές οδηγήθηκε στην απόφαση για τη συγγραφή ενός πρωτότυπου,
σπονδυλωτού θεατρικού έργου, στο οποίο μέσω καταιγισμού ιδεών δόθηκε ο τίτλος "Η
Αλίκη στη χώρα των Θυμάτων," με θεματικό πυρήνα τον ρατσισμό και ειδικότερα την
καταδυνάστευση της ανθρώπινης ζωής από την επικράτηση των στερεοτύπων, ένα θέμα
που προέκυψε μέσα από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας. Τα παιδιά του
Ομίλου εμπνέονται από τη φαντασία και τον αυθορμητισμό της «Αλίκης στη χώρα των
Θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ, που νομιμοποιεί το μη συνηθισμένο και αναλύει αλληγορικά
τη μάχη της ανθρώπινης φύσης με τα στεγανά της κοινωνίας που η ίδια δημιούργησε
(Reichertz, 2000). Βρίσκουν αναλογίες που θέλουν να μεταφέρουν από το πρωτότυπο έργο
στο δικό τους, τόσο περιεχομένου, (όπως στη Χώρα των Θαυμάτων επικρατεί το παράλογο
και δεν είμαστε ελεύθεροι να γίνουμε αυτό που θέλουμε έτσι και στη Χώρα των Θυμάτων
επικρατεί ο παραλογισμός των κοινωνικών συμβάσεων), όσο και μορφής (όπως είναι τα
ομιλούντα ζώα, οι αυξομειώσεις του σωματικού μεγέθους και η αναζήτηση της ταυτότητας
της Αλίκης). Επιπλέον, η σπονδυλωτή μορφή του έργου μέσα από τις διαφορετικές
συναντήσεις της Αλίκης βοήθησε να δουλευτεί πιο εύκολα και ανεξάρτητα η μία ιστορία
από την άλλη. Στη συνέχεια και μετά τη συγγραφή του κειμένου, η ομάδα μετά από
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τρίμηνες πρόβες οδηγήθηκε στην παρουσίαση του έργου στις 26/6/2018 στο Δημοτικό
Κηποθέατρο «Μ.ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ».
Ο μεγάλος αριθμός των μελών της ομάδας και το περιορισμένο ρεπερτόριο
δραματικών έργων, κατάλληλων για να χρησιμοποιηθούν από τη δραματική τέχνη στην
εκπαίδευση, έκανε την παιδαγωγική επιλογή της επινόησης απαραίτητη. Το «Θέατρο της
Επινόησης» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, για να περιγράψει την επινοητική
διαδικασία που οδηγεί μια καλλιτεχνική ομάδα σε ένα παραστατικό ή θεατρικό γεγονός.
Πρόκειται στην ουσία για μια διαδικασία θεατρικής δημιουργίας που ξεκινά από τη
βούληση των ατόμων να δουλέψουν συλλογικά, προκειμένου να δημιουργήσουν και να
πειραματιστούν με ένα θέμα, μια ιδέα, ένα ερέθισμα, ένα ερευνητικό ερώτημα
(Μαυροειδή, 2015). Το δικό μας ερώτημα αναφερόταν σε ποια στερεότυπα και τα θύματά
τους θέλουμε να μιλήσουμε. Μέσω καταιγισμού ιδεών, η ομάδα κατέληξε να επικεντρωθεί
στον σεξισμό, την ομοφοβία, την ξενοφοβία, τον θρησκευτικό φανατισμό, την κακοποίηση
των ζώων και στην αναβλητικότητα απέναντι στον εθελοντισμό.
Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι ένα ολότελα γνήσιο προϊόν της ομάδας, αφού
παράγεται ολοκληρωτικά από αυτήν και δε βασίζεται σε προϋπάρχον κείμενο, αντιθέτως
συντίθεται μέσα από τις αναζητήσεις, τις εμπειρίες και τις σχέσεις της. Η διαδικασία που
ακολουθείται απαιτεί καινοτομία, εφευρετικότητα, φαντασία, διακινδύνευση και, πάνω απ’
όλα, μια ολοκληρωτική δέσμευση και αφιέρωση της ομάδας στην κοινή δημιουργία που
βήμα-βήμα επιτυγχάνεται (Στέφα, 2012). Με δεδομένο ότι η παιδαγωγική της επινόησης
απαιτεί μια διαλεκτική προσέγγιση, που θεωρεί τη διαπραγμάτευση και συζήτηση ως
βασικές συνιστώσες της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της δημοκρατικής εκπαίδευσης,
δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε στη δεδομένη περίσταση, καθώς το ίδιο το θέμα του
ρατσισμού ενισχύει την επιλογή της επινόησης για την προώθηση μιας δημοκρατικής
παιδαγωγικής.
Εφόσον από την αρχή της χρονιάς είχε προταθεί και αποφασιστεί το θέμα
πραγμάτευσης του Ομίλου να είναι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που οδηγούν στον
ρατσισμό, το μεγάλο διακύβευμα ήταν το σενάριο. Βέβαια η επικοινωνία 24 ανθρώπων σε
ολομέλεια είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να ακουμπήσουμε σε
απλούστερες κοινωνικές δομές, δηλ. στη μικρή ομάδα, καθώς στις πολυμελείς ομάδες είναι
σκόπιμο να εναλλάσσεται η εργασία μεταξύ μικρών ομάδων και ολομέλειας. Κι εδώ ξεκινά
η διαδικασία της δημιουργικής γραφής για κάποιες ομάδες, καθώς άλλες καταγίνονται με
τη σύνθεση μουσικών κομματιών, άλλες χορογραφιών και άλλες ζωγραφικής απεικόνισης
επιμέρους επεισοδίων από τις ιστορίες του έργου, προκειμένου αυτό που θα προκύψει να
είναι ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό προϊόν.
Το κείμενο δημιουργήθηκε από τη συγγραφική ομάδα μέσα από αυτοσχεδιασμούς,
έρευνα, σύνθεση και επεξεργασία υλικού, συνδυάζοντας πολλές φορές αντιφατικές
αντιλήψεις των μελών της και υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις (Ματσικοπούλου, 2019). Στην
πρώτη φάση του σεναρίου εφαρμόστηκε η διάλεξη, η συζήτηση και ο καταιγισμός ιδεών,
καθώς το θέμα χρειαζόταν να διερευνηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες και οι
εκπαιδευτικοί έπρεπε να καθοδηγήσουν τους μαθητές στην κατεύθυνση που χρειάστηκε να
ακολουθήσουν στις δύο επόμενες φάσεις. Στη δεύτερη και τρίτη φάση αξιοποιήθηκε
κυρίως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, καθώς οι μαθητές ενημερωμένοι πλέον για τον
τρόπο που θα διεξαχθεί το σενάριο πραγματεύονταν κατά ομάδες τις δραστηριότητες που
αναλάμβαναν. Κάθε ομάδα σεναριογράφων αναλάμβανε μία ιστορία στερεοτύπου, την
πορεία της οποίας παρουσίαζε κάθε εβδομάδα στην ολομέλεια και ακολουθούσε συζήτηση
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και ανατροφοδότηση, ενώ υπήρξε και ειδική ομάδα συγγραφής μεταβατικών κειμένων για
τη σύνδεση των ιστοριών μεταξύ τους.
Ο χωρισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων προέκυπτε μέσα από τις προτιμήσεις
των μαθητών και ελήφθη μέριμνα, ώστε να συμμετέχουν όλοι ισότιμα (Στέφα, 2012). Σε
κάθε φάση περιλαμβάνονταν και παιχνίδια θεατρικής αγωγής για την εμπειρική/βιωματική
εμπέδωση των πραγματευόμενων θεματικών. Οι εκπαιδευτικοί είχαν ακριβή εικόνα κάθε
ομάδας παρακολουθώντας την πορεία της εργασίας της και επεμβαίνοντας όποτε κρινόταν
απαραίτητο για την απαιτούμενη καθοδήγηση. Η δυσκολία της ομάδας παρουσιάστηκε στη
δόμηση της πλοκής της ιστορίας. Συνήθως, κάθε έργο θέλει να πει μια ιστορία, αλλά στην
προκειμένη περίπτωση χρειάστηκε να ειπωθούν πολλές ιστορίες κάτω από μια κοινή
θεματική ομπρέλα, που είναι τα στερεότυπα. Το ερώτημα ήταν τι θα αποτελούσε τον
συνδετικό κρίκο ανάμεσά τους, ώστε να περνάμε ανώδυνα από τη μια ιστορία στην άλλη
χωρίς να χάνουν οι θεατές το ενδιαφέρον τους και η απάντηση δόθηκε μέσω της Αλίκης και
του ξωτικού που αναλαμβάνει να της δείξει διάφορες περιπτώσεις θυμάτων της περίφημης
χώρας. Επίσης, η απόδοση της ιστορίας με τη μορφή του παραμυθιού διευκόλυνε τον
τρόπο συγγραφής, μιας και όλα θίχτηκαν με τον απλούστερο δυνατό τρόπο: ο τόπος και
χρόνος είναι αόριστα και τα πρόσωπα ουτοπικά. Όμως όσο και αν είναι φανταστική
εξιστόρηση δεν αποκόπτεται από την πραγματικότητα και αποτελεί μια ευκαιρία για κριτική
και σχολιασμό των προβλημάτων του κόσμου (Ντοροπούλου, 2013), γι’ αυτό και το
παραμύθι θεωρείται ότι αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα ευαισθητοποίησης σε θέματα
κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού ενθαρρύνοντας τον μαθητή να μπει στη θέση του
άλλου και να τον κατανοήσει (ΥΠΑΙΘ, 2011· Θεοδουλίδου, 2019). Στην τρίτη φάση του
σεναρίου, κατά την οποία προβλεπόταν η προετοιμασία για τη σχολική παράσταση,
απαιτήθηκε η συνεργασία όλων των ομάδων μεταξύ τους, καθώς είχαν αναλάβει την
εκπόνηση διαφορετικών εργασιών, η σύνθεση των οποίων κρινόταν απαραίτητη για τη
δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Τελικά, η διανομή των ρόλων έγινε λαμβάνοντας
υπόψη τις επιθυμίες των παιδιών, με κριτήριο τη συνολική τους προσφορά, παρουσία και
διαθεσιμότητα απέναντι στην ομάδα (Στέφα, 2012).
3.1. Χαρτογράφηση της ιστορίας
Η ιστορία ξεκινά με την Αλίκη, μια έφηβη του σήμερα, να συζητά με έναν φίλο της
στερεοτυπικές συμπεριφορές που συναντά στην καθημερινότητά της. Κοιμάται και στο
αλλόκοτο όνειρό της, ένα ξωτικό την ξεναγεί στη Χώρα των θυμάτων, όπου μπορεί να
παρακολουθεί άλλους ανθρώπους, ζώα, φυτά και μικρόβια. Οι ιστορίες που
διαδραματίζονται στη Χώρα των θυμάτων διαρθρώνονται ως εξής :
«Η Αγελάδα και το Λιοντάρι» αναφέρεται στα έμφυλα στερεότυπα. Η Αγελάδα
αρνείται να παντρευτεί, καθώς το όνειρό της είναι να γίνει δρομέας, ενώ το Λιοντάρι
αρνείται να εκφοβίζει τα άλλα ζώα και θέλει να γίνει τραγουδιστής
«Οι Γλάστρες» έχουν ως κεντρικό θέμα τον θρησκευτικό φανατισμό. Τα ηλιοτρόπια
είναι περήφανα για τις γλάστρες στις οποίες μεγαλώνουν, ενώ είναι καχύποπτα και
επιθετικά με τις γλάστρες των άλλων φυτών.
«Τα Μικρόβια» αφορούν την ξενοφοβία. Αν και υπάρχουν εκατομμύρια ωφέλιμα
μικρόβια στον ανθρώπινο οργανισμό και ελάχιστα επιζήμια, τα κύτταρα κατηγορούν όλα τα
μικρόβια ως υπεύθυνα συμφορών και επιδιώκουν τον εξοστρακισμό τους.
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«Οι Αριστερόχειρες» αναφέρονται στην ομοφοβία. Οι δεξιόχειρες ως πλειοψηφία
είναι οι «φυσιολογικοί», ενώ οι αριστερόχειρες θα έπρεπε να προσπαθήσουν να αλλάξουν
και να μη δείχνουν την «αντικανονικότητά» τους.
«Τα Βλαστοκύτταρα» εστιάζουν στην απραγία και στην αναβλητικότητα. Η Αλίκη
χρησιμοποιεί τη μοναδική μαγική ευχή, που έχει, ώστε να υπάρξει λύση για ένα παιδί που
έχει θανατηφόρα ασθένεια. Βρίσκεται η λύση, αλλά οι άνθρωποι δεν την χρησιμοποιούν,
γιατί δεν αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν.
«Τα Ζώα» αφορά, ως παραλληλισμός, την κακομεταχείριση των ζώων. Στη χώρα των
ζώων, όπου οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλύπτουν τις ανάγκες των ζώων (χρήση
ανθρώπινων δερμάτων, έκθεση ανθρώπων σε «ανθρωπολογικούς κήπους» κτλ) μια μικρή
αρκουδίτσα ζητώντας απεγνωσμένα ένα μπουφάν από ανθρώπινο δέρμα επιτίθεται στην
Αλίκη, η οποία, από την αγωνία της, ξυπνά και αντιλαμβάνεται ότι ήταν όνειρο η επίσκεψή
της στη Χώρα των θυμάτων. Συνειδητοποιεί ότι δε χρειάζονται ευχές για να αλλάξει ο
κόσμος και ότι δεν υπάρχουν θύματα, υπάρχουν μόνο στερεότυπα και προκαταλήψεις που
οι άνθρωποι δημιουργούν και μπορούν να καταργήσουν, αν το θελήσουν.

4. Αποτελέσματα
Αυτό που αναδεικνύεται μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας παράστασης με
τεχνικές Θεάτρου της Επινόησης είναι η προώθηση της βιωματικής και συνεργατικής
μάθησης, η τοποθέτηση του μαθητή στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και ο
ενεργός ρόλος του σε όλα τα στάδια παραγωγής (Στέφα, 2012), καθώς δίνει διέξοδο στην
ανάγκη διοχέτευσης της δημιουργικότητας, του ταλέντου και του στοχασμού του
(Μενδρινού, 2015). Διαπιστώθηκε ότι μέσα από την αυτενέργεια και τον πειραματισμό οι
έφηβοι οδηγήθηκαν στην παραγωγή εναλλακτικών απαντήσεων, δηλαδή στην ανάπτυξη
δημιουργικής συμπεριφοράς. Η υιοθέτηση του διερευνητικού τρόπου σκέψης στην επίλυση
επιμέρους προβλημάτων βοηθούσε στην ανάλυσή του από διαφορετικές οπτικές και στον
αναστοχασμό (Μπακοπούλου, 2017), ενώ η πλαισίωση του πρωτότυπου θεατρικού
κειμένου με πρωτότυπες μουσικές, κινητικές και εικαστικές συνθέσεις έκανε ορατή την
υπέρβαση της μετατροπής των παιδιών από καταναλωτές σε παραγωγούς πολιτισμού
(Κουρετζής, 2008). Μέσα από τις αλλεπάλληλες παρουσιάσεις του έργου και συζητήσεις
των μαθητών με το ευρύτερο κοινό (εκτός από την πρώτη παράσταση του έργου στο
δημοτικό κηποθέατρο της πόλης, δόθηκαν και άλλες σε σχολεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης και σε βιβλιοπωλεία) εμπεδώθηκε ακόμα περισσότερο η
αποτελεσματικότητα των θεατρο-παιδαγωγικών παρεμβάσεων ως προς την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και της κοινωνικής ευθύνης, τη δόμηση των χαρακτηριστικών της
αυτοεκτίμησης, τη διαχείριση του άγχους. Φυσικά οι διαδικασίες και οι προσεγγίσεις, που
αποτελούν σημεία καινοτομίας και αλλαγής ως προς τη συνήθη εκπαιδευτική πρακτική,
αποσταθεροποιούν προκαλώντας συναισθήματα ανασφάλειας. Είναι επομένως σημαντικό
να είμαστε ενήμεροι αυτής της αποσταθεροποίησης και συνεχώς να υπογραμμίζουμε πόσο
φυσιολογικά και αναμενόμενα είναι αυτά τα συναισθήματα και να αποφεύγουμε να
απαξιώνουμε τη δυσκολία που όλοι έχουμε μπροστά στο καινούργιο.
Αποδείχτηκε στην πράξη ότι μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο οι μαθητές
ευαισθητοποιήθηκαν και έμαθαν να επεξεργάζονται τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις
τους, καθώς οι διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό των ομάδων αποτέλεσαν πηγή
μάθησης. Απέκτησαν συνέπεια και υπευθυνότητα για τις ομαδικές υποχρεώσεις και
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εκπαιδεύτηκαν στη συμβίωση και στη δημοκρατική επίλυση των πραγμάτων μέσα από τη
συλλογική λήψη αποφάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η ομάδα οδηγήθηκε στην
οργάνωση της παράστασης, ο ρόλος των παιδιών έγινε ακόμα πιο πολύπλευρος, γιατί, ως
δημιουργοί της ιστορίας του κειμένου έκαναν σκηνοθετικές επιλογές ώστε να ζωντανέψουν
τους χαρακτήρες του έργου, καθώς αισθάνονταν ότι το έργο τους "ανήκε" (Στέφα, 2012).
Κατά τη διαδικασία της συγγραφής κινητοποιήθηκε όχι μόνο η φαντασία, αλλά και η
συγγραφική επινοητικότητα, καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις σχετικές με
το θέμα που πραγματευόταν το κείμενό τους και έπρεπε να είναι σε θέση να τις
δικαιολογήσουν. Έτσι αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη που τους βοήθησε να αποκτήσουν μια
πιο αποστασιοποιημένη ματιά απέναντι στο γραπτό τους. Κατά τη διαδικασία της
δημιουργικής γραφής, οι εκπαιδευτικοί κράτησαν μια ταπεινή στάση απέναντι στους
εκκολαπτόμενους συγγραφείς. Λειτούργησαν ως αναγνώστες και επιμελητές και όχι ως
παντογνώστες διορθωτές, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με τη βασική προϋπόθεση
της συγγραφικής πράξης που είναι το ελεύθερο πνεύμα.
Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε θεατροπαιδαγωγικά
και πολύτεχνα εργαστήρια τού εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να
συνειδητοποιήσει ενδεχόμενες μονομερείς εκ μέρους του προσλήψεις της αντικειμενικής
πραγματικότητας, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να τις επαναπροσδιορίσει, ενώ
παράλληλα διευρύνει τους αντιληπτικούς του ορίζοντες, εμπλουτίζει τα εκφραστικά του
μέσα, καθιστά την επικοινωνία με τους άλλους πιο ελκυστική και πολυαισθητηριακή, και,
τέλος, ισχυροποιεί το διδακτικό του ρεπερτόριο (Λενακάκης, 2013).
Η Θεατροπαιδαγωγική, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρείται πανάκεια όλων των
θεμάτων που συνδέονται με παιδαγωγικά και κοινωνικά ζητήματα. Η ίδια, δηλαδή, αποκτά
διαφοροποιητική ισχύ, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται ως μία εργαλειακή μέθοδος για την
επίλυση οποιουδήποτε παιδαγωγικού και κοινωνικού ελλείμματος, ενώ «έχει επίδραση
στους αποδέκτες της, εφόσον διατηρεί τον παιχνιώδη, πειραματικό και διαδικαστικό
χαρακτήρα της· εκεί όπου το παιχνίδι με τις αισθητικές φόρμες, η εστίαση, η υπερβολή, το
αναπάντεχο, το τυχαίο βρίσκουν τον τόπο και το χρόνο για να ευδοκιμήσουν» (Λενακάκης
2013).
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Πολιτισμός και Εκπαίδευση: η ένταξη της κινηματογραφικής
παιδείας στο σχολικό περιβάλλον
Σηφάκη Ειρήνη
ΣΕΠ, ΕΑΠ
Νεμπαυλάκη Σοφία
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΑΠ, Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Περίληψη
Εδώ και αρκετές δεκαετίες Ευρωπαϊκοί θεσμοί και εκπαιδευτικά συστήματα,
αναγνωρίζοντας τη σημασία του κινηματογράφου για τον πολιτισμό και τον
οπτικοακουστικό γραμματισμό, προτείνουν δράσεις και προγράμματα για την εισαγωγή και
ενίσχυση της κινηματογραφικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης. Στη
χώρα μας έχουν γίνει κάποιες σημαντικές αλλά αποσπασματικές προσπάθειες εναρμόνισης
της κινηματογραφικής παιδείας με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, τάσεις και συστάσεις
επίσημων φορέων. Πώς όμως μπορούν να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τις απαιτούμενες
οπτικοακουστικές γνώσεις και δεξιότητες; Στο κείμενο αυτό θα μελετηθούν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (ΦΚΧ) τα οποία αποτελούν ένα
παράδειγμα συνέργειας τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για την ένταξη της
κινηματογραφικής παιδείας στο σχολικό περιβάλλον. Μέσα από συνεντεύξεις με στελέχη
του οργανισμού αλλά και την αξιολόγηση προγραμμάτων από εκπαιδευτικούς που έχουν
ήδη συμμετάσχει σε αυτά, θα ανιχνεύσουμε τα κύρια διακυβεύματα στο πεδίο μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού,
αλλά και μεταξύ σχολείου και πολιτιστικών θεσμών.
Λέξεις-κλειδιά: Κινηματογραφική εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα, Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Χανίων.

1. Εισαγωγή
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του κινηματογράφου ως
εκπαιδευτικού μέσου, σε ψήφισμά του (Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, 2015) σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή καλεί
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους ώστε να βελτιώσουν τον πολυμεσικό
γραμματισμό, και ιδίως τον κινηματογραφικό γραμματισμό, στα σχολικά προγράμματα και
στα ιδρύματα πολιτιστικής εκπαίδευσης. Μια σύσταση που ενισχύεται και στη μελέτη των
Graham et al (2014) για την καταγραφή του προφίλ και της συμπεριφοράς του τρέχοντος
και μελλοντικού οπτικοακουστικού κοινού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, οι
συμμετέχοντες σε Κινηματογραφικές Λέσχες ή σε κινηματογραφικά εκπαιδευτικά
προγράμματα αναγνωρίζουν τα οφέλη της συμμετοχής τους. Επίσης, το ενδιαφέρον των
παιδιών για τον κινηματογραφικό γραμματισμό είναι πολύ θετικό καθώς έχουν μια πολύ
θετική στάση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν παράλληλα και με
την έντονη επιθυμία των γονέων για τη συμμετοχή των παιδιών τους σ’ αυτά (Graham et al.
2014, σελ. 30-33).
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Η ένταξη της κινηματογραφικής παιδείας στα σχολικά προγράμματα έχει ως στόχο την
παρώθηση των μαθητών ώστε από παθητικοί δέκτες μηνυμάτων να γίνουν ενεργοί θεατές
ικανοί να ανακαλύψουν τους κατασκευαστικούς κώδικες της κυρίαρχης οπτικοακουστικής
κουλτούρας (Αθανασάτου κ.ά., 2011, σελ. 4). Η κινηματογραφική παιδεία ωθεί, δηλαδή, το
παιδί στην απόκτηση μιας προσωπικής σχέσης ταύτισης – ανταπόκρισης με τα
κινηματογραφικά δρώμενα προσφέροντάς του τη γνώση και τη χαρά της συμμετοχικής
δράσης στην παραγωγή νοημάτων και στην εκφραστική δημιουργία (Γρόσδος, 2018, σελ.
21-22, 37).
Με ποιους τρόπους, τόσο στο επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών όσο και στο
επίπεδο της καθημερινής σχολικής πρακτικής, μπορεί να στοχοθετηθεί ο κινηματογραφικός
γραμματισμός στη σχολική πράξη; Πώς μπορούν να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τις
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης διδακτικών
οπτικοακουστικών παρεμβάσεων και δημιουργίας κινηματογραφικών προϊόντων; Ποια
μπορεί να είναι η συμβολή των φορέων της άτυπης εκπαίδευσης στην επίτευξη των
παραπάνω στόχων;
Τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με
πολιτιστικούς οργανισμούς προκειμένου να ενσωματώσουν ευκολότερα και ορθά τη χρήση
ταινιών στη διδασκαλία τους. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει εκτός από προβολές
ταινιών και την εκπαίδευση όχι μόνο στη χρήση ταινιών σε συγκεκριμένα θέματα αλλά και
την εξοικείωση με την κινηματογραφική γλώσσα και των τεχνικών δεξιοτήτων της
κινηματογραφικής παραγωγής (Barrance et al., 2010, σελ. 10).
Στο κείμενο αυτό συζητούνται μέσα από μια βιβλιογραφική επισκόπηση ορισμένες
βασικές κατευθύνσεις αναφορικά με την ένταξη της κινηματογραφικής παιδείας στην
τυπική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται κάποια πρώτα αποτελέσματα που
προέρχονται από ποιοτική πρωτογενή έρευνα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ενός
οργανισμού που στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση οπτικοακουστικού και
κινηματογραφικού γραμματισμού στο χώρο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα
εστιάζει στην παρουσίαση των προγραμμάτων μέσα από την εμπειρία υλοποίησης
δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εστιάζοντας στην στοχοθεσία τους αλλά και
τις τεχνικές επιμόρφωσης. Η αξιολόγηση των τριών διαφορετικών προγραμμάτων του ΦΚΧ
στηρίχθηκε σε ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν
ηλεκτρονικά από 63 εκπαιδευτικούς το διάστημα Απρίλιου-Μαΐου 2020.

2. Ένταξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση
Όπως κάθε έργο τέχνης, έτσι και το κινηματογραφικό έργο ανεξαρτήτως του είδους
του (ντοκιμαντέρ, ταινία μυθοπλασίας, ταινία εμψύχωσης, πειραματική, καλλιτεχνική)
διαθέτει μια κινηματογραφική – αφηγηματική ή μη – μορφή. Το περιεχόμενο, τα νοήματα
(αναφορικά, ρητά, υπόρρητα, συμπτωματικά), τα μηνύματα, το ύφος, το συναίσθημα, οι
τεχνικές μιας ταινίας δημιουργούν ένα ιδιαίτερο είδος εμπλοκής από τη μεριά του θεατή.
Πέρα από το αίσθημα της οπτικής απόλαυσης, η κινηματογραφική μορφή εφοδιάζει τον
θεατή με ενδείξεις προκειμένου να τον υποκινήσει για την επιτέλεση μιας δραστηριότητας
ή τη διαμόρφωση μιας αντίληψης, υποδεικνύοντάς του καινούριους τρόπους για να ακούει,
να βλέπει, να αισθάνεται και να σκέφτεται (Bordwell & Thompson, 2006, σελ. 91-103).
Η κινηματογραφική παιδεία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη μετάβαση από την
απλή προβολή σε μια βαθύτερη γνωστική διαδικασία. Αποτελεί ένα θησαυροφυλάκιο
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γνώσεων και τρόπων, οπτικών και αφηγηματικών μορφών, μνήμης και ταυτοτήτων, ιδεών
και ιδεολογικών δομών (Αγγελίδη κ.ά., 2017, σελ. 12). Η επαφή με τον κινηματογράφο
συνιστά έναν από τους καλύτερους τρόπους να γνωρίσει κανείς την ιστορία, τον πολιτισμό,
τις παραδόσεις και τη γλώσσα, την τοπική – εθνική – ευρωπαϊκή – παγκόσμια πολιτιστική
κληρονομιά (Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΕΚ, 2015).
2.1. Πλεονεκτήματα και οφέλη της κινηματογραφικής παιδείας
Ο ρόλος της κινηματογραφικής παιδείας είναι καθοριστικός καθώς αποτελεί
εισαγωγή στην εκπαίδευση στα μέσα και στην πληροφορία αλλά και βασικό εργαστήριο
πειραματισμού και καινοτομίας στην οπτικοακουστική γλώσσα και τον οπτικοακουστικό
γραμματισμό. Το κείμενο των πολυμέσων (μαζικών ή μη)- τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά
προγράμματα, οι ταινίες, οι εικόνες, οι ιστοσελίδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - συχνά
συνδυάζουν πολλούς γλωσσικούς κώδικες ή μορφές και συνθήκες επικοινωνίας
(Buckingham, 2003:3). Η εκπαίδευση στα μέσα επιδιώκει όχι μόνο την πρόσβαση και χρήση
των μέσων (τεχνικές δεξιότητες), αλλά και την ανάπτυξη κριτικής κατανόησης και
αξιολόγησης του περιεχομένου και των μηνυμάτων των μέσων (γνωστικές ικανότητες)
καθώς και τη δυνατότητα δημιουργικής ενεργούς συμμετοχής και έκφρασης (επικοινωνία,
παραγωγή περιεχομένου) (Ανδριοπούλου, 2013, σελ. 6 ·Buckingham, 2003, σελ. 4 ·Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM, 2007, σελ. 8). Η εξοικείωση, δηλαδή, με τα διάφορα
στοιχεία παραγωγής μπορεί να ενισχύσει την πρόσληψη, κατανόηση και εκτίμηση του
περιεχομένου των μέσων (Silverblatt & Ανδριοπούλου, 2017, σελ. 17). Παράλληλα, η τέχνη
του κινηματογράφου είναι για την οπτικοακουστική γλώσσα ό,τι είναι η λογοτεχνία για μια
γραπτή γλώσσα. Σύμφωνα με την Σηφάκη (2015, σελ. 229-230) η κριτική προσέγγιση των
εικόνων είναι απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθούν η μεσολάβηση και τα νοήματα της
εικόνας, οι κοινωνικές πρακτικές και τα αποτελέσματα της έκθεσής της, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιομορφίες όλων αυτών που καλούνται να «αναγνώσουν» την εικόνα και να
αναλύσουν τα μηνύματα που μεταφέρει.
Αναπτύσσεται δηλαδή μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της ταινίας και του
αποδέκτη-θεατή. Η επικοινωνιακή και συναισθηματική δύναμη της ταινίας, πέρα από το
αίσθημα της αισθητικής απόλαυσης, μπορεί να ωθήσει το παιδί στην απόκτηση μιας
προσωπικής σχέσης - ταύτισης – ανταπόκρισης με τα κινηματογραφικά δρώμενα
προσφέροντάς του τη γνώση και τη χαρά της συμμετοχικής δράσης στην παραγωγή
νοημάτων και στην εκφραστική δημιουργία (Γρόσδος, 2018, σελ. 21-22, 37).
2.2. Μοντέλα και προτάσεις ένταξης της κινηματογραφικής παιδείας στη σχολική πράξη
Η εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα και ειδικά η εκπαίδευση στην κινούμενη
εικόνα προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για διεύρυνση της εμπειρίας τους σε διάφορα
είδη μορφών και περιεχομένου της κινούμενης εικόνας, ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων για
ανάλυση και αξιολόγηση της κινούμενης εικόνας και ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων
στη χρήση της για έκφραση και επικοινωνία. Αυτές οι συστάσεις μάθησης, τα 3Cs όπως
αποτυπώνονται στο χάρτη για τον γραμματισμό των μέσων και προσδιορίζονται ως
πολιτιστικές, κριτικές και δημιουργικές μπορούν να ενσωματωθούν και προωθηθούν σε
όλες τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες (Bachmair & Bazalgette, 2007,
σελ. 83-84 · Bazalgette, 2009, σελ. 6).
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Οι διατυπωμένες προτάσεις για παροχή κινηματογραφικής παιδείας στο σχολείο
περιλαμβάνουν τόσο τη συστηματική αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών ως τρόπου
προσέγγισης και διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων κατά τρόπο δομικό και όχι απλώς ως
εικονογράφηση (Αγγελίδη κ.ά., 2017, σελ. 12) όσο και τη δημιουργία εξειδικευμένου
μαθήματος επιλογής για την τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου (ρεύματα, τάσεις,
δημιουργοί, είδη, εκφραστικά μέσα και τεχνολογία κ.ά.) (Θεοδωρίδης, 2012, σελ. 33-37).
Παράλληλα προτείνεται η παρακολούθηση, επεξεργασία και προσέγγιση ταινιών, εκτός και
εντός σχολείου, με χρήση ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων αλλά και η παραγωγή
σχολικών μαθητικών ταινιών για την ενίσχυση της συλλογικής δημιουργικής
κινηματογραφικής έκφρασης (Θεοδωρίδης, 2012, σελ. 33-37· Θεοδωρίδης, 2017, σελ. 1819).
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας των Reid et al (2013, σελ. 15) το πιο
συνηθισμένο μοντέλο ενσωμάτωσης της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα προγράμματα
σπουδών είναι ακόμη η σύνδεση του κινηματογραφικού γραμματισμού με την παιδεία και
τη μητρική εκπαίδευση (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία).
Ένα ζήτημα που ανακύπτει ωστόσο, είναι η περιορισμένη έως σήμερα παροχή κατάλληλης
εκπαίδευσης που να συνδυάζει τόσο παιδαγωγικές όσο και πρακτικές γνώσεις
κινηματογραφικής παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές
χώρες, σύμφωνα με την έρευνα των Tornero et al (2015, σελ. 348, 380-382) δεν
προσφέρονται από τις παιδαγωγικές σχολές κολλεγίων ή πανεπιστημίων ειδικά μαθήματα
κινηματογραφικής εκπαίδευσης ή όπου υπάρχουν δεν συνίστανται ως υποχρεωτικά με
αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν μαθήματα κινηματογραφικής
εκπαίδευσης να είναι στην πλειοψηφία τους συνήθως αυτοδίδακτοι. Το ίδιο αποτέλεσμα
αποτυπώνεται στην έρευνα της Δημητριάδου (2017, σελ. 70) όπου η επιμόρφωση και η
κατάρτιση σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι πολύ περιορισμένη στην περιφερειακή ενότητα
που μελέτησε.
2.3. Αγκυλώσεις και προβληματισμοί
Οι προβληματισμοί που αφορούν στην ένταξη της κινηματογραφικής παιδείας στην
τυπική εκπαίδευση δανείζονται στοιχεία από τον ευρύτερο διάλογο για την ενσωμάτωση
της παιδείας στα μέσα στο σχολείο. Οι προβληματισμοί αυτοί εστιάζουν στην
καταλληλότητα της βαθμίδας εκπαίδευσης, του κινηματογραφικού είδους, της
θεματολογίας (Ανδριοπούλου, 2010, σελ. 15-20). Σύμφωνα με την Bazalgette (2009, σελ. 6)
λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών γραμματισμού και
τέχνης γενικά, μια παρόμοια διαμόρφωση κλιμακωτής μάθησης κινηματογραφικού
γραμματισμού είναι ευρέως αποδεκτή ως κατάλληλη για μαθητές όλων των ηλικιών.
Ένας εξίσου σημαντικός προβληματισμός είναι η εξασφάλιση των πνευματικών
δικαιωμάτων για την προβολή και χρήση των ταινιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς
και ο καθορισμός του φορέα που θα είναι αρμόδιος για τη διάθεση του υλικού
(Ανδριοπούλου, 2010, σελ. 15-20). Τα διαθέσιμα αξιόλογα εκπαιδευτικά μέσα στο
διαδίκτυο στα οποία ο χρήστης έχει εύκολη και δωρεάν πρόσβαση είναι περιορισμένα ενώ
ανοικτά παραμένουν τα νομικά θέματα γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των
δημιουργών (Παπαδημητρίου, 2011, σελ. 109). Από την έρευνα των Tornero et al (2015)
που μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα FilmEd project διερεύνησαν την ένταξη των
Ευρωπαϊκών ταινιών στα σχολικά προγράμματα σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, προκύπτει ότι η
απόκτηση ταινιών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού στο σχολείο πρωτίστως προέρχεται
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από ιδίους πόρους των εκπαιδευτικών, διαδικτυακές πλατφόρμες (YouTube, Vimeo...) και
από τη βίντεο-βιβλιοθήκη του σχολείου.
Τέλος, με βάση τα συμπεράσματα του προγράμματος MEDEAnet διαπιστώνεται ότι
υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της παρουσίας του γραμματισμού στα μέσα στο πρόγραμμα
σπουδών και την αποτελεσματική καθημερινή πρακτική στην τάξη. Ακόμη και αν ο
γραμματισμός στα μέσα είναι ενσωματωμένος στο πρόγραμμα σπουδών (είτε με
ολοκληρωμένο τρόπο, είτε συνδέεται με συγκεκριμένα υποχρεωτικά ή προαιρετικά
μαθήματα), εξαρτάται κυρίως από την πρωτοβουλία και θέληση του δασκάλου ο τρόπος
εφαρμογής της. Παράλληλα τονίζεται η σημασία της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών ως κρίσιμου παράγοντα για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το θέμα,
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να παίξουν τον ρόλο τους ως μετασχηματιστές
στην εκπαίδευση (MEDEAnet, 2014, σελ. 154-156).

3. Εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτιστικών οργανισμών
3.1. Ρόλος και σχεδιασμός
Οι χώροι πολιτισμικής αναφοράς είναι «ανοικτοί» κοινωνικοί χώροι με ευρεία
πολιτιστική λειτουργία, που παρέχουν δυνατότητες για εμπλουτισμό της καθημερινότητας
και, κυρίως, του ελεύθερου χρόνου, προκαλώντας έκπληξη, θαυμασμό, ερωτήματα,
σκέψεις, αισθητική απόλαυση και ψυχαγωγία (Νάκου, 2008, σελ. 69). Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα σε χώρους πολιτισμού προωθούν την ελευθερία και προσφέρουν τη
δυνατότητα εξερεύνησης, πειραματισμού, σύγκρισης, αξιολόγησης. Επιπλέον, αποτελούν
έναν ουσιαστικό πόρο για τους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις
τέχνες στην εκπαίδευση για την εφαρμογή μιας δημιουργικής διδασκαλίας και
διαδραστικής μάθησης (Unesco, 2006, σελ. 5).
Τα τελευταία χρόνια προκρίνεται από τους πολιτιστικούς οργανισμούς η εφαρμογή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπου τα παιδιά αποτελούν κοινό στρατηγικής επιλογής για
το μέλλον των πολιτιστικών οργανισμών, καθώς όπως αναφέρει ο Μπαντιμαρούδης (2001,
σελ. 107-109) αφενός τα παιδιά αποτυπώνουν διαφορετικές πληροφορίες αλλά και
υιοθετούν αξίες με πολύ μεγαλύτερη άνεση από ό,τι οι ενήλικοι και αφετέρου οι επιλογές
πολλαπλών πολιτιστικών ερεθισμάτων και εμπειριών της νεανικής ηλικίας συνοδεύουν τον
άνθρωπο και ως ενήλικο.
Κάθε οργανωμένο στο σχολικό πλαίσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει
δράσεις, διαγωνισμούς, εργαστήρια, ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις και εμπίπτει στη θεματική για την προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών,
οφείλει να περιλαμβάνει ένα δομημένο σχέδιο υλοποίησης. Οφείλει να χαρακτηρίζεται από
επιστημονική εγκυρότητα και παιδαγωγική σκοπιμότητα και καταλληλότητα προκειμένου,
υστέρα από γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), να εγκριθεί από
το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ι.Ε.Π., 2020, σελ. 4-5).
Ο σχεδιασμός και η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξαρτάται και
επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τις ομάδες των εκπαιδευόμενων (μαθητές,
εκπαιδευτικοί, γονείς) αλλά και των πλαισίων που οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
πραγματοποιούνται (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση). Τα βασικά στάδια σχεδιασμού
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, τη διατύπωση
του σκοπού και των στόχων του - προσδιορίζοντας έτσι τα επιδιωκόμενα ή προσδοκώμενα
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αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος και την ανάλυση των εκπαιδευτικών
τεχνικών, μεθόδων και των εποπτικών μέσων και υλικών (Καραλής, 2012, σελ. 66-105).
Τέλος βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των
προσφερόμενων πολιτιστικών προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), ήτοι για τον
προσδιορισμό της αξίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί η αξιολόγηση. Η
συστηματική συλλογή πληροφοριών μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια: πριν την έναρξη του προγράμματος (αρχική, διαγνωστική
ή προκαταρκτική), κατά τη διάρκεια (διαμορφωτική) και κατά τη λήξη (ολική, διορθωτική ή
απολογιστική) (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σελ. 67 · Μουσούρη, 1999, σελ. 58-61).
3.2. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Η εκπαιδευτική διάσταση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (ΦΚΧ) προϋπάρχει
του ίδιου του Φεστιβάλ, καθώς από το 2002, η «Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης» ως φορέας
σχεδιασμού και υλοποίησης, οργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις σ’ όλη
την Κρήτη. Οι πολυετείς αυτές δράσεις, σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΦΚΧ κ. Ματθαίο
Φραντζεσκάκη (Φραντζεσκάκης Μ., Συνέντευξη 1/6/2020) «εντάσσονται στον στρατηγικό
σχεδιασμό του Φεστιβάλ για μια ουσιαστική και συστηματική παρέμβαση, μέσω των
εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, στο χώρο της εκπαίδευσης με στόχο μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού». Το ΦΚΧ στην
εκπαίδευση έχει σχεδιάσει και υλοποιεί, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και
Πολιτισμού, εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς κόστος συμμετοχής. Τα προγράμματα, που
απευθύνονται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας – πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - διαχωρίζονται σ’ αυτά που πραγματοποιούνται κατά την
διάρκεια του Φεστιβάλ αλλά και ετήσια καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Το ετήσιο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CineΜαθήματα» του ΦΚΧ
ξεκίνησε το 2001 και βασικός του στόχος, σύμφωνα με τον επιμορφωτή του προγράμματος,
Άγγελο Κοβότσο (Κοβότσος Α., Συνέντευξη, 15-6-2020), είναι οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί μέσα από μια βιωματική διαδικασία και την κατάλληλη καθοδήγηση και
επιμόρφωση να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν τις βασικές αρχές και τεχνικές της
κινηματογραφικής τέχνης. Βασική επιδίωξη είναι η χρησιμοποίηση και η ένταξη του
οπτικοακουστικού γραμματισμού και ειδικά της γλώσσας του κινηματογράφου στο σχολείο,
είτε για δημιουργία και παραγωγή σχολικών ταινιών είτε και για διαθεματική εκπαίδευση
(περιβάλλον, ιστορία, μουσική, τέχνες). Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει την
υποχρεωτική παρακολούθηση ενός κύκλου θεωρητικών – επιμορφωτικών εισηγήσεων για
τους εκπαιδευτικούς και βιωματικού εργαστηρίου για τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς, με στόχο την τεχνική υποστήριξη και δημιουργία των προτεινόμενων
ταινιών από τις σχολικές μονάδες.
Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον Μ. Φραντζεσκάκη (Φραντζεσκάκης Μ.,
Συνέντευξη, 1/6/2020), το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη δημιουργία σχολικών ταινιών με
θέματα τοπικής και προφορικής ιστορίας, εστιάζοντας δηλαδή στο ντοκιμαντέρ που μπορεί
να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ενθαρρύνοντας την έρευνα και αναζήτηση
ιστορικών τοπικών αποτυπωμάτων. Παράλληλα όπως επισημαίνει ο Α. Κοβότσος
(Συνέντευξη, 15-6-2020), με τη χρήση του ντοκιμαντέρ στο σχολείο, οι μαθητές/τριες θα
μάθουν να χρησιμοποιούν τον κινηματογραφικό χώρο και χρόνο για να συμπυκνώνουν
δράσεις και να δημιουργούν ιστορίες μέσω βιωματικών αφηγήσεων.
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Το δεύτερο ετήσιο πρόγραμμα «CineΓραφήματα» έχει στόχο την επίτευξη βημάτων
προς την κατεύθυνση του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιαστή και
επιμορφωτή του προγράμματος, Σταύρο Γρόσδο (Συνέντευξη, 15/6/2020) «οι
συμμετέχοντες/ουσες, αφού γνωρίσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες
παράγονται οι κινηματογραφικές ταινίες ως πολιτιστικά προϊόντα (μελέτη και κριτική
προσέγγιση "έτοιμων" οπτικοακουστικών προϊόντων), στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα
οπτικοακουστικά εργαλεία, γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί, αναπτύσσουν δεξιότητες
προσωπικής έκφρασης, οργανώνουν και πραγματοποιούν απλές οπτικοακουστικές
παρουσιάσεις (φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν, κινηματογραφούν, δημιουργούν
animation, κ.ά.). Ο τελικός και απώτερος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί έχοντας έτσι
αποκτήσει τις παραπάνω εμπειρίες και δεξιότητες ώστε να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν
δράσεις στη σχολική τάξη για να εγγραματίσουν οπτικοακουστικά τους μαθητές/τριες
τους».
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται δια ζώσης και εξ
αποστάσεως (από το 2020) σε ζητήματα κινηματογραφικού γραμματισμού, συνολικής
διάρκειας περίπου 120 επιμορφωτικών ωρών ενώ απαιτείται και η δημιουργία παραδοτέων
δραστηριοτήτων. Οι τεχνικές επιμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στο πρώτο δίωρο είναι η
διάλεξη, επίδειξη και χρήση οπτικοακουστικού υλικού και στο δεύτερο είναι η
προσομοίωση εικονικής σχολικής τάξης, η ομαδοσυνεργατική και η επίλυση προβλήματος
τεχνικού-διδακτικού χαρακτήρα. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης των
εκπαιδευτικών ανάλογα με τις ανάγκες τους στο περιεχόμενο, στην αλλαγή ή επιμήκυνση
θεμάτων του προγράμματος (Γρόσδος Στ., Συνέντευξη: 15/6/2020).
Για το τρίτο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο»
ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία κινηματογραφικών λεσχών στις σχολικές μονάδες με
στόχο την επίτευξη βημάτων προς τον κινηματογραφικό γραμματισμό. Ως σχολική
δραστηριότητα η κινηματογραφική λέσχη μπορεί να ενταχθεί στις δραστηριότητες των
ομίλων δημιουργικότητας ή στις ώρες αισθητικής παιδείας. Βλέπουν και συζητάνε ταινίες,
ενώ παράλληλα προχωρούν σε δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες στην ταινία που
είδαν. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συζήτηση – εμπειρική προσέγγιση (απόλαυση,
συναίσθημα, έκφραση εντυπώσεων, εμπειριών, μνημονικές αποσκευές) της ταινίας μετά τη
θέαση πλαισιώνεται από άλλες δραστηριότητες και από παιχνίδια όπου ο εκπαιδευτικός
συντονίζει και εμψυχώνει. Σε πρακτικό επίπεδο οι δραστηριότητες αναπτύσσονται με δύο
μορφές: (α) δημιουργία e-κινηματογραφικής λέσχης (πλατφόρμα σύγχρονης και
ασύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας) και (β) παραδειγματικές δια ζώσης συναντήσειςπροσομοιώσεις μιας κινηματογραφικής λέσχης σε φυσικό χώρο.
Η τεχνική επιμόρφωσης που χρησιμοποιείται είναι η ομαδοσυνεργατική και δίδεται
ιδιαίτερη έμφαση στην ανατροφοδότηση των εμπειριών των εκπαιδευτικών αλλά και των
μαθητών από την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων στο σχολείο εντός ή εκτός
σχολικού ωραρίου. Η ανατροφοδότηση αυτή σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό δράσεων
από τους εκπαιδευτικούς και τα παραδοτέα αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφόρησης
που συντελούν στην πραγματοποίηση μια συνεχούς εμπειρικής διαχρονικής πολυοπτικής
αξιολόγησης (Γρόσδος Στ., Συνέντευξη, 15/6/2020).
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4. Συμπεράσματα
Η μελέτη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΦΚΧ ανέδειξε μια δυναμική
συνέργεια μεταξύ των σχολείων και του Φ.Κ.Χ. που απορρέει από τον ιδιαίτερα υψηλό
βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από τις δράσεις του Φεστιβάλ σε
σχέση με τις προσδοκίες τους και την εφαρμογή καλών διδακτικών πρακτικών στη σχολική
πράξη. Επιπλέον, η δυναμική σχέση μεταξύ του ΦΚΧ και των εκπαιδευτικών αποδεικνύεται
από τις προθέσεις των τελευταίων για μελλοντική συμμετοχή στις δράσεις του Φεστιβάλ
είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης, καθώς και στη διάθεσή τους να προτείνουν και σε
άλλους συναδέλφους τους τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα ωστόσο οφείλονται, σύμφωνα με τη μελέτη, και
στο γεγονός ότι το ΦΚΧ ενέταξε ήδη από τα πρώτα του οργανωτικά βήματα τα εκπαιδευτικά
προγράμματα στον στρατηγικό του σχεδιασμό με συστηματικό χαρακτήρα γεγονός που
αποτελεί για την εκπαιδευτική κοινότητα σημείο αναφοράς και όχι μια παροδική και χωρίς
συνέχεια άτυπη μορφή εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης στη
διάρκεια του χρόνου αφού η άτυπη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
κινηματογραφικού γραμματισμού γίνεται δια του Φεστιβάλ σε ετήσια βάση.
Η πολυεπίπεδη αξιολόγηση των προγραμμάτων αλλά και η διερεύνηση των αναγκών
της εκπαιδευτικής κοινότητας από το ΦΚΧ εξάλλου είναι προφανώς και ο λόγος που από
την έρευνα προέκυψε ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων (το 63,38%
δήλωσε πάρα πολύ και το 25% δήλωσε πολύ) με αποτέλεσμα να διατηρείται στη διάρκεια
του χρόνου η σταθερή σχέση μεταξύ τους. Εν ολίγοις, η συνέργεια τυπικής και άτυπης
εκπαίδευσης και η ενδυνάμωση της σχέσης τους μπορεί να στηριχθεί σε αμιγώς ποιοτικά
χαρακτηριστικά, με βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη
(Νικονάνου, 2015:106-107) και που η αντοχή τους στον χρόνο εξαρτάται κατά πολύ από την
αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση διερεύνησης και ικανοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών για
την επίτευξη υψηλών επιπέδων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας (Rowe et al, 2004,
σελ. 8-10). Συνεπώς, η σχέση των δυο μορφών εκπαίδευσης για να είναι δυναμική και
εξελισσόμενη θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος θα πρέπει να
περιλαμβάνει και την αξιολόγηση.
Η μελέτη και παρατήρηση των παραδοτέων των προγραμμάτων οδηγεί στη
διαπίστωση ότι δημιουργείται ένας μεγάλος αριθμός σχολικών ταινιών, όπου οι
μαθητές/τριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων, ερευνούν και
δημιουργούν τις δικές τους οπτικοακουστικές αφηγήσεις εστιάζοντας στην τοπική ιστορία
και στην προφορική μαρτυρία. Σχολικές ταινίες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς –
εθνικούς και διεθνείς - αξιολογούνται και διακρίνονται. Παράλληλα, μετά τις προβολές
διαφορετικών ειδών ταινιών (αφηγηματικές, ντοκιμαντέρ, animation κ.ά.), την πρόσβαση
των οποίων διαθέτει το Φεστιβάλ, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θέαση,
καταγράφονται αμέτρητες βιωματικές, ομαδικές δράσεις, παιχνίδια επικοινωνίας και
δημιουργικής γραφής, κινηματογραφικές δραστηριότητες, ανάλυση μηνυμάτων,
συζητήσεις για τα πλάνα, τις σκηνές. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά βήματα προς
τον οπτικοακουστικό / κινηματογραφικό γραμματισμό και ενισχύουν τη θέση ότι τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πολιτιστικούς φορείς μπορούν να
διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο για την ένταξη της κινηματογραφικής παιδείας στην
εκπαίδευση.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αποτελεί απόπειρα ανάδειξης της συνεισφοράς εναλλακτικών
εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και πώς τέτοιες
βιωματικές δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για τους μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι η καταγραφή της βιωματικής συμμετοχής των
μαθητών του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου Λήμνου στο πρόγραμμα καταγραφής και ανάδειξης
της πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού που διεξάχθηκε μέσα από τεχνικές του Θεάτρου
Ντοκουμέντο. Παράλληλα, θα γίνει απόπειρα να αναλυθούν οι καρποί της σύνδεσης των
μαθητών με την κοινότητα ως άμεσο φορέα της σύγχρονης τοπικής ιστορίας και να
καταστεί σαφής η ανάγκη εναλλακτικών εκπαιδευτικών εργαλείων στο σχολείο.
Λέξεις-κλειδιά: βιωματική μάθηση, Θέατρο Ντοκουμέντο, θέατρο στην εκπαίδευση

1. Εισαγωγή
Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου
συμμετείχε στο πρόγραμμα μελέτης, καταγραφής και ανάδειξης της τοπικής πολιτισμικής
κληρονομιάς με τίτλο: “Πες μου παππού: Ιστορίες από την Λήμνο” στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο
σχολείο. Η ομάδα των μαθητών και των εκπαιδευτικών συνεργάστηκε για την υλοποίηση
του προγράμματος με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Παλαιάς Μητρόπολης, ο οποίος
ανέλαβε τη διοργάνωση της ομότιτλης πολιτιστικής εκδήλωσης με συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος,
οι δώδεκα μαθητές και μαθήτριες από τη Β’ και Γ΄ τάξη του σχολείου κλήθηκαν, μέσα από
τεχνικές του Θεάτρου Ντοκουμέντο και υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων
εκπαιδευτικών και ειδικών θεατρολόγων, να καταγράψουν ιστορίες από ανθρώπους τρίτης
ηλικίας με κεντρικό θεματικό άξονα την πρόσφατη ιστορία της Λήμνου. Οι στόχοι του
προγράμματος ήταν πολλαπλοί. Πρώτον, η χρήση εναλλακτικών εκπαιδευτικών εργαλείων
σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάπτυξη ερευνητικών αλλά και
κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και το Θέατρο Ντοκουμέντο.
Δεύτερον, η σύνδεση των μαθητών με την τοπική κοινότητα και ιδιαίτερα τα γηραιότερα
μέλη της. Τρίτον, η καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών μέσα από τη δημιουργία μιας
παράστασης βασισμένης στο πρωτογενές υλικό που συλλέχθηκε από τους ίδιους τους
μαθητές. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να καταγράψει το παραπάνω πρόγραμμα και
μέσα από τη σύνδεσή του με σύγχρονες μελέτες να αναδείξει την αναγκαιότητα τέτοιων
εναλλακτικών εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαίδευση.
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Στη δεύτερη ενότητα θα αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με
σύγχρονες παιδαγωγικές μελέτες, εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως η δραματική
τέχνη, είναι απαραίτητα για το σύγχρονο σχολείο. Στην τρίτη, έπειτα από μια σύντομη
ιστορική αναδρομή της χρήσης του θεάτρου στην Εκπαίδευση, θα γίνει ο ορισμός του
Θεάτρου Ντοκουμέντο και των εργαλείων που χρησιμοποιεί ενώ επιπρόσθετα θα
παρουσιαστούν τα οφέλη που μπορεί να έχει για τους μαθητές. Στην τέταρτη ενότητα θα
αναφερθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι φάσεις
υλοποίησης του προγράμματος. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να γίνει ένας οδηγός για τη
δημιουργία όμοιων προγραμμάτων. Στην πέμπτη ενότητα συμπερασματικά θα
αποτιμηθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τους μαθητές αλλά και την τοπική
κοινότητα και θα διατυπωθούν προεκτάσεις του προγράμματος.

2. Εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία: βιωματική μάθηση στο σύγχρονο
σχολείο
Η έννοια της Βιωματικής Παιδαγωγικής εισάγεται για πρώτη φορά στις αρχές του
20ου αιώνα. Εμφανίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τον J. Dewey (1938, 1980)
ο οποίος αναδεικνύει τη σημασία των υποκειμενικών εμπειριών και κοινωνικών σχέσεων
που επιφέρουν τη μάθηση στη σχολική τάξη. Παράλληλα, στην Ευρώπη αναπτύσσεται μέσω
του παιδοκεντρικού σχολείου και του συστήματος Montessori το οποίο τονίζει την ανάγκη
συμμετοχής των ίδιων των μαθητών στη διαδικασία σχεδιασμού των δράσεων αλλά και το
πόσο κρίσιμη είναι η αναγνώριση των ενδιαφερόντων τους. Στη σημερινή της εκδοχή και
μέσα από πρόσφατη βιβλιογραφία (π.χ. Burton, 2010, Smith and Knapp, 2010) η βιωματική
παιδαγωγική έχει ως στόχο την ενεργοποίηση των μαθητών για την απόκτηση και
επεξεργασία εμπειριών. Σε αντίθεση με την Παραδοσιακή Παιδαγωγική προτείνει εστίαση
στις μαθητικές εμπειρίες που ως πηγή έχουν την κοινωνία και τη δράση πάνω σε αυτές, τη
μαθητοκεντρική ενεργητική μάθηση που πηγάζει από την επεξεργασία εμπειριών, την
πρόταξη κεντρικών και μεγάλων ιδεών με σταδιακή επιμέρους ανάλυση αυτών, τη
συνέργεια νου και σώματος, την αξιολόγηση γνωστικο-κοινωνικών ικανοτήτων και
στάσεων, τη συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ μαθητών με τον δάσκαλο να
υποβοηθά στην αυτόνομη ανάπτυξή τους (Ματσαγγούρας, 2012).

3. Το θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο
Από τον 5ο αιώνα π.Χ., με την εκπαίδευση των νέων στην απαγγελία και τις ρυθμικές
ασκήσεις το θέατρο θεωρούνταν μέσο μάθησης (Flaceliere, 2007). Μεταγενέστερα, το
Λειτουργικό Δράμα χρησιμοποιείται ως μέσω κατήχησης των μη γραμματιζούμενων
πληθυσμιακών ομάδων που προέρχονταν κυρίως από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα
(Hartnoll, 1980). Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 στην Αγγλία, δημιουργείται το
πρώτο κίνημα Θεάτρου στην Εκπαίδευση για να λειτουργήσει ως ένα ασυναγώνιστο
ερέθισμα που θα απορροφήσει τους μαθητές, θα τους προκαλέσει διανοητικά αλλά και θα
συνδράμει στη βαθύτερη μελέτη ενός αντικειμένου εντός και εκτός τάξης. Η τέχνη του
θεάτρου βοηθά ώστε να γίνει βαθύτερα αντιληπτός από τους μαθητές ο κόσμος στον οποίο
ζουν (Jackson, 2002). Σήμερα, το θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο τείνει να απαξιωθεί
αφού δεν εμπεριέχεται στα Αναλυτικά Προγράμματα και δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία
θεατροπαιδαγωγοί. Ο Λενακάκης (2013) αναφέρει την έντονη κινητικότητα και ανάγκη
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επιμόρφωσης από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, με στόχο
καινοτόμες δράσεις εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μεθόδων
διδασκαλίας. Τονίζει παράλληλα τον μορφοπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου που, εκτός
από τη δημιουργία αισθητικών εμπειριών και συγκίνησης, συμβάλλει στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και εν γένει της προσωπικότητας του μαθητή, την
ενεργητική και βιωματική μάθηση επιτυγχάνοντας επιπρόσθετα τους γνωσιοκεντρικούς
στόχους του εκάστοτε μαθήματος (Λενακάκης, 2013). Όπως αναφέρει ο Παπαδόπουλος
(2007) μέσα από το εκπαιδευτικό δράμα ενθαρρύνεται ο μαθητής να ανακαλύψει νέους
τρόπους και μέσα κατανόησης μεταξύ του προσωπικού και του κοινωνικού κόσμου.
3.1. Το Θέατρο Ντοκουμέντο
Το Θέατρο Ντοκουμέντο είναι μια μορφή θεατρικής πράξης ή παράστασης, όπου ως
πρωταρχική πηγή για το κείμενο χρησιμοποιεί ντοκουμέντα και πραγματικά γεγονότα
(Ζώνιου, 2017). Το πρωτογενές υλικό, σε αντίθεση με τα περισσότερα θεατρικά είδη, δεν
είναι ένα παραδομένο θεατρικό έργο αλλά αληθινές μαρτυρίες, όπως συνεντεύξεις, άρθρα,
δημοσιεύσεις μέσων ενημέρωσης και ιστορικές καταγραφές (Hammond and Steward, 2008,
Martin, 2003,). Θεωρείται μετεξέλιξη του ιστορικού δράματος και ξεκίνησε στη Γερμανία
από τον Έρβιν Πισκάτορ (Kennedy, 2010). Με αφορμή τον εορτασμό των δέκα χρόνων από
την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας το 1925, ο Πισκάτορ ανεβάζει στη
σκηνή ένα θεατρικό έργο που συντίθεται αποκλειστικά από οπτικά και γραπτά ντοκουμέντα
της εποχής. Κατόπιν, το είδος μεταφέρθηκε στην Αμερική, με ενδεικτικό παράδειγμα τη
«Ζωντανή Εφημερίδα» της Χ. Φλάναγκαν (Innes and Innes, 1972), αλλά και στην υπόλοιπη
Ευρώπη.
Στη σύγχρονη εποχή, ασχολείται με πολιτικά ή κοινωνικά ζητήματα, αλλά τα όρια
μεταξύ μαρτυρημένης πραγματικότητας και μυθοπλασίας είναι ρευστά (Βερβεροπούλου,
2014). Η μουσική και το οπτικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες κ.τ.λ.) αποτελούν βασικά αλλά
και παρόντα στη θεατρική δράση στοιχεία, όπως και η χρήση μη επαγγελματιών στην
πλειοψηφία τους ηθοποιών, οι οποίοι τις περισσότερες φορές με κάποιον τρόπο
συνδέονται με το γεγονός (Irmer, 2006). Η θεατρική πράξη δημιουργείται από τις
καταγραφές (βιντεογραφήσεις και ηχογραφήσεις) των ερευνητών συνήθως με βάση τις
μαρτυρίες και τις εμπειρίες των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με ένα γεγονός ή ένα θέμα.
Συχνά η ομάδα περιλαμβάνει έναν συγγραφέα, έναν ερευνητή ή ακόμα και ηθοποιούς που
παίρνουν συνέντευξη από ένα ή περισσότερα άτομα σχετικά με ένα γεγονός, μια εμπειρία ή
ένα θέμα. Για να κατασκευαστεί το θεατρικό κείμενο χρησιμοποιούνται επιλεκτικά τμήματα
των καταγραφών των συνεντεύξεων (Zώνιου, 2017). Αυτές οι μαρτυρίες χρησιμοποιούνται
όσο το δυνατόν αυτούσιες σε μια σχετικά μη επεξεργασμένη ή μετασχηματισμένη μορφή,
για να δημιουργηθεί μια θεατρική αφήγηση (Ζώνιου, 2017). Τέλος, η χρήση των φωνητικών
καταγραφών ή της αναπαραγωγής βίντεο που παίζουν παράλληλα κατά τη διάρκεια της
παράστασης είναι μια ακόμη κοινή τεχνική του είδους. Αυτό επιτρέπει στους ερμηνευτές να
παρακολουθούν, να ανταποκρίνονται ή να μιμούνται άμεσα τις λέξεις και τις συνεντεύξεις
των ανθρώπων και των δράσεων που απεικονίζονται (Irmer, 2006).
3.2. Το Θέατρο ντοκουμέντο και η βιωματική εκπαίδευση
Σύμφωνα με την Ζώνιου (2017) οι παραστάσεις του Θεάτρου Ντοκουμέντο δίνουν
στους μαθητές το βήμα για να εκφραστούν μέσα από τη δική τους ματιά και την προσωπική
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τους κουλτούρα. Να ασχοληθούν με ζητήματα που τους απασχολούν, πράγμα που στην
προκειμένη περίπτωση και με βάση τους στόχους του προγράμματος, σημαίνει την ιστορία
του τόπου τους. Μελετώντας συγκριτικά το Θέατρο Ντοκουμέντο και τις βασικές αρχές της
βιωματικής εκπαιδευτικής καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι αυτό αποτελεί ένα
χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την υλοποίηση της. Ο Ματσαγγούρας (2012) παρατηρεί
όσον αφορά τη βιωματική μάθηση:
“η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία το άτομο, αξιοποιώντας τις
προϋπάρχουσες γνώσεις, αντιλήψεις και δεξιότητές του και ασκώντας την προσωπική του
αυτονομία, νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του, οργανώνει το προϊόν της επεξεργασίας τους σε
δομημένη γνώση και με βάση αυτή επιλύει τα προβλήματά του... η οργάνωση της γνώσης
διευκολύνεται τα μέγιστα από την κοινωνική αλληλεπικοινωνία και τη συνεργασία”.

4. Το πρόγραμμα
Η ευόδωση ενός θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος εξαρτάται από την ίδια τη
μέθοδο εφαρμογής και οφείλει να γίνεται από ειδικούς και εκπαιδευμένους εμψυχωτές
ώστε να μη χάσει τον βιωματικό της χαρακτήρα (Λενεκάκης, 2013). Το πρόγραμμα
οργανώθηκε με βάση τις συνεντεύξεις που εκμαιεύτηκαν από ανθρώπους του τόπου οι
οποίες μετά από επεξεργασία έλαβαν την τελική σκηνική τους μορφή από την ομάδα των
ίδιων των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Η παραπάνω ομάδα υποστηρίχθηκε από
τρεις θεατρολόγους και έναν μουσικό. Οι συμμετέχοντες, μέσα από μια σειρά
διαδραστικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που είχαν ως στόχο την κατανόηση του
θέματος, γνώρισαν το θέατρο αλλά και την ιστορία του τόπου τους με άμεσο και βιωματικό
τρόπο. Ως παιδαγωγική μέθοδος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος
αξιοποιήθηκε η κριτική παιδαγωγική (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010). Ο χρόνος υλοποίησης
ήταν εννέα (9) μήνες και κατανεμήθηκε σε περιόδους - φάσεις που θα περιγραφούν
παρακάτω. Για τον σχεδιασμό χρησιμοποιήθηκαν τα βήματα της Καθηγήτριας
Πανεπιστημίου και εμψυχώτριας Κοινωνικού Θεάτρου Χ. Ζώνιου από τη δημοσίευσή της
στο περιοδικό Εκπαίδευση και Θέατρο (Ζώνιου, 2017) τα οποία τροποποιήθηκαν με βάση
τους στόχους του προγράμματος.
4.1. Πρώτη Φάση: Συλλογή και Καταγραφή του Πρωτογενούς υλικού
Όπως προαναφέρθηκε, το Θέατρο Ντοκουμέντο είναι ένα είδος θεάτρου που απαιτεί
την ενασχόληση πληθώρας ανθρώπων (ειδικών και μη) οι οποίοι θα συσπειρωθούν κάτω
από ένα ενιαίο θέμα με στόχο τη λεπτομερή ενασχόληση με αυτό και την ανάδειξή του
(Irmer, 2006). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η ομάδα μαθητών, που στην πρώτη φάση
του εγχειρήματος θα αναφέρονται ως ερευνητές, κλήθηκε να βιντεοσκοπήσει όλο το υλικό
των συνεντεύξεων που της παραχώρησαν κάτοικοι από όλες τις γωνιές του νησιού. Το βήμα
αυτό ήταν απαραίτητο, καθώς για την έρευνα και έχοντας στόχο την ανάδειξη των ηθών και
των εθίμων της Λήμνου, θεωρήθηκε σημαντικό το υλικό που θα συλλεγόταν να είναι
ποικιλόμορφο, να μην περιορίζεται αλλά να αποτελείται από ένα πλούσιο ψηφιδωτό
ηλικιών, συνθηκών ζωής και εργασιακών εμπειριών. Για να είναι αυτό το βήμα απολύτως
οργανωμένο δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι μαθητέςερευνητές ανέβαζαν το υλικό τους, ώστε σε όλες τις φάσεις συλλογής να εποπτεύεται από
την ομάδα των εκπαιδευτικών και θεατροπαιδαγωγών. Με τον τρόπο αυτό τα ντοκουμέντα
που υπερτέρησαν δραματολογικού ενδιαφέροντος σε σχέση με άλλα ήταν εφικτό να
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υποστούν επεξεργασία εγκαίρως, εργασία που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της
δεύτερης φάσης (Ζώνιου, 2017). Παράλληλα με τη μελέτη των μαρτυριών,
πραγματοποιήθηκε από τους συντελεστές έρευνα για την ιστορία του τόπου (Κολλερός,
2010· Μπελίτσος, 1999, 2012, Νικολάκαρος, 2005), ώστε να αναδειχθούν σημαντικές
πτυχές της αξιοποιήσιμες στις επόμενες φάσεις.
4.2. Δεύτερη Φάση: Δραματουργική Επεξεργασία των Μαρτυριών
Τη δεύτερη φάση του προγράμματος αποτέλεσε η απομαγνητοφώνηση του υλικού
από τους μαθητές και η δραματολογική επεξεργασία των μαρτυριών ώστε να συρραφτούν
σε ένα τελικό κείμενο, που λειτούργησε ως σκελετός της παράστασης. Για τη διαλογή των
κειμένων ακολουθήθηκε η μέθοδος της κριτικής εθνογραφίας (Carspecken, 1996). Από το
σύνολο των κειμένων που απομαγνητοφωνήθηκαν επιλέχθηκαν αυτά που παρουσίαζαν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την ιστορία του τόπου και θα έκαναν σαφές στο κοινό τον
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του νησιού και τη μακραίωνη ιστορία και παράδοσή του. Αφού
έγινε η τελική επιλογή των κειμένων, οι θεατρολόγοι με βάση τη θεματική, χρονική και
δραματουργική φόρμα των κειμένων-μαρτυριών δημιούργησαν ένα νέο ενιαίο κείμενο στο
οποίο βασίστηκαν οι δράσεις. Στην τέταρτη φάση πήρε την τελική του μορφή ως
ολοκληρωμένη παράσταση. Ο αριθμός των ιστοριών που εντάχθηκαν στο τελικό θεατρικό
κείμενο ήταν δεκατρείς (13) από το σύνολο των τριάντα εννέα (39) συνεντεύξεων. Οι
υπόλοιπες μαρτυρίες, σε μορφή γραπτού κειμένου έμειναν στο αρχείο του Συλλόγου Φίλων
Παλαιάς Μητρόπολης για μελλοντική χρήση από μελετητές ή ιστορικούς.
4.3. Τρίτη Φάση: Θεατρικό Παιχνίδι και Διαδικασία Προβών
Στις πρώτες συναντήσεις της νεοσύστατης θεατρικής ομάδας πραγματοποιήθηκαν
ειδικές ασκήσεις γνωριμίας. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα κλίμα οικειότητας για την
καλύτερη συνεργασία της ομάδας των μαθητών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους
εμψυχωτές αλλά και να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφάλειας και κατανόησης (Boal, 2014·
Γκόβας, 2003). Στόχος της ομάδας ήταν οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν πως ο
χώρος των προβών είναι ένα περιβάλλον ασφαλές που αφήνει την καλλιτεχνική φαντασία
ελεύθερη να εκφραστεί και να καλλιεργηθεί. Παράλληλα, έγιναν ασκήσεις συγκέντρωσης
ώστε να αναπτυχθεί η γνωστική ικανότητα των μαθητών και η προσοχή τους (Bigge, 1999).
Το θεατροπαιδαγωγικό σύστημα που ακολουθήθηκε ήταν το αποτέλεσμα μιας συρραφής
ασκήσεων από παγκοσμίως αναγνωρισμένες θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους, όπως το
σύστημα του Augusto Boal (Boal, 2014) και προτάσεις διακεκριμένων Ελλήνων
Ακαδημαϊκών. Τις ασκήσεις γνωριμίας διαδέχθηκαν ασκήσεις αυτοσχεδιασμού. Δεδομένου
ότι επρόκειτο για μαθητές που δεν είχαν πρακτική δραματική εκπαίδευση, οι ασκήσεις
αυτές είχαν ως στόχο την εξοικείωση τους με τη θεατρική πρακτική (Ζώνιου, 2017) με τρόπο
βιωματικό πέρα από την τυπική θεωρητική προσέγγιση. Για τις παραπάνω ασκήσεις
χρησιμοποιήθηκαν οι θεματικοί άξονες από το τελικό θεατρικό κείμενο με σκοπό τη
γνωριμία της ομάδας με τη θεματική, τους χαρακτήρες, τον τόπο και τον χρόνο του
κειμένου.
Στις επόμενες συναντήσεις, έπειτα από σύντομες αλλά απαραίτητες πρακτικές
χαλάρωσης, φωνητικής και σωματικής ενδυνάμωσης (Μουδατσάκης, 1994), έγινε η
ανάγνωση του κειμένου από τα μέλη της ομάδας αλλά και η σχετική ανάλυση των
προσώπων και των καταστάσεων. Στόχος ήταν να παραμείνουν οι ηθοποιοί αφοσιωμένοι
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στους αυτοσχεδιασμούς και εντελώς αποκομμένοι από εξωτερικά ερεθίσματα (Γκάνα,
1999). Σε αυτές τις συναντήσεις υπήρξε χρόνος για καταιγισμό ιδεών από τα μέλη,
διεγείροντας έτσι τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, ώστε ιδέες χρήσιμες
για το στήσιμο της παράστασης να κρατηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε
αυτοσχεδιασμούς (Τσολακάκης, 2013). Πρόκειται για μια μέθοδο στην οποία ο
καθοδηγητής προκαλεί την ατομική συμμετοχή προς όφελος της ομάδας και ενισχύει τη
δημιουργικότητά της σε αντιδιαστολή με παλαιότερα δασκαλοκεντρικά μοντέλα που τον
ήθελαν διδακτικό και παντογνώστη. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες γνωρίζουν το
θέατρο σε όλες τις δημιουργικές του φάσεις και χωρίς να λειτουργούν εκτελεστικά βάσει
οδηγιών. Έχουν την τύχη να δουλεύουν σε ένα κλίμα απόλυτης συνεργασίας και να
προσεγγίζουν τη θεατρική τέχνη, που ασκείται στη χώρα μας ανά τους αιώνες, μαθαίνοντας
παράλληλα τη σύγχρονη ιστορία.
Στις τελευταίες συναντήσεις οι ασκήσεις θεατρικής εξοικείωσης συνεχίστηκαν με
θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμούς και αναγνώσεις κειμένου με παράλληλο στόχο την
περαιτέρω τριβή της ομάδας με το θέατρο. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των
θεατροπαιδαγωγών και του μουσικού πραγματοποιήθηκαν, εκτός από πρόβες με την
ομάδα, εκ νέου συναντήσεις με τους ανθρώπους που παραχώρησαν τις μαρτυρίες τους
ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.
Επιπρόσθετα, οι νεαροί ηθοποιοί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το τραγούδι,
μέσα από τη μουσική διδασκαλία που επιμελήθηκε ο μουσικός καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος αλλά και με το σώμα τους ως μουσικό όργανο (body percussion). Κατά τους
Carretero-Martínez κ.ά. (2014) τεχνικές όπως αυτή του body percussion συμβάλλουν στη
γνωστική, οπτικοακουστική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών. Στις τελικές πρόβες
εκπαιδευτικοί και θεατροπαιδαγωγοί σε συνεργασία με τους μαθητές συζήτησαν για τα
κοστούμια και τα σκηνικά και μέσα από την τεχνική του καταιγισμού ιδεών δόθηκε η
ευκαιρία να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα τους, να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες αναζητώντας απαραίτητες λύσεις, σημεία κλειδιά για τους
στόχους του προγράμματος και βασικές αρχές της βιωματικής παιδαγωγικής.
4.4. Τέταρτη Φάση: Η Παράσταση
Η τέταρτη φάση του προγράμματος ήταν αυτή της παραγωγής της παράστασης. Ήδη
από το πρώτο βήμα της διαφημιστικής προβολής, από τον Μάιο του 2019, έγινε ο
σχεδιασμός της επικοινωνίας, κομμάτι απαραίτητο για την προώθηση κάθε εκδήλωσης
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Με γνώμονα το γεγονός ότι η παράσταση έχει τις ρίζες της
στον τόπο μας αλλά, όπως κάθε ιστορία που έχει ως κέντρο τον άνθρωπο και τη ζωή του,
μπορεί να λάβει χαρακτήρα οικουμενικό, έγινε προσπάθεια να προωθηθεί ανάλογα. Η
προώθηση έγινε μέσω flyers (προωθητικά προγράμματα) και συνεντεύξεων των
συντελεστών στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ώστε να δημιουργηθεί έτσι ένα
ανοιχτό κάλεσμα προς τους κατοίκους της Λήμνου, καθώς το ραδιόφωνο αποτελεί μια από
τις βασικές πηγές ενημέρωσης για τα τοπικά τεκταινόμενα. Ανάλογες ενέργειες έγιναν και
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

5. Συμπεράσματα από την υλοποίηση της δράσης
Οι μαθητές μέσα από το σχολείο προετοιμάζονται ως ενεργοί πολίτες, συνεπώς το
σχολείο και η κοινωνία πρέπει να συνεργάζονται στενά και να είναι αρωγοί αυτής της
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προσπάθειας. Μέσα από τη χρήση του Θεάτρου Ντοκουμέντο, ως εναλλακτικού
εκπαιδευτικού εργαλείου, οι μαθητές μετασχηματίστηκαν σε ενεργά υποκείμενα μάθησης,
αφού ερεύνησαν και έμαθαν βιωματικά την ιστορία του τόπου τους. Αναπτύχθηκαν έτσι οι
ερευνητικές τους ικανότητες και δεξιότητες, αφού κλήθηκαν να επιλέξουν μέσα από μια
πληθώρα πληροφοριών ενώ παράλληλα απέκτησαν ιστορικές και πολιτισμικές γνώσεις. Η
παράσταση “Πες μου παππού: Ιστορίες από την Λήμνο” που ανέβηκε στο πλαίσιο του
ομότιτλου προγράμματος, γεννήθηκε στον σχολικό χώρο αλλά έσπασε το φράγμα του και
περιόδευσε σε πολλά χωριά του νησιού της Λήμνου με στόχο οι ιστορίες να επιστρέψουν
στους πολίτες, από τους οποίους προήλθαν. Η διάδοση αυτής της γνώσης στην τοπική
κοινωνία ανέσυρε προσωπικές μνήμες, βιώματα και εμπειρίες ενταγμένες μέσα στο
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο του νησιού και δημιούργησε ένα δίαυλο επικοινωνίας της
μαθητικής κοινότητας με την τοπική. Μέσα από τη σχέση αλληλεπίδρασης των θεατών με
την παράσταση η ανατροφοδότηση λειτούργησε διαμορφωτικά και για τα παιδιά και για
τους ενήλικες. Είναι ασφαλές να πούμε πως, εκ του αποτελέσματος, το παραπάνω
πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιτυχία και εκπλήρωσε όλους τους στόχους του. Το υλικό των
συνεντεύξεων θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια ψηφιακή τράπεζα αναμνήσεων για να
χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο. Τέλος, η πρακτική του Θεάτρου Ντοκουμέντο θα
μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρα και προοπτικές στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου σε μία μελλοντική δράση ενταγμένη στο ευρωπαϊκό μοντέλο του Ανοιχτού
Σχολείου (Open Schools of Open Societies), το οποίο βασίζεται στη λογική της συνομιλίας
της εκπαιδευτικής κοινότητας με τον πραγματικό κόσμο.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
Bigge, M. (1999). Θεωρίες Μάθησης. Αθήνα: Πατάκης.
Boal, A. (2014). Θεατρικά παιχνίδια για ηθοποιούς και μη ηθοποιούς. (μτφ. Μ. Παπαδήμα).
Θεσσαλονίκη: Σοφία
Burton, M.(2010), Experiential Education and Social Justice: Philosophical and
methodological considerations for integrating experiential learning in educational
leadership. ProQuest LLC
Carretero-Martínez, A., Romero-Naranjo, F. J., Pons-Terrés, J. M., & Crespo-Colomino, N.
(2014). Cognitive, visual-spatial and psychomotor development in students of
primary education through the body percussion–BAPNE Method. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 152, 1282-1287.
Carspecken, Ph. F. (1996). Critical Ethnography in Educational Research. A Theoretical and
Practical Guide. New York & London: Routledge
Dewey, J. (1938, 1980). Εμπειρία και Εκπαίδευση. (μτφρ. Λ. Πολενάκης). Αθήνα: Γλάρος
Flacelière, R., (2007). Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων. (μτφ. Γ.
Βανδώρος). Αθήνα: Παπαδήμα
Hammond, W., & Steward, D. (Eds.). (2012). Verbatim: Contemporary documentary theatre.
Oberon Books.
Hartnoll, P. (1980). Ιστορία του θεάτρου, (μτφ. Ρ. Πατεράκη). Αθήνα: Υποδομή
Innes, C. D., & Innes, D. (1972). Erwin Piscator's political theatre: the development of
modern German drama. CUP Archive.
Jackson, A. (Ed.). (2002). Learning through theatre: New perspectives on theatre in
education. Routledge.

231

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Kennedy, D. (Ed.). (2010). The Oxford Companion to Theatre and Performance. Oxford
University Press.
Martin, C., (2013) Theatre of the Real. Palgrave Macmillan.
Smith, Th. and Knapp, C.(2010), Sourcebook of Experiential Education: Key Thinkers and
Their Contributions Publisher: ProQuest LLC.
Βερβεροπούλου, Ζ. «Διαδικασίες και δοκιμές πολιτότητας στο νέο θέατρο-ντοκουμέντο»
στο Α. Αλτουβά & Κ. Διαμαντάκου (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Θέατρο και
Δημοκρατία», ΕΚΠΑ 5-8/11/2014, τ. Α΄, Αθήνα 2018, σσ. 167-176.
Γκάνα, Γ. (1999). Δέκα δημιουργικά βήματα για μια σχολική παράσταση. Αθήνα: Καστανιώτη
Γκόβας, Ν. (2003). Για ένα δημιουργικό νεανικό Θέατρο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010). Κριτική Παιδαγωγική: Μια Συλλογή Κειμένων. Αθήνα:
Gutenberg.
Γραμματάς, Θ. (2014). Το θέατρο στην εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία.
Αθήνα: Διάδραση.
Ζώνιου, Χρ. (2017). Παραστάσεις θεάτρου-ντοκουµέντο µε νέους, εφήβους, παιδιά και µη
επαγγελµατίες ενήλικες: ένας πρακτικός οδηγός για εµψυχωτές. Εκπαίδευση &
Θέατρο, τ.18, σσ. 32-39.
Κολλερός, Χ. (2010). Ένα πανί μας λειπ για να σαλπάρουμ. Αθήνα: Στεφανίδη.
Κοντογιάννη, Α. (2012). Το αυτοσχέδιο Θέατρο στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο.
Λενακάκης, Α. (2013). Η μορφοπαιδευτική αξία του παιχνιδιού και του θεάτρου στην
εκπαίδευση. Στο Θ. Γραμματάς (Επιμ.). Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και
καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία.
Ματσαγγούρας, Η. (2012). Επιμορφωτικό Υλικό για τις Βιωματικές Δράσεις: Από τη
Βιωματική Μάθηση στο Συνεργατικό Μοντέλο Βιωματικών Δράσεων. Αθήνα
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Μουδατσάκις, Τ. (1994). Η θεωρία του δράματος στη σχολική πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι –
η Δραματοποίηση ως μέθοδος προσέγγισης των αφηγηματικών κειμένων. Αθήνα:
Καρδαμίτσα.
Μπελίτσος, Θ. (1999). Συλλογή γλωσσικού υλικού από την Λήμνο. Αθήνα: Ομοσπονδία
Λημνιακών Συλλόγων.
Μπελίτσος, Θ. (2012). Λημνιακά 2012: Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση
της Λήμνου. Αθήνα: Νέα Σμύρνη.
Νικολάκαρος, Α. (2005). Λήμνος από τον παππού στον εγγονό. Θεσσαλονίκη: Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Λέσβου.
Παπαδόπουλος, Σ. (2010). Παιδαγωγική του θεάτρου. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Τσιάρας, Α. (2005). Το δράμα και το θέατρο στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παπούλιας.
Τσολακίδης, Ε. (2013). Ο αυτοσχεδιασμός στο Θέατρο. Αθήνα: Εξάντας.

232

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Κινηματογράφος και εκπαίδευση: η αξιοποίηση της
κινηματογραφικής ταινίας ως διδακτικό εργαλείο στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Χριστοδούλου Παναγιώτης
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να προσδιορίσει τη σημαντικότητα της
αξιοποίησης του κινηματογράφου στη σχολική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στο
Δημοτικό σχολείο, καθώς και να διερευνήσει τη στάση των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη χρήση του κινηματογράφου ως εποπτικό μέσο
διδασκαλίας. Η εργασία στηρίζεται τόσο στη μελέτη της υπάρχουσας διεθνούς
βιβλιογραφίας και την επισκόπηση πρόσφατων ερευνών, όσο και σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 124 εκπαιδευτικών, οι οποίοι κλήθηκαν
να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων κλειστού τύπου, σχετικά με τις
αντιλήψεις τους για το μέσο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, την παιδαγωγική του αξία και το
βαθμό εξοικείωσής τους με αυτό.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν εστιάζουν στο ρόλο του κινηματογράφου στο σημερινό
σχολείο και τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συστηματική αξιοποίησή του,
ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τέλος, μέσα
από την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η ανάγκη καταγραφής της υπάρχουσας
κατάστασης στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, ώστε να προκύψουν ασφαλή
συμπεράσματα για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και να καταστεί δυνατή η
αναμόρφωση του εκπαιδευτικού τοπίου.
Λέξεις κλειδιά: κινηματογράφος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οπτικοακουστικός
γραμματισμός.

1. Εισαγωγή
Πριν αρχίσει η ανάλυση της παιδαγωγικής χρήσης της κινηματογραφικής ταινίας στην
εκπαίδευση, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν ορισμένοι όροι όπως ο οπτικοακουστικός
γραμματισμός. Οι σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη, οδήγησαν σε μια
σταδιακή μετατόπιση από την παιδαγωγική του γραμματισμού (literacy education) στους
πολυγραμματισμούς (multiliteracies), δηλαδή ένα πλαίσιο στο οποίο συνδυάζονται
διαφορετικά σημειωτικά μέσα για την παραγωγή νοημάτων μέσα σε πολυμορφικά και
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και τα πολυμέσα
(Χατζησαββίδης, 2005). Η διεύρυνση του γραμματισμού και η αποδοχή της κυριαρχίας της
εικόνας και της συνεπακόλουθης ποικιλομορφίας στα εργαλεία επικοινωνίας, είχε ως
αποτέλεσμα την εισαγωγή ενός ακόμα όρου, που αποτελεί υποκατηγορία του
πολυγραμματισμού, τον οπτικοακουστικό γραμματισμό (audiovisual literacy) (Cope &
Kalantzis, 2000· Christodoulou & Damaskinidis, 2014). Με τον τελευταίο όρο νοείται το
σύνολο των ικανοτήτων που επιτρέπουν όχι μόνο την κατανόηση και την ερμηνεία, αλλά
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και την κριτική αποτίμηση και παραγωγή οπτικοακουστικών μηνυμάτων (Kress, 2003·
Buckingham, 2003· Christodoulou & Damaskinidis, 2014).
Ορίζοντας τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως
η οπτικοακουστική εκπαίδευση στοχεύει αφενός στην κριτική στάση των μαθητών απέναντι
στις πληροφορίες και στα μηνύματα με την παράλληλη καλλιέργεια της καλλιτεχνικής και
πολιτισμικής συνείδησης (Γρόσδος, 2009), και αφετέρου στην ανάπτυξη της δυνατότητας
παραγωγής μηνυμάτων με την αξιοποίηση των κατάλληλων μέσων, που προωθεί την
δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση (Θεοδωρίδης, 2002). Αν και η στοχοθεσία της
κινηματογραφικής εκπαίδευσης (film education) εναρμονίζεται με τους στόχους του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτοί εκφράζονται στα ΔΕΠΠΣ 2003 και πιο συγκεκριμένα
στο γενικό μέρος (Σοφός, 2014), εντούτοις, έχουν γίνει ελάχιστα βήματα για την ένταξη της
κινηματογραφικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

2. Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση
2.1. Η σημερινή πραγματικότητα στην εκπαίδευση
Ο κινηματογράφος, μαζί με την τηλεόραση και το βίντεο, αποτελεί ένα από τα
βασικότερα μέσα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης που
έχουμε για την κοινωνική πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο (Σοφός, 2014). Παράλληλα, μια
στοχευμένη αξιοποίησή του στην εκπαίδευση θα μπορούσε να συνεισφέρει τα μέγιστα
στην μαθησιακή διαδικασία βελτιστοποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα. Δεν είναι
λίγοι, άλλωστε, οι ερευνητές οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επισημαίνουν την ανάγκη
εισαγωγής του κινηματογράφου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κορωναίου, 2001·
Σπύρου, 2006). Ωστόσο, απουσιάζουν έρευνες που να καταδεικνύουν τις στάσεις των
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση καθιστώντας τη
συγκεκριμένη περιοχή αχαρτογράφητη, κάτι που σε πολύ αρχικό στάδιο επιχειρεί η
παρούσα μελέτη.
Οι διαστάσεις που κατέχει ο όρος κινηματογράφος είναι πολλές: ως τέχνη, ως μέσο
έκφρασης και επικοινωνίας, ως διαδικασία παραγωγής, ως μέρος της οικονομίας, ως
ψυχαγωγία κ.ά. Η οπτική με βάση την οποία θα εξεταστεί ο όρος «κινηματογραφική
εκπαίδευση» στην παρούσα μελέτη, αφορά τις ποικίλες μορφές με τις οποίες ο
κινηματογράφος δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Ενδεικτικά, θα μπορούσε
να εισαχθεί ως αυτόνομο - ανεξάρτητο μάθημα (όπως π.χ. η Μουσική), ως μέσο για
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ως πολυτροπικό κείμενο στα πλαίσια της
παιδαγωγικής του πολυγραμματισμού και ως διδακτικό εργαλείο στο πλαίσιο ενός
μαθήματος (π.χ. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας).
Στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα η κινηματογραφική εκπαίδευση δεν
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ειδικότερα όσον αφορά την αυτόνομη παρουσία του
μαθήματος στα προγράμματα σπουδών (Perez Tornero et al., 2015). Εξαίρεση αποτελούν
χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στις οποίες κατέχει
θέση ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο (Τερζητάνου, 2012). Ενδεικτικά, στη Δανία, από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 ο κινηματογράφος έχει θέση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ως μέρος του υποχρεωτικού μαθήματος των εικαστικών τεχνών, ενώ υπάρχει ήδη από τη
δεκαετία του 1980 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως επιλεγόμενο μάθημα (Drotner &
Erstad, 2014). Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές
που να προωθούν την ενσωμάτωσή του στα αναλυτικά προγράμματα, γεγονός που
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συνηγορεί στην ανεπίσημη χρήση της κινηματογραφικής ταινίας από τους εκπαιδευτικούς,
είτε για τη διαθεματική προσέγγιση ορισμένων θεμάτων, είτε ως συμπληρωματικό υλικό
για τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου μαθήματος (Perez Tornero et al., 2015).
Η απουσία μιας ολοκληρωμένης πρότασης, δημιουργεί την πεποίθηση πως ο ρόλος
του κινηματογράφου περιορίζεται ως διδακτικό εργαλείο. Με τον όρο αυτό, νοείται κάθε
μέσο που χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό στη διαδικασία της μάθησης, και στοχεύει
στην ενεργοποίηση του μαθητή, στην πρόκληση του ενδιαφέροντός του και μέσα από την
πολυαισθητηριακή δραστηριοποίησή του συμβάλλει στην πρόσληψη, αποκωδικοποίηση
και αφομοίωση των εκπαιδευτικών μηνυμάτων (Τερζητάνου, 2012). Κάτω από αυτή την
προοπτική, η κινηματογραφική ταινία βρίσκει εφαρμογή σε όλα σχεδόν τα γνωστικά
αντικείμενα. Σε αντίθεση με άλλα οπτικοακουστικά μέσα όπως η τηλεόραση, που
παθητικοποιεί το δέκτη, οι κινηματογραφικές ταινίες ενεργοποιούν το μαθητή και τον
κάνουν δημιουργικό και κριτικά σκεπτόμενο.
2.2. Η κινηματογραφική ταινία ως εποπτικό μέσο
Η αξιοποίηση της ταινίας φαίνεται πως αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη πρακτική για
τη διδασκαλια ξένων γλωσσών, λειτουργώντας ως υποκατάστατο των εμπειριών που θα
μπορούσε κάποιος να αποκτήσει σε σχέση με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της υπό
εκμάθηση γλώσσας (Σοφός, 2014). Πολλά σύγχρονα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών
αξιοποιούν κινηματογραφικές ταινίες στην προσπάθεια να παρέχουν στους σπουδαστές τη
βέλτιστη δυνατή μαθησιακή εμπειρία, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης
της γλώσσας με ταυτόχρονη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, μέσω της ψυχαγωγίας. Τόσο
για το σχεδιασμό μαθημάτων, όσο και για την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης
γλωσσομάθειας, ο κινηματογράφος συγκαταλέγεται στην κατηγορία επικοινωνιακών
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ακουστικής δεξιότητας. Πρόσφατη
μελέτη για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας, προτείνει τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων όπως η κινηματογραφική ταινία, για την κατάκτηση των νέων
γλωσσικών στοιχείων μέσα από μια ευχάριστη και θελκτική διαδικασία (Δρακούλη, 2020).
Σημαντικές μελέτες καταδεικνύουν επίσης τον σπουδαίο ρόλο του κινηματογράφου
για τη διδασκαλία της Ιστορίας, ενώ δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί που τον θεωρούν το
αποτελεσματικότερο μέσο για την προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη
την τεράστια απήχησή του στο ευρύ κοινό (Μαυροσκούφης, 2005). Η αποτελεσματικότητά
του αυτή αποδίδεται στη φυσική δράση που μεταφέρει στο μαθητή-θεατή μέσω της
κίνησης, τονίζοντας ότι οι στόχοι που μπορεί να πετύχει δεν είναι μόνο γνωστικοί αλλά και
ψυχολογικοί (Παπαντώνη, 2012). Ο ιστορικός Μαρκ Φερό (Marc Ferro), υπήρξε ο πρώτος
ακαδημαϊκός που ήδη από τη δεκαετία του 1970 υποστήριξε τη χρησιμότητα του
κινηματογράφου στην ιστοριογραφική επιστήμη ως ιστορική πηγή, ενώ φρόντισε να εξάρει
τις δυνατότητές του στη διδασκαλία της Ιστορίας (Δελβερούδη, 2009). Παρόλο που κάποιοι
ιστορικοί έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, εντούτοις, τα τελευταία χρόνια όλο και
περισσότεροι εκπαιδευτικοί έλκονται από τη δυνατότητα παιδαγωγικής αξιοποίησης των
κινηματογραφικών ταινιών για τη διδασκαλία της Ιστορίας (Metzger, 2007). Σήμερα, είναι
πλέον καθολικά αποδεκτό πως η ταινία ως πολυτροπική πηγή, προσφέρει στους
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας
διαμορφώνοντας κατάλληλα και τις μαθησιακές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα, δίνει
στους μαθητές την ευκαιρία να αντιληφθούν πως η ιστορική μάθηση δε σταματά στο
σχολείο και στο διδακτικό εγχειρίδιο (Αγγελάκος & Κόκκινος, 2004).
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Με τον όρο πολυτροπικότητα, ορίζουμε την αναπαράσταση νοημάτων μέσα από το
συνδυασμό περισσότερων από έναν σημειωτικών τρόπων (γραπτός λόγος, προφορικός
λόγος, φωτογραφία, κινούμενη εικόνα, μουσική κ.ά.) (Kress & Van Leeuwen, 2001· Γρόσδος,
2011). Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πολυτροπικού κειμένου αποτελεί η
κινηματογραφική ταινία, καθώς συνδυάζει πολλούς σημειωτικούς τρόπους επικοινωνίας,
δηλαδή το κείμενο με τη μορφή διαλόγου, την εικόνα, τα χρώματα, την κίνηση και τον ήχο,
καθένα από τα οποία πηγάζει από διαφορετική μορφή τέχνης: μουσική, ζωγραφική,
φωτογραφία, σκηνογραφία (Γρόσδος, 2011). Τα πλεονεκτήματα των πολυτροπικών
κειμένων έχουν οδηγήσει σε διερεύνηση των ειδικών για τη χρήση τους στη γλωσσική
διδασκαλία τις τελευταίες δεκαετίες, υπερβαίνοντας κατά κάποιο τρόπο την επικοινωνιακή
προσέγγιση, βασιζόμενοι στη θεωρία των πολυγραμματισμών (Cope & Kalantzis, 2000·
Kress & Leeuwen, 2001).
Αυτονόητη διασύνδεση συναντάται μεταξύ του κινηματογράφου και των υπόλοιπων
τεχνών (θέατρο, μουσική, εικαστικά), καθώς μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά
και να καταστήσουν τα καλλιτεχνικά μαθήματα ακόμη πιο πολύπλευρα και δημιουργικά.
Από την άλλη, η σύνδεση Θετικών Επιστημών και κινηματογράφου δεν είναι ευδιάκριτη σε
πρώτο επίπεδο. Ωστόσο, ο ρόλος του κινηματογράφου είναι διττής σημασίας. Η χρήση ή η
παραγωγή κάποιας μορφής κινηματογραφικής ταινίας, όπως π.χ. ταινία μικρού μήκους ή
animation, μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρουσίαση φαινομένων που είναι δυσνόητα για
τους μαθητές ή που δεν μπορούν να καταστούν άμεσα παρατηρήσιμα (Σοφός, 2014).
Παράλληλα, η σύγχρονη τάση που υποστηρίζει τη σύνδεση των θετικών επιστημών με τις
τέχνες, η οποία οδήγησε στη διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση με την εισαγωγή του όρου
STEAM, δίνει έμφαση στην αξιοποίηση της κινηματογραφικής γλώσσας και της
συνεργατικής μάθησης, οι οποίες ενισχύουν τη δημιουργικότητα, αυξάνουν την ενεργητική
συμμετοχή και τις βιωματικές εμπειρίες και καθιστούν τη διδασκαλία περισσότερο
ελκυστική για τους μαθητές (Παπαδημητρίου, 2018). Επιπλέον, μελέτες που σχετίζονται με
την πρακτική εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών, έχουν καταγράψει αξιοσημείωτα
αποτελέσματα αναφορικά με θέματα ισότητας των δύο φύλων, όπως η αύξηση της
αυτοπεποίθησης, της συμμετοχής και του βαθμού εμπλοκής των κοριτσιών στα μαθήματα
των θετικών επιστημών (Παπαδημητρίου, 2018). Τέλος, για τη διαθεματική προσέγγιση
φαινομένων όπως ο ρατσισμός, ο σχολικός εκφοβισμός, η περιβαλλοντική καταστροφή κ.ά.,
ο κινηματογράφος παρέχει τη δυνατότητα κριτικής ανάλυσης ταινιών και ντοκιμαντέρ, αλλά
και παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών που να αποτυπώνουν τις αναπαραστάσεις των
μαθητών πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο (Θεοδωρίδης, 2008).

3. Ερευνητικό μέρος - ταυτότητα και μεθοδολογία έρευνας
3.1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την παιδαγωγική αξία του
κινηματογράφου και τη δυνατότητα αξιοποίησης της κινηματογραφικής ταινίας ως
διδακτικό εργαλείο. Παράλληλα, στοχεύει να ερευνήσει τον βαθμό εξοικείωσης των
εκπαιδευτικών με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και να αναδείξει το επίπεδο που
επικρατεί αναφορικά με τον εξοπλισμό και τις υλικοτεχνικές υποδομές στη σημερινή
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τέλος, εξετάζεται ο βαθμός συσχέτισης των αντιλήψεων
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αυτών με παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, ο κλάδος και τα έτη προϋπηρεσίας των
εκπαιδευτικών.
3.2. Ερευνητικά ερωτήματα
Με βάση τα παραπάνω, τα κυρίαρχα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι
τρία, από τα οποία πηγάζουν και ορισμένα υποερωτήματα:
1. Ποιος είναι ο βαθμός συσχέτισης φύλου, ηλικίας και ετών προϋπηρεσίας με το
βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση της κινηματογραφικής ταινίας;
1.1. Σχετίζεται το επίπεδο των υλικοτεχνικών υποδομών με την άποψη που έχουν
σχηματίσει οι εκπαιδευτικοί;
1.2. Σχετίζεται η επιμόρφωση και η υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς με τη
συχνότητα χρήσης τους στη διδακτική πράξη;
2. Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του κινηματογράφου ως
διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία της Γλώσσας, της Ιστορίας, των Θετικών
Επιστημών, καθώς και διαθεματικών προσεγγίσεων;
2.1. Σχετίζεται με τον εκπαιδευτικό κλάδο στον οποίο ανήκουν οι ερωτηθέντες
εκπαιδευτικοί;
2.2. Σχετίζεται με παράγοντες όπως η ηλικία και ο βαθμός εξοικείωσης τους με τη
χρήση οπτικοακουστικών μέσων στη διδασκαλία;
3. Ποιά είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξία του
κινηματογράφου ως προς την επίτευξη γνωστικών στόχων, ψυχοκινητικών στόχων,
την ανάπτυξη της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης;
3.1. Σχετίζεται με τις προσωπικές γνώσεις των εκπαιδευτικών και το βαθμό
επιμόρφωσής τους πάνω στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων;
3.3. Περιγραφή του εργαλείου της έρευνας
Το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν το
ερωτηματολόγιο. Αρχικά, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις κλειστού
τύπου, που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εύρος ηλικίας στο οποίο ανήκουν,
εκπαιδευτικό κλάδο και έτη προϋπηρεσίας). Στη συνέχεια, ακολούθησε το κύριο μέρος της
έρευνας που αποτελείται από 15 ερωτήσεις βαθμονόμησης, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί
κλήθηκαν να απαντήσουν με τη βοήθεια της πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Οι τιμές
κυμάνθηκαν από το 1 μέχρι το 5, με το 1 να εκφράζει το «καθόλου» και το 5 το «πάρα
πολύ» (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ).
3.4. Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο
SPSS, στο οποίο καταχωρήθηκαν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια,
αφού πρώτα κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα. Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός δεικτών
κεντρικής τάσης, όπως ο μέσος όρος (mean), αλλά και επαγωγική στατιστική ανάλυση,
όπως ο συντελεστής συσχέτισης (Pearson correlation), ο οποίος βοήθησε στην ανάλυση των
συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014).
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4. Αποτελέσματα της έρευνας
4.1. Δημογραφικά στοιχεία
Το μέγεθος του δείγματος ήταν Ν=124 άτομα, εκ των οποίων τα 86 γυναίκες (69,4%)
και τα 38 άνδρες (30,6%). Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή του δείγματος, το
μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, σε
ποσοστό 39,57% και ακολουθούν 41-50 ετών (26,6%) και 50+ ετών (26,6%), και τέλος, 22-30
ετών (7,3%). Αντίστοιχα, όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, τα οποία
ταξινομήθηκαν σε 4 κλίμακες, το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στην κλίμακα 11-20 έτη, σε
ποσοστό (52,4%) και έπονται 1-10 έτη (20,2%), 30+ έτη (16,9%) και 21-30 ετών (10,5%).
Τέλος, αναφορικά με την καταγραφή των κλάδων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
έρευνα, κυριαρχούν οι δάσκαλοι-ΠΕ70 και οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής-ΠΕ71 σε ποσοστό
(62,1%) και ακολουθούν εκπαιδευτικοί από 8 ακόμα κλάδους. Για τις ανάγκες ανάλυσης και
ερμηνείας των αποτελεσμάτων, πέραν των κλάδων ΠΕ70-ΠΕ71 (δάσκαλοι ΠΕ70/ΠΕ71), οι
υπόλοιποι κλάδοι των εκπαιδευτικών κατηγοριοποιήθηκαν εκ νέου σε 4 κλάδους: κλάδος
Νηπιαγωγών (ΠΕ60/ΠΕ61) που αποτέλεσε το 20,2% του συνολικού δείγματος, κλάδος
Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ05/ΠΕ06/ΠΕ07) σε ποσοστό 13,7% και
Κλάδος Καλλιτεχνικών (ΠΕ08/ΠΕ79/ΠΕ91) που αποτέλεσε το 4,0% του δείγματος.
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας των δημογραφικών μεταβλητών

4.2. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων
Από την εξέταση των παραπάνω δημογραφικών στοιχείων προκύπτει πως ο μέσος
όρος του δείγματος κυμάνθηκε μεταξύ 41-50 ετών (mean = 2.73), ενώ όσον αφορά τα έτη
διδακτικής προϋπηρεσίας, ο μέσος όρος (mean) ήταν 2.24 και η επικρατούσα τιμή (mode)
11-20 έτη. Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, οι γυναίκες
αποτελούν το 69,35% και οι άνδρες το 30,65%. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε
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σε συνάρτηση με τα 3 βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και εξήχθησαν τα εξής
αποτελέσματα:
● Αναφορικά με τη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών “ηλικία” και “έτη
προϋπηρεσίας”, με τη μεταβλητή “χρήση κινηματογραφικής ταινίας στη
διδασκαλία”, υπάρχει αδύνατη θετική συσχέτιση (συγκεκριμένα r=0.156 και r=0.064
αντίστοιχα), η οποία είναι στατιστικά μη σημαντική (p=0.083 και p=0.483 > 0.05).
Επίσης, μεταξύ των μεταβλητών “φύλο” και “χρήση κινηματογραφικής ταινίας στη
διδασκαλία” δεν υπάρχει συσχέτιση (r=0.074 < 0.1). Σχετικά με τη χρήση
κινηματογραφικών ταινιών στη διδασκαλία σε συνάρτηση με το επίπεδο των
υλικοτεχνικών υποδομών και την υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς
(επιμόρφωση, τεχνολογικά μέσα) διαπιστώθηκε πως υπάρχει θετική συσχέτιση.
Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια τάση, όσο πιο ικανοποιητικό είναι το επίπεδο των
υλικοτεχνικών υποδομών και της υποστήριξης από τους αρμόδιους φορείς, τόσο πιο
συχνά γίνεται χρήση κινηματογραφικών ταινιών κατά τη διδασκαλία. Πιο
συγκεκριμένα, μεταξύ των μεταβλητών “σεμινάριο-επιμόρφωση” και “χρήση
κινηματογραφικής ταινίας στη διδασκαλία”, υπάρχει δυνατή θετική συσχέτιση η
οποία είναι στατιστικά σημαντική (r=0.602, p=0.000 < 0.5). Επίσης, μεταξύ των
μεταβλητών “καταλληλότητα σχολικής αίθουσας” και “χρήση κινηματογραφικής
ταινίας στη διδασκαλία”, υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική
(r=0.458, p=0 < 0.5).
● Όσον αφορά το δεύτερο βασικό ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή την στάση των
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του κινηματογράφου ως διδακτικό εργαλείο στη
διδασκαλία της Γλώσσας, της Ιστορίας και των Θετικών Επιστημών, διαπιστώθηκαν
τα εξής: Αρχικά, στο σύνολο του δείγματος, η αξιοποίηση του κινηματογράφου στο
μάθημα της Ιστορίας δείχνει να έχει την ευρύτερη αποδοχή στο σύνολο των
εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως κλάδου, ηλικίας και φύλου. Πιο συγκεκριμένα, το
88,7% αθροιστικά (110 άτομα) απάντησαν “πολύ” έως “πάρα πολύ” ως προς τη
δυνατότητα αξιοποίησης της κινηματογραφικής ταινίας για τη διδασκαλία της
Ιστορίας, ενώ μόλις το 4,0% (5 άτομα) απάντησαν “καθόλου” και “λίγο”. Στην ίδια
ερώτηση, για το μάθημα της Γλώσσας οι απαντήσεις κυμάνθηκαν επίσης σε υψηλά
επίπεδα, με το 75,6% των εκπαιδευτικών (94 άτομα) να δηλώνει “πολύ” και “πάρα
πολύ”. Μικρότερη απήχηση φαίνεται πως έχει αυτή η δήλωση αναφορικά με τα
μαθήματα που ανήκουν στις Θετικές Επιστήμες, καθώς αν και υπερέχει η θετική
στάση ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης, εντούτοις, το δείγμα είναι περισσότερο
μοιρασμένο. Συγκεκριμένα, το 56,4% εμφανίζεται να πιστεύει από “πολύ” έως
“πάρα πολύ”, ενώ το 43,6% από “λίγο” έως “μέτρια”. Επιπλέον, εξετάστηκε η
συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω απαντήσεων και της μεταβλητής “κλάδοςειδικότητα” και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει συσχέτιση, κι όπου υπήρχε ήταν
στατιστικά μη σημαντική (p=0.681 > 0.05). Τέλος, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ των
μεταβλητών “ηλικία” και των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων του
ερωτηματολογίου, δηλαδή Γλώσσα, Ιστορία και Θετικές Επιστήμες και διαπιστώθηκε
πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (p=0.000 < 0.05).
Ενδεικτικά, για το μάθημα της Ιστορίας η τιμή του συντελεστή συσχέτισης (r=-0.175)
έδειξε αδύνατη αρνητική συσχέτιση, η οποία είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό
σημαίνει πως παρατηρείται μια μικρή τάση, όσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία του
εκπαιδευτικού, τόσο μειώνεται η θετική του στάση για αξιοποίηση του
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κινηματογράφου στο μάθημα της Ιστορίας. Στον ίδιο περίπου βαθμό παρατηρείται η
συσχέτιση και στις άλλες δύο μεταβλητές.
● Αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων
φανερώνει πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί πως η χρήση του
κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά
στην επίτευξη γνωστικών και ψυχοκινητών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά
τους “γνωστικούς στόχους”, το 79,0% (98 άτομα) πιστεύει πως συμβάλλει από
“πολύ” έως “πάρα πολύ”, ενώ για τους “ψυχοκινητικούς στόχους” το 85,4% (106
άτομα) έδωσε τις ίδιες απαντήσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως οι απαντήσεις
“καθόλου” στις δύο αυτές ερωτήσεις κυμάνθηκαν από 0,8% - 4,0% του συνολικού
δείγματος. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για τις απαντήσεις που
αφορούσαν τις μεταβλητές “ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής μάθησης” και “ανάπτυξη
βιωματικής μάθησης”. Κατόπιν, ελέγχθηκε μέσω της διαδικασίας Chi-Square test αν
οι παραπάνω μεταβλητές σχετίζονται με εκείνες που αφορούν τις προσωπικές
γνώσεις των εκπαιδευτικών και το βαθμό επιμόρφωσής τους πάνω στη χρήση
οπτικοακουστικών μέσων. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική
σχέση μεταξύ των μεταβλητών, ακολούθησε έλεγχος συντελεστή συσχέτισης
(Pearson Correlation) προκειμένου να διαπιστωθεί η κατεύθυνση και το μέγεθος
αυτής της συσχέτισης. Πιο συγκεκριμένα: μεταξύ των μεταβλητών “προσωπικές
γνώσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης κινηματογράφου” και “συμβολή στην επίτευξη
γνωστικών στόχων” υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση (r=0,377) η οποία είναι
στατιστικά σημαντική (p=0.000 < 0.05) και ομοίως, για τη μεταβλητή “συμβολή στην
επίτευξη ψυχοκινητικών στόχων” υπάρχει επίσης μέτρια θετική συσχέτιση (r= 0.203)
στατιστικά σημαντική (p = 0.024 < 0.05). Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα για
τη συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών και της μεταβλητής “επιμόρφωσησεμινάριο”. Ενδεικτικά, για τη “συμβολή στην επίτευξη γνωστικών στόχων” και τη
μεταβλητή “επιμόρφωση-σεμινάριο” υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση (r=0.256) η
οποία είναι στατιστικά σημαντική (p=0.002 < 0.05). Συνοψίζοντας τους παραπάνω
συντελεστές συσχέτισης προκύπτει πως υπάρχει μια μικρή τάση, όσο πιο υψηλό
είναι το επίπεδο επιμόρφωσης και προσωπικών γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω
στη χρήση και την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση των οπτικοακουστικών
μέσων, τόσο ισχυρότερη είναι και η πεποίθησή τους για τη συμβολή αυτής της
διαδικασίας στην επίτευξη μιας σειράς από στόχων (γνωστικών, ψυχοκινητικών,
ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης).
● Τέλος, αξιοσημείωτο είναι πως αναφορικά με το αν ο κινηματογράφος θα μπορούσε
να ενσωματωθεί ως αυτόνομο/ανεξάρτητο μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών, οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν απόλυτα μοιρασμένες. Πιο συγκεκριμένα, οι
απαντήσεις “καθόλου” και “λίγο” έφτασαν αθροιστικά το 39,6% του συνολικού
δείγματος και οι απαντήσεις “πολύ” και “πάρα πολύ” αθροιστικά έφτασαν το 37,1%,
δείχνοντας έτσι ότι υπάρχει διχογνωμία γύρω από το συγκεκριμένο ερώτημα.

5. Συμπεράσματα - συζήτηση
Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε διαφαίνεται πως ο
κινηματογράφος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Τα τελευταία
χρόνια, οι διεθνείς τάσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους
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προς την κατεύθυνση των πολυγραμματισμών, σημαντικό μέρος του οποίου καταλαμβάνει
ο οπτικοακουστικός γραμματισμός, ο οποίος στοχεύει όχι μόνο στην ανάπτυξη της κριτικής
και δημιουργικής σκέψης των μαθητών, αλλά και στην καλλιέργεια κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την καλλιτεχνική τους έκφραση. Εξέχοντα ρόλο σε όλα τα
παραπάνω κατέχει ο κινηματογράφος, η αξιοποίηση του οποίου μπορεί να συμβάλλει
ποικιλοτρόπως στη διαδικασία της μάθησης και στην επίτευξη βέλτιστων μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Παρόλο που αρκετές πρόσφατες μελέτες αποτυπώνουν την πρόθεση των
εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν την κινηματογραφική ταινία ως διδακτικό εργαλείο στη
διδασκαλία τους, εντούτοις, δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να αποκτήσουν τις
ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες για την παιδαγωγική εφαρμογή του.
Η ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν οδηγεί στην εξαγωγή ορισμένων
βασικών συμπερασμάτων. Αρχικά, διαπιστώνεται πως υπάρχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό η
πρόθεση από την πλευρά των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση του κινηματογράφου, ωστόσο
σε αυτό το εγχείρημα αποτελούν εμπόδια τόσο οι ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδομές στις
σχολικές δομές, όσο και η απουσία ουσιαστικής υποστήριξης από τους αρμόδιους φορείς,
κυρίως σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, καταγράφεται η θετική άποψη
από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών για τη χρήση της κινηματογραφικής ταινίας σε
διδακτικά αντικείμενα όπως η Ιστορία, η Γλώσσα, αλλά και οι Θετικές Επιστήμες, αλλά και
οι αντιλήψεις τους για τον υψηλό βαθμό συμβολής του κινηματογράφου στην επίτευξη των
ευρύτερων διδακτικών στόχων. Επιπλέον, διαφαίνεται πως σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση των απόψεων των εκπαιδευτικών, παίζουν παράγοντες όπως το επίπεδο
επιμόρφωσης και εξοικείωσής τους με τα οπτικοακουστικά μέσα, η ηλικία και τα έτη
προϋπηρεσίας τους, καθώς υπήρξε θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών.
Συνοψίζοντας, θα ήταν σημαντικό να ειπωθεί πως δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η
επικρατούσα κατάσταση στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Δημιουργείται επομένως,
η ανάγκη για μια εκτενή μελέτη σχετικά με την κινηματογραφική εκπαίδευση, έτσι ώστε να
καταγραφούν λεπτομερώς οι ανάγκες και οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος και
να εξεταστούν όλες οι παράμετροι και τα εμπόδια που προκύπτουν, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα συμπεριλαμβάνει
τον κινηματογράφο, σε μια προσπάθεια συγκρότησης ενός πληρέστερου Προγράμματος
Σπουδών.
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Θεματική ενότητα:
ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία
Διδασκαλία Νέων Ελληνικών Γ΄ ΕΠΑ.Λ με τη χρήση Τ.Π.Ε
Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη
Φιλόλογος καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
kalliopidask@hotmail.com

Περίληψη
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί διδακτικό σενάριο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της
διδασκαλίας του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Πρόκειται για τη
διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Ανθρώπινα δικαιώματα», η οποία περιλαμβάνεται
στην ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων και πιο συγκεκριμένα ανήκει στην ενότητα «
“Πειθώ”: Ανθρώπινα δικαιώματα, Το δικαίωμα στη ζωή». Η διδάσκουσα προσπαθεί με τη
χρήση των Τ.Π.Ε να κεντρίσει την προσοχή των μαθητών, να ωθήσει στην ερευνητική
μάθηση, να δημιουργήσει εξοικείωση με την τεχνολογία. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες
με διακριτούς ρόλους και επισκέπτονται στο Διαδίκτυο συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
Συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τα «ανθρώπινα δικαιώματα» και παράγουν γραπτό λόγο σε
ηλεκτρονική μορφή, μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Στο τέλος, οι εργασίες
των μαθητών συζητούνται από την ολομέλεια και εξάγονται συμπεράσματα, κυρίως αν
επιτεύχθηκε ο διπλός στόχος: η χρήση των Τ.Π.Ε σε ένα μάθημα κατεξοχήν παραδοσιακό
αλλά και η σωστή προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις τους.
Λέξεις κλειδιά: δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, προσχεδιασμένος λόγος, άρθρο,
επιστολή.

1. Εισαγωγή
1.1. Σκοπός
Σκοπό του συγκεκριμένου σεναρίου αποτελεί η διδασκαλία της ενότητας «Ανθρώπινα
δικαιώματα», η οποία ανήκει στην εξεταστέα ύλη των μαθητών της Γ΄ τάξης, μέσα όμως
από έξυπνους και πρωτότυπους τρόπους, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν θετικά τους
μαθητές, θα μειώσουν το άγχος τους σχετικά με τις εξετάσεις και θα βοηθήσουν στην
εξοικείωσή τους όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. Ειδικότερους στόχους αποτελούν η
προσπάθεια για ώθηση στη διερευνητική μάθηση, αφού οι μαθητές αναζητούν μόνοι τους
το απαιτούμενο θεωρητικό υλικό, καθώς και η χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
και της διαθεματικότητας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εν λόγω
σεναρίου είναι η εξοικείωση από την πλευρά των μαθητών με τη χρήση του υπολογιστή και
κυρίως με τις λειτουργίες του επεξεργαστή κειμένων και του Διαδικτύου. Θεωρούμε
απολύτως απαραίτητη τη δυνατότητα χρήσης του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Οι
δραστηριότητες των μαθητών περιλαμβάνουν τη σύνταξη ηλεκτρονικής επιστολής και
αποστολή της στον ΟΗΕ, τη δημιουργία άρθρων για τη σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα ή
την τοπική εφημερίδα και την ανάρτηση των εργασιών στο ιστολόγιο της τάξης. Για τους
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μαθητές με καλλιτεχνικές ανησυχίες προτείνεται η δημιουργία ηλεκτρονικής αφίσας
σχετικά με την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του δικαιώματος στη ζωή.
1.2. Θεωρητικό πλαίσιο σεναρίου
Κονστρουκτιβισμός: Η μάθηση είναι προσωπική κατασκευή με αυτενέργεια των
μαθητών, που στηρίζεται σε προηγούμενες γνώσεις (Piaget, Bruner).
Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις μάθησης: Η μάθηση επιτυγχάνεται ανάλογα με την
επίδραση από άλλα άτομα (εργασία των μαθητών σε ομάδες), σε συγκεκριμένες
επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων.
Ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση σύμφωνα με τη θεωρία του Bruner, αφού ο
μαθητής επιλέγει τους δρόμους για τη γνώση, ενώ ο καθηγητής έχει το ρόλο του
καθοδηγητή - εμψυχωτή/ Θεωρία αφομοίωσης - συμμόρφωσης του Piaget.

2. Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου:
2.1. Σύντομη περιγραφή
Το συγκεκριμένο σενάριο πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑ.Λ Αγίου Νικολάου, το
σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ΄ τάξη. Οι μαθητές επισκέπτονται στο Διαδίκτυο
συγκεκριμένες ιστοσελίδες και συλλέγουν μόνοι τους υλικό σχετικά με το νόημα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θετικές πτυχές από τον σεβασμό τους, την ιστορική πορεία
της παραβίασής τους στο πέρασμα των χρόνων αλλά και στη σύγχρονη εποχή, τους διεθνείς
οργανισμούς που ιδρύθηκαν για να τα προασπίσουν. Προσεγγίζουν διαθεματικά τα
επιμέρους θέματα με τη συνδρομή του καθηγητή Πολιτειακής παιδείας και του καθηγητή
Αγγλικών. Παράγουν γραπτό λόγο, με σκοπό την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές
εξετάσεις.
 Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Διδασκαλία Νέων Ελληνικών Γ΄ ΕΠΑ.Λ με τη χρήση
Τ.Π.Ε. (Ως διδακτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με
εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους,
διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να έχει διάρκεια
περισσότερων από μία διδακτικών ωρών. Υλοποιείται, κατά κανόνα, μέσα από μια
σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες είναι τμήματα του
σεναρίου, εντάσσονται μέσα σε αυτό και μπορούν να είναι από απλές έως πιο
προηγμένες (Στυλιάρας, 2015).
 Δημιουργός: Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη, Φιλόλογος.
 Υλοποίηση: Νοέμβριος 2017
 Διδακτικό αντικείμενο: "Νέα Ελληνικά".
 Διδακτική ενότητα: η Πειθώ > τα ανθρώπινα δικαιώματα
 Τάξη: Γ΄ Επαγγελματικού Λυκείου
 Χρονική διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες
 Προϋποθέσεις υλοποίησης: εξοικείωση με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με
διαθεματικότητα και με βασικές λειτουργίες του Επεξεργαστή κειμένων, του
Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, δυνατότητα χρήσης του
Εργαστηρίου Πληροφορικής.
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2.2. Στόχοι
Γνώσεις για τον κόσμο:
 Στάσεις, αξίες για τον κόσμο που περιβάλλει τους μαθητές (μέσα από τον
προβληματισμό τους για τον σεβασμό αλλά και την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων).
 Γνώσεις για το νομικό σύστημα της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών.
Γνώσεις για το αντικείμενο. Οι μαθητές να καταστούν ικανοί:
 Να κατανοούν άγνωστα κείμενα της νεοελληνικής γλώσσας (νοηματική προσέγγιση).
 Να εμβαθύνουν σε αυτά και να τα επεξεργάζονται.
 Να δημιουργούν δικά τους κείμενα, που να μπορούν να τους εκπροσωπήσουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
 Να εξασκηθούν στη σύνταξη επιστολής, άρθρου (ηλεκτρονικού ή μη),
προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, διαμαρτυρίας.
 Να βελτιώσουν εν γένει τις αναγνωστικές τους δεξιότητες, τις σχετικές με τη
συστηματική και ενδελεχέστερη προσέγγιση ενός κειμένου.
 Να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο.
Γραμματισμοί. Οι μαθητές να καταστούν ικανοί:
 Να αποδελτιώνουν άγνωστα κείμενα, να εντοπίζουν και να καταγράφουν σε
πολυτροπικά κείμενα τις πτυχές του θέματος που τους ενδιαφέρει (ανάπτυξη
κριτικής - αφαιρετικής ικανότητας, κριτικός και νέος γραμματισμός).
 Να εφαρμόζουν τις πληροφορίες που συλλέγουν σε συγκεκριμένα παραδείγματα
συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με τις απαιτήσεις του υπό εξέταση ζητήματος,
βασική απαίτηση της εποικοδομιστικής θεώρησης (Piaget) (κριτικός γραμματισμός).
 Να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για την παραγωγή κειμένου
που απαιτείται για τις πανελλαδικές εξετάσεις (κλασικός γραμματισμός).
 Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία άρθρου, επιστολής, διαμαρτυρίας και
γενικότερα κειμενικών ειδών που ζητούνται στα πλαίσια των πανελλαδικών
εξετάσεων (κλασικός γραμματισμός).
 Να παράγουν προσχεδιασμένο προφορικό λόγο με στόχο τη συμμετοχή σε
στρογγυλό τραπέζι ή την ομιλία τους σε κοινό.
 Να διερευνούν το θέμα κάθε ομάδας με τη συνδρομή και άλλων επιστημών.
 Να χρησιμοποιούν τις νέες Τεχνολογίες σε γλωσσικά μαθήματα (νέος
γραμματισμός).
 Να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως πεδίο αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών
αλλά και ως μέσο δημοσιοποίησης των απόψεών τους (νέος γραμματισμός).
2.3. Διδακτικές πρακτικές:



Συνεργασία από κοινού σε ομάδες για την επίλυση προβλημάτων
(ομαδοσυνεργατική προσέγγιση).
Διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση / Καθοδηγούμενη αυτενέργεια.
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Δημιουργική γραφή.
Διαθεματικότητα - διεπιστημονικότητα.
Αξιοποίηση πολυμέσων.
Ρόλος του διδάσκοντα: Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός - συντονιστικός,
εμψυχωτικός. Ο διδάσκων είναι υποχρεωμένος να μετατοπιστεί από τη θέση του
παντογνώστη αφηγητή, στη θέση του απλού συντονιστή της ερμηνείας κειμένου (Κάλφας
A., 1994).
Ρόλοι των μαθητών: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες από τον διδάσκοντα με
κριτήριο τη γνωστική τους επίδοση, ώστε να συμμετέχουν στην ίδια ομάδα μαθητές
ποικίλων επιδόσεων, πρακτική που συνάδει με τη σχετική θεώρηση του Vygotsky. Κατά τη
συνεργασία των μαθητών σε ομάδες για την επίλυση των ασκήσεων και τη συγγραφή
ομαδικού κειμένου ή σημειώσεων, έχουμε «ερευνητικά αποτελέσματα» και παραγωγή
λόγου μέσα σε συνθήκες ανάδρασης: η σκέψη κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των
υπολοίπων μαθητών της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό, το συλλογικό κείμενο ή οι σημειώσεις
που παράγουν οι μαθητές, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αποτέλεσμα
συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας. Η ομαδική εργασία επιτρέπει στους μαθητές την
αυτόνομη επεξεργασία του υλικού και μεταθέτει την πρωτοβουλία της μάθησης από τον
δάσκαλο στον μαθητή (Ρουσσάκη 2010, Ματσαγγούρας 2004). Κατά τον Αθανασιάδη
(2012), η μάθηση δε σημαίνει απλώς απόκτηση πληροφοριών, αλλά αποτελεί μια συνεχή
διαδικασία επίλυσης εσωτερικών γνωστικών συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις αυτές
δημιουργούνται, αλλά και επιλύονται μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης του μαθητή με το περιβάλλον του (φυσικό και κοινωνικό). Οι παραπάνω
διαδικασίες εντάσσονται στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, μεθόδου που
με τη σειρά της εδράζεται στις θεωρήσεις του L. Vygotsky, όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε.
Ταυτότητα του μαθητή: Ο μαθητής ως ενεργούν υποκείμενο σε θέση αναγνώστη,
δημιουργού, συγγραφέα.

3. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης
Αφετηρία: τα ανθρώπινα δικαιώματα > προβολή ολιγόλεπτου βίντεο.
Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Η ενότητα αποτελεί μέρος της
θεματογραφίας του 1ου κεφαλαίου της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Λυκείου, ενότητα
«Ανθρώπινα δικαιώματα». Υπάρχει όμως και σαν αυτόνομη ενότητα στο 2 ο κεφάλαιο:
Μορφές πειθούς > η πειθώ στον επιστημονικό λόγο.
Ενδεικτική κατανομή του χρόνου: Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4 ατόμων,
αναλαμβάνουν και πραγματοποιούν, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, συγκεκριμένες
εργασίες (3 διδακτικές ώρες). Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα
αποτελέσματα των εργασιών τους και συζητούν τα ευρήματά τους σε στρογγυλό τραπέζι (2
διδακτικές ώρες). Για την υλοποίηση και παρουσίαση της διαθεματικότητας: 2 ώρες.
Εργαλεία – Λογισμικό − Πηγές: Επεξεργαστής κειμένου, φυλλομετρητής (browser) στο
Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόγραμμα glogster ή picasa.
Συγκεκριμένα, από το Διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθούν οι σελίδες:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=δικαίωμα
&dq
= https://latistor.blogspot.com/2015/08/blog-post_26.html
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http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/downloads/2013/12/Dikaiomata.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19426/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19427/
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=93570
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=12ht
tp://apostolos1963.blogspot.gr/2010/03/blog-post_4798.html
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=326403
http://archeia.moec.gov.cy/sm/315/epistoli_c_gym.pdf
http://edu.glogster.com/?ref=com.
http://picasa.google.com/

4. Πορεία διδασκαλίας - Στάδια
4.1. Πρώτο Στάδιο: Αφόρμηση (10 λεπτά)
Η διδάσκουσα οδηγεί τους μαθητές στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Αναφέρεται με
συντομία στην έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην παραβίασή τους, ακόμα και
σε πολιτισμένα κράτη. Προβάλλει ολιγόλεπτο βίντεο σχετικά με την καταπάτηση των
δικαιωμάτων αυτών σε διάφορα κράτη, με σκοπό οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και να
συμμετέχουν με περισσότερη διάθεση στο μάθημα.
4.2. Δεύτερο Στάδιο: Διδακτική διαδικασία (3 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4 ατόμων (σύνολο παιδιών 20): τους
Λεξικογράφους, τους Ιστορικούς, τους Διεθνολόγους, τους Δημοσιογράφους και τους
Καλλιτέχνες. Η διδάσκουσα τους δίνει τα φύλλα εργασίας και τους καλεί να εργαστούν
ομαδοσυνεργατικά. Χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα το σχολικό βιβλίο (Τσολάκης κ.ά.,
2010) αλλά και το ηλεκτρονικό βιβλίο (Αγγελάκος κ.ά., 2016).
o Η 1η ΟΜΑΔΑ, οι Λεξικογράφοι, αναλαμβάνουν να διερευνήσουν την έννοια της
λέξης «ανθρώπινα δικαιώματα» και να εντοπίσουν τα είδη τους. Στη συνέχεια
καλούνται να συντάξουν ένα σχετικό με τα παραπάνω ηλεκτρονικό άρθρο για τη
σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα, εμπλουτίζοντάς το με εικόνες, ήχο και
υπερσυνδέσμους όπως γίνεται στα σύγχρονα ηλεκτρονικά κείμενα.
o Η 2η ΟΜΑΔΑ, οι Ιστορικοί, αναζητούν περιστατικά-παραδείγματα καταπάτησης ή
υποστήριξης των ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο πέρασμα της ιστορίας, εστιάζοντας
στα κράτη στα οποία σήμερα γίνεται κατάφωρη παραβίασή τους. Συντάσσουν
άρθρο για την τοπική εφημερίδα, παρουσιάζοντας την ιστορική αναδρομή που
πραγματοποίησαν και εκθέτοντας τη σημερινή κατάσταση. Στη συνέχεια
αναλαμβάνουν να αποστείλουν το άρθρο τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της
διδάσκουσας.
o Η 3η ΟΜΑΔΑ, οι Διεθνολόγοι, αναζητούν διεθνείς ή μη οργανισμούς που
προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συντάσσουν επιστολή προς τον ΟΗΕ για
την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλά κράτη της σύγχρονης
εποχής, προτείνοντας ταυτόχρονα τρόπους αντιμετώπισης. Η επιστολή
αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Πρόεδρο του ΟΗΕ και αποτελεί
έντονη διαμαρτυρία για την τραγική αυτή κατάσταση. Οι μαθητές θα χρειαστούν
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επιπρόσθετα τη συνδρομή του καθηγητή Αγγλικών, προκειμένου να μεταφραστεί η
επιστολή διαμαρτυρίας τους στην αγγλική γλώσσα.
o Η 4η ΟΜΑΔΑ, οι Δημοσιογράφοι, συντάσσουν ομιλία (προσχεδιασμένος προφορικός
λόγος) που θα παρουσιάσουν σε τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή στα πλαίσια
εκδήλωσης που διοργανώνει η τάξη τους σχετικά με τα συνεχή φαινόμενα
παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην ομιλία θα επισημαίνουν τις
θετικές συνέπειες από τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών.
o Η 5η ΟΜΑΔΑ, οι Καλλιτέχνες, επιδίδονται στην κατασκευή ψηφιακής αφίσας
σχετικής με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του δικαιώματος στη ζωή.
Σημαντική βοήθεια μπορεί να τους παρέχει το πρόγραμμα glogster ή picasa.
4.3. Τρίτο Στάδιο: Παρουσίαση /Σχολιασμός (2 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές αναρτούν τις εργασίες τους στο ιστολόγιο της τάξης και τις παρουσιάζουν
στην ολομέλεια. Σχολιάζουν μαζί με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων και τη διδάσκουσα
τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους και ακούγονται τα σχόλια όλων. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή,
γιατί τα κείμενα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πανελλαδικών
εξετάσεων και από εκείνα εξαρτάται η πρόσβασή τους σε Πανεπιστημιακές σχολές. Η
διδάσκουσα ζητά επιπλέον να αιτιολογήσουν σύντομα τις επιλογές τους /μικρή αναφορά
στο σκεπτικό τους (γραμματοσειρά, χρήση υπερσυνδέσμων, επιλογή εικόνων κτλ.). Οι
μαθητές της 4ης ομάδας διαβάζουν δυνατά το κείμενό τους, για να καταλάβουν έμπρακτα
οι ίδιοι αλλά και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους την έννοια του προσχεδιασμένου
προφορικού λόγου (βιωματικότητα). Οι καλλιτέχνες της 5ης ομάδας παρουσιάζουν την
αφίσα τους.
4.4. Τέταρτο Στάδιο: Διαθεματικότητα (2 διδακτικές ώρες)
Διατίθενται δύο ώρες για συνεργασία με την καθηγήτρια Πολιτειακής παιδείας και
μία για συνεργασία με τον καθηγητή Αγγλικών.

5. Επέκταση σεναρίου – αναστοχασμός
Θα μπορούσε να δοθεί ως συμπληρωματική άσκηση και με στόχο την εμπέδωση της
θεωρίας σχετικά με τον «τρόπο ανάπτυξης παραγράφων», η ακόλουθη: Να δημιουργήσετε
μία δική σας παράγραφο σχετική με το αντικείμενο που έχει κάθε ομάδα, ως εξής:
1η ΟΜΑΔΑ: ανάπτυξη παραγράφου με ορισμό (Να ορίσετε την έννοια των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων).
2η ΟΜΑΔΑ: ανάπτυξη παραγράφου με σύγκριση-αντίθεση (Να συγκρίνετε τον
σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα σε παλαιότερες εποχές σε σχέση με τη
σημερινή).
3η ΟΜΑΔΑ: ανάπτυξη παραγράφου με αιτιολόγηση (Να παρουσιάσετε τις αιτίες για
τις οποίες σε αρκετά κράτη παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα).
4η ΟΜΑΔΑ: ανάπτυξη παραγράφου με αιτία-αποτελέσματα (Να παρουσιάσετε τα
θετικά αποτελέσματα από τον σεβασμό της ατομικής και πολιτικής ελευθερίας των
συνανθρώπων μας).
5η ΟΜΑΔΑ: ανάπτυξη παραγράφου με αναλογία (Σκεφθείτε σαν καλλιτέχνες που
είστε, μία μεταφορά ή παρομοίωση σχετική με την παραβίαση των ανθρωπίνων
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δικαιωμάτων ή με τη βίαιη και μη φυσική αφαίρεση της ζωής π.χ. ένα άρρωστο δέντρο που
το ξεριζώνουμε αντί να το θεραπεύσουμε…).
Σε όλες τις απαντήσεις να χρησιμοποιηθεί επεξεργαστής κειμένου και να
χρωματιστούν με χρώμα της αρεσκείας σας οι συνδετικές λέξεις μέσα στην παράγραφο.

6. Αξιολόγηση μαθητών
Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν αρχικά. Θα συνεκτιμηθούν οι γραπτές απαντήσεις των ομάδων στο φύλλο
εργασίας, η συνεργασία των μελών των ομάδων κατά τη διάρκεια της έρευνας και η
συμμετοχή των ομάδων στο στρογγυλό τραπέζι και το παραγόμενο προϊόν της
διαθεματικής εργασίας τους.

7. Αξιολόγηση μαθήματος από τη διδάσκουσα
Πραγματοποιήθηκε και η 7η διδακτική ώρα (διαθεματικότητα). Ο καθηγητής
Αγγλικών με τη βοήθεια των παιδιών μετέφρασε στα αγγλικά την επιστολή διαμαρτυρίας
προς τον Πρόεδρο του ΟΗΕ, για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλά
κράτη σήμερα. Η διαδικασία άρεσε πολύ στους μαθητές, καθώς αναζητούσαν τις
κατάλληλες λέξεις και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να διατηρούν σοβαρό και επίσημο ύφος
στο κείμενό τους. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απέστειλαν την επιστολή
τους
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
ΟΗΕ.
(http://www.unric.org/el/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=12),
γεγονός που τους έκανε να αισθανθούν ότι είναι ενεργοί πολίτες που η φωνή τους πρέπει
να ακούγεται. Υποσχέθηκαν ότι θα την αναρτήσουν και στην ηλεκτρονική εφημερίδα του
σχολείου, συνοδεύοντάς την με ένα ενημερωτικό κείμενο για τη δραστηριότητα αυτή.
Ο χρόνος (1 διδακτική ώρα) αυτή τη φορά αποδείχτηκε ευτυχώς επαρκής, ωστόσο
επειδή οι γνώσεις των παιδιών πάνω στην αγγλική γλώσσα δεν είναι ικανοποιητικές, το
μεγαλύτερο μέρος της μετάφρασης πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Αγγλικών.
Γενικότερα, η χρήση των Τ.Π.Ε ενθουσίασε τους μαθητές, ζήτησαν από τη διδάσκουσα
να γίνει κι άλλη φορά το μάθημα με τον ίδιο τρόπο. Επειδή όμως τα Νέα Ελληνικά είναι
πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και απαιτεί σωστή διαχείριση του χρόνου για την
κάλυψη της εξεταζόμενης ύλης, εκτιμώ πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την επίτευξη
του επιθυμητού αποτελέσματος.

8. Συμπεράσματα






Το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας με τη χρήση των Τ.Π.Ε έγινε πιο ενδιαφέρον,
οι μαθητές ενθουσιάστηκαν. Κατάφεραν να ξεφύγουν προσωρινά από το άγχος των
πανελλαδικών εξετάσεων και να λειτουργήσουν πιο χαλαρά.
Η διαθεματική εργασία έγινε ιδιαίτερα αγαπητή από τους μαθητές, γιατί τους
απομάκρυνε από τη μονοτονία του ενός μαθήματος-αντικειμένου αλλά και τους
έδωσε γνωστικό υλικό, απαραίτητο για την παραγωγή γραπτού λόγου στις
εξετάσεις. Προσωπική εκτίμηση είναι πως τους άρεσε περισσότερο από όλα τα
υπόλοιπα.
Η συνεργασία τους ήταν άριστη και το επίπεδο θορύβου χαμηλό.
Οι περισσότεροι από τους μαθητές είχαν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, λόγω
αντίστοιχης ειδικότητάς τους (μαθητές τομέα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών),
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γεγονός που διευκόλυνε την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές μας είναι
εξοικειωμένοι με το Εργαστήριο Πληροφορικής και ήξεραν να κινηθούν σε αυτό, με
αποτέλεσμα να μην χαθεί χρόνος σε διαδικαστικές ή τεχνικές οδηγίες.
Επιτεύχθηκαν οι επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι, οι μαθητές έκαναν την
προσέγγιση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου με ευχάριστο και έξυπνο
τρόπο.
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Φύλλα εργασίας
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΟΙ
Μεταβείτε
στις
ιστοσελίδες:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=δικαίωμα
&dq= και https://latistor.blogspot.com/2015/08/blog-post_26.html και απαντήστε στα
ακόλουθα ερωτήματα:
1. Τι ονομάζουμε «δικαίωμα» γενικότερα και τι «ανθρώπινα δικαιώματα»;
2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα;
Η απάντησή σας :
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Να έχει τη μορφή σύντομου άρθρου (300 περίπου λέξεων), το οποίο θα δημοσιευτεί
στη σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα μας http://epalan-news.blogspot.gr/.
 Το άρθρο σας καλό είναι να ακολουθεί τη μορφή και τη δομή των σύγχρονων
ηλεκτρονικών κειμένων, δηλαδή, μπορείτε να το εμπλουτίσετε με εικόνες, ήχο,
υπερσυνδέσμους κτλ. (βοηθητικό υλικό για τη σύνταξη άρθρου μπορείτε να βρείτε
στο
ψηφιακό
σχολικό
βιβλίο
και
πιο
συγκεκριμένα:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19426/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19427/)
2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
Μεταβείτε στις ιστοσελίδες: https://latistor.blogspot.com/2015/08/blog-post_26.html
και
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/downloads/2013/12/Dikaiomata.pdf και απαντήστε στα ακόλουθα:
1. Εντοπίστε την προστασία ή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά τη
διάρκεια της ιστορίας. Ξεκινήστε την ιστορική σας αναδρομή από την αρχαιότητα.
2. Παρουσιάστε τα κράτη στα οποία εξακολουθεί να υφίσταται παραβίαση.
Η απάντησή σας να αποτελεί άρθρο (300 λέξεων) για την τοπική εφημερίδα σχετικό
με τα παραπάνω.
 Διανθίστε το άρθρο σας με οπτικό υλικό π.χ. εικόνα/ες.
 Διαβάστε το κείμενο που έχετε συνθέσει, ελέγχοντας τη συνοχή και τη
συνεκτικότητά του. Διορθώστε τυχόν ατέλειες. Αποστείλτε το με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση kalliopidask@hotmail.com
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνεργαστείτε με την καθηγήτρια Πολιτειακής Παιδείας σχετικά
με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων (βοηθητικό
υλικό για τη σύνταξη άρθρου μπορείτε να βρείτε στο ψηφιακό σχολικό βιβλίο:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19426/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19427/)
3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΙ
Μεταβείτε
στις
ιστοσελίδες
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/downloads/2013/12/Dikaiomata.pdf
και
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=93570.
Αφού τις μελετήσετε, εστιάζοντας στους οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις βασικές αρχές του ΟΗΕ, να:
1. Συντάξετε με τη βοήθεια του Επεξεργαστή κειμένων ένα κείμενο-επιστολή (300
περίπου λέξεων), που θα αναφέρεται στην κατάφωρη παραβίαση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων στις μέρες μας και στην ανάγκη για παρέμβαση των διεθνών οργανισμών.
Υποθέστε ότι το κείμενό σας απευθύνεται στον Πρόεδρο του ΟΗΕ και αποτελεί τη
διαμαρτυρία σας για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Αναφέρετε, επίσης, τρόπους
αντιμετώπισης.
2. Διαβάστε το κείμενο που έχετε συνθέσει, ελέγχοντας τη συνοχή και τη
συνεκτικότητά του. Διορθώστε τυχόν ατέλειες. Συνεργαστείτε με τον καθηγητή της αγγλικής
για μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα και αποστείλτε το με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
ΟΗΕ<επικοινωνία:
http://www.unric.rg/el/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=12.
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(βοηθητικό
υλικό
για
τη
σύνταξη
επιστολής
http://archeia.moec.gov.cy/sm/315/epistoli_c_gym.pdf).

μπορείτε

να

βρείτε:

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://latistor.blogspot.com/2015/08/blog-post_26.html
και:
1. Συντάξτε ένα κείμενο 300 περίπου λέξεων στο οποίο θα υποστηρίζετε την ανάγκη
για προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, εκθέτοντας τις θετικές κατά τη γνώμη σας
συνέπειες από τη διασφάλιση και προάσπισή τους, χρησιμοποιώντας ήπιο τόνο, χωρίς
συναισθηματικές εξάρσεις. Υποθέστε ότι το κείμενο αυτό θα αποτελεί ομιλία
(προσχεδιασμένος προφορικός λόγος) που θα παρουσιάσετε σε τηλεοπτική ή
ραδιοφωνική εκπομπή, στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώνει η τάξη σας σχετικά με τα
συνεχή φαινόμενα παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων τόσο στις αναπτυσσόμενες
όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες.
2. Διαβάστε το κείμενο που έχετε συνθέσει ελέγχοντας τη συνοχή και τη
συνεκτικότητά του. Διορθώστε τυχόν ατέλειες. Ανεβάστε το στο ιστολόγιο της τάξης σας
(βοηθητικό υλικό για τη σύνταξη ομιλίας-προσχεδιασμένου προφορικού λόγου μπορείτε να
βρείτε:
http://apostolos1963.blogspot.gr/2010/03/blog-post_4798.html
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=326403)
5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
1. Αναλαμβάνετε να δημιουργήσετε μία ψηφιακή αφίσα σχετικά με τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του δικαιώματος για ζωή. Η αφίσα μπορεί να περιέχει
φωτογραφία/-ίες, σκίτσο/-α, ένα ευρηματικό σύνθημα/σλόγκαν που θα συμπυκνώνει τις
απόψεις σας ή/και ένα μικρό κείμενο 5 γραμμών που θα περιέχει το μήνυμά σας. Μπορείτε
να
χρησιμοποιήσετε
το
πρόγραμμα glogster, http://edu.glogster.com/?ref=com.
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το picasa, http://picasa.google.com/
2. Αφού την ολοκληρώσετε, ανεβάστε την στην ηλεκτρονική σχολική μας εφημερίδα:
http://epalan-news.blogspot.gr/
Συνοδεύσετε την αφίσα με ένα σύντομο κείμενο-ανακοίνωση (80 περίπου λέξεων),
στο οποίο θα αναφέρετε τα ονόματα των δημιουργών της αφίσας, τα πλαίσια του
μαθήματος στο οποίο δημιουργήθηκε και μια σύντομη αναφορά στη δραστηριότητά σας.
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ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: σενάριο διδασκαλίας για
τον «Δίκαιο και Άδικο λόγο»
Δρ. Ζανέκα Στεργιανή
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
stergianizaneka@gmail.com

Περίληψη
Η διδακτική πρόταση της εισήγησης, επιδιώκει τη δημιουργική ένταξη των ΤΠΕ στη
διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους
μαθητές μέσα από συνεργατικές προσεγγίσεις και µε τη βοήθεια ανοιχτών λογισμικών να
παρέμβουν, να τροποποιήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν.
Πρόκειται για σενάριο διδασκαλίας, αξιοποιώντας το λόγο της παιδείας και της εξουσίας,
προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν ανθρωπιστικές και πολιτικές έννοιες που
σχετίζονται µε τον δίκαιο και άδικο λόγο. Στόχος είναι η κατανόηση από τους μαθητές του
γεγονότος ότι η γλώσσα της εξουσίας και η γλώσσα της παιδείας είναι δυο γλώσσες
διαμετρικά αντίθετες και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, επιδιώκεται να
κατανοήσουν, αφενός ότι τα κείμενα είναι έτσι δομημένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις και να υπηρετούν διάφορες ειδολογικές και
λογοτεχνικές συμβάσεις, και αφετέρου την ιδιαιτερότητα των πολιτικών, εκπαιδευτικών και
πολιτισμικών πρακτικών στη δόμηση, την επιχειρηματολογία και το ύφος του λόγου που
παράγεται. Επίσης, να εκφράζονται κριτικά ως προς την στόχευση ενός κειμένου σε σχέση
µε τη σημειωτική της επικοινωνίας καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες στη χρήση των
Τ.Π.Ε.
Λέξεις-κλειδιά: Δίκαιος, άδικος, λόγος

1. Εισαγωγή
Η εισήγηση αφορά στο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα ενός εφαρμοσμένου
σεναρίου Γλώσσας 9 διδακτικών ωρών σε ένα τμήμα της Γ΄ Λυκείου με θέμα «ΤΠΕ και
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: σενάριο διδασκαλίας για τον «Δίκαιο και Άδικο λόγο». Το
σενάριο εντάσσεται στο σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης της
γλώσσας αντί της παλαιότερης κειμενοκεντρικής - δομικής και προτείνει μια διδασκαλία της
γλώσσας που κινείται στο πεδίο του γλωσσικού, κριτικού, ψηφιακού, λειτουργικού και
αναγνωριστικού γραμματισμού. Το ζητούμενο πλέον της γλωσσικής κατάρτισης του μαθητή
με σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους και για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί
να διευκολυνθεί από την χρήση και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.
Η διδακτική πρόταση είναι συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ του
Ι.Ε.Π.) του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου (ΦΕΚ 4911/31-12-2019) καθώς ανταποκρίνεται στην επιδίωξή του να κεντρίσει το
ενδιαφέρον των μαθητών για τη γλώσσα και να ενισχύσει την κριτική τους ικανότητα με την
εστίαση στη διδασκαλία κειμενικών ειδών που προσεγγίζονται με κριτική οπτική και στο
πλαίσιο των πολυγραμματισμών (υβριδικά κείμενα). Η διδασκαλία της ενότητας είναι
συμβατή με τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών, διότι: α) βασίζεται στην
ομαδοσυνεργατική μάθηση και στη χρήση Τ.Π.Ε., β) καθιστά το μαθητή συμπαραγωγό της
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γνώσης με τη συμπλήρωση και παρουσίαση των φύλλων εργασίας και τη δημιουργία
ψηφιακών προϊόντων και γ) δίνει ρόλους στους μαθητές.
Στο προτεινόμενο σενάριο επιχειρείται ο συγκερασμός κειμενοκεντρικών και
επικοινωνιακών θεωρήσεων της γλώσσας. Οι σύγχρονες επικοινωνιακές αντιλήψεις
ενσωματώνουν στις προτάσεις τους τη διάσταση της κειμενικότητας. Σε γενικές γραμμές,
άλλωστε, κοινή είναι η τάση στη σύγχρονη κειμενογλωσσολογική έρευνα να εντάσσει την
παραγωγή και επεξεργασία της γλώσσας στο κειμενικό επίπεδο μέσα σε ευρύτερες
επικοινωνιακές δραστηριότητες (Cope & Kalantzis, 1993). Μέσα από τη συμμετοχή των
μαθητών/τριών σε διάφορα επικοινωνιακά γεγονότα όπου καλούνται να πραγματώσουν
ποικίλους ρόλους και να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο κείμενα (όπως άρθρα από
εφημερίδες ή το διαδίκτυο, διαφημίσεις, κλπ.) επιτυγχάνεται όχι μόνο η διεύρυνση της
γλωσσικής και επικοινωνιακής τους ικανότητας αλλά καθίσταται δυνατή και η επιζητούμενη
αλληλεπίδραση του σχολείου με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Η διδασκαλία με άξονα τα
κειμενικά είδη, στις πιο πρόσφατες εκδοχές της, αναγνωρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο σε
δασκάλους και μαθητές - λογική που πλησιάζει τις επικοινωνιακές αντιλήψεις, αν και
αρχικά αντίπαλες θεωρήσεις. Εν τέλει, η διάδοση των ΤΠΕ δημιουργεί συνεχώς νέες μορφές
κειμενικότητας (υβριδικές) που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές.
Σύμφωνα με τους Johnson και Johnson (1998), η επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία
χαρακτηρίζεται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά: την καταλληλότητα, την εστίαση στο
μήνυμα, την ψυχογλωσσική επεξεργασία, την διακινδύνευση και την ελεύθερη εξάσκηση.
Οι ασκήσεις της επικοινωνιακής μεθοδολογίας προωθούν την ταυτόχρονη εξάσκηση
διαφόρων δεξιοτήτων και το συνδυασμό τους και όχι την εξάσκηση μιας δεξιότητας κάθε
φορά. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο μαθητής να αποκτήσει γλωσσική ευχέρεια.
Η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γλώσσας αναδεικνύεται μέσα από τη μελέτη
της γλώσσας σε αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια όπου το πολυτροπικό κείμενο δεν
αντιμετωπίζεται μόνο ως φορέας μηνύματος αλλά και ιδεολογίας. Στην περίπτωση του
κριτικού γραμματισμού, η γραμματική, οι γνώσεις ευρύτερα για τη γλώσσα, αξιοποιούνται
ως εργαλεία για την αποκάλυψη και συζήτηση της βαθύτερης ιδεολογίας που διαπερνά τον
κειμενικό μας, και κατά προέκταση, και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Τα κείμενα δεν
θεωρούνται ουδέτερα, αλλά μέρος της σύνθετης ιεραρχικά και ιδεολογικά δομημένης
πραγματικότητας. Η διδασκαλία της γλώσσας εξάλλου αποτελεί μια διαδικασία
διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων.
Η μελέτη των κειμενικών ειδών και των ιδιαίτερων δομικών, οργανωτικών και
λεξικογραμματικών τους χαρακτηριστικών συμβάλλει στην απόκτηση των απαραίτητων
σημειωτικών πόρων για την επιτυχία των μαθητών εντός και εκτός σχολείου. Εξετάζεται η
γλώσσα και οι ιδιαίτερες και ποικίλες κειμενικές μορφές που παράγει το ψηφιακό
περιβάλλον· έτσι δίνεται έμφαση στην πολυτροπικότητα και στην ποικιλία των τρόπων
σημείωσης - εκτός από τον λόγο - ως στοιχεία ενισχυτικά της πειθούς. Η γλώσσα
αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως φορέας μηνυμάτων και ως προϊόν μιας σύνθετης κοινωνικής
και οικονομικής πραγματικότητας, αλλά και ως μέσο επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, κατ’
επέκταση ως μέσο δημιουργίας μιας νέας πραγματικότητας.
Τα κείμενα είναι έτσι δομημένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες
κοινωνικές περιστάσεις και στον ρόλο που έχει ο δίαυλος επικοινωνίας, σε συνάρτηση με
την ιδιαιτερότητα των κοινωνικών πρακτικών στο είδος του λόγου που παράγεται. Τα νέα
μέσα επικοινωνίας (διαδίκτυο, νέες Τεχνολογίες) αποτελούν εγγενές στοιχείο της
σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας και κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να
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κατανοούνται οι κειμενικές πρακτικές που αναπτύσσονται σε αυτά σε μια προσπάθεια
ολιστικής προσέγγισης της γλώσσας.
Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής μεθόδου, η γραμματική δεν νοείται πλέον ως
«γνώση», αλλά ως «συστηματοποίηση, ομαδοποίηση και δόμηση των επιμέρους
γλωσσικών στοιχείων, ώστε αυτά να καθίστανται πιο λειτουργικά και περαιτέρω
αξιοποιήσιμα από επικοινωνιακή άποψη» (Μήτσης, 2001, 2004). Ο εκπαιδευτικός που
διδάσκει το μάθημα της γλώσσας θα πρέπει να έχει ως στόχο του όχι μόνο τη σωστή
εκμάθηση της Νεοελληνικής από τους μαθητές του αλλά και την ορθή χρήση της για την
ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Οι έφηβοι μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία γίνονται
αρκετά πιο ικανοί στη χρήση της επικοινωνίας για να πείσουν, να διαπραγματευτούν και να
εξασφαλίσουν την κοινωνική τους κυριαρχία (Μήτσης, 2001).
Κυρίαρχο ζήτημα της νέας μεθοδολογικής προσέγγισης είναι η φύση των νέων
τεχνολογιών επικοινωνίας. Ο γραμματισμός έχει σημαντικότερη θέση στο νέο κύμα
τεχνολογιών από ό,τι σε οποιοδήποτε προηγούμενο, με τη μορφή μηχανημάτων που
λειτουργούν μέσω λογισμικού (software mediated machinery), διεπιφανειών μέσω οθόνης
(screen based interfaces) και τεχνολογιών πολυμέσων επικοινωνίας/πληροφόρησης. Αυτές
οι τεχνολογίες, εντούτοις, παράγουν νέες μορφές κειμένου, τις οποίες οι τρέχουσες
παιδαγωγικές και αντιλήψεις για τη γλώσσα και την επικοινωνία είναι ανεπαρκώς
εξοπλισμένες για να διαπραγματευτούν. Το νόημα πλάθεται με μεθόδους που είναι όλο και
πιο πολυτροπικές -στις οποίες οι τρόποι νοήματος της γραπτής γλώσσας διαπλέκονται με
σχήματα νοήματος οπτικά, νευματικά, ηχητικά και χώρου. Με αυτή την έννοια, ο δεσμός
του νοήματος με τη γραμματική του γραπτού λόγου αποδυναμώνεται. Πράγματι, η
παγκοσμιοποίηση απομακρύνει το νόημα από το γραπτό κείμενο προς την κατεύθυνση
εικονικών νοημάτων (Kalantzis & Cope, 2001).
Οι πολυγραμματισμοί είναι μια προσέγγιση όπου κυριαρχεί η έμφαση στην τριβή των
διδασκομένων με κείμενα και είδη λόγου από ένα ευρύ φάσμα μέσων και από ένα ευρύ
φάσμα πολιτισμικών πηγών. Με αυτή την τριβή, οι διδασκόμενοι θα αναπτύξουν μια
κριτική μεταγλώσσα για να μιλούν, αλλά και να καταλαβαίνουν, την κοινωνική και
πολιτισμική δύναμη αυτών των κειμένων, καθώς και των συναφών κοινωνικών πρακτικών
(Kalantzis & Cope, 2001).
Οι δύο αυτές εξελίξεις έχουν τη δυναμική να μετατρέψουν τόσο την ουσία όσο και την
παιδαγωγική της διδασκαλίας της γλώσσας και του γραμματισμού. Αυτό απαιτεί από τους
διδάσκοντες και τους διδασκομένους να αναπτύξουν ικανότητες προκειμένου να: α)
κατανοούν πώς τα κείμενα τοποθετούνται και παράγονται ιστορικά και κοινωνικά και β) με
ποιον τρόπο συνιστούν «σχεδιασμένα» τεχνουργήματα. Προκειμένου να τονίσει την
παραγωγική, δημιουργική και μεταμορφωτική φύση της κατασκευής νοήματος, η σύλληψη
των πολυγραμματισμών αποσκοπεί στο να κατευθύνει διδάσκοντες και γλωσσολόγους
προς την ανάπτυξη μιας παιδαγωγικά χρήσιμης μεταγλώσσας για το νόημα ως σχέδιο
(Kalantzis & Cope, 2001).

2. Προϋποθέσεις και στόχοι, γραμματισμοί και διδακτικές πρακτικές
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου διδασκαλίας αξιοποιούνται
ενδεικτικά τα εξής: φυλλοµετρητής με σύνδεση στο διαδίκτυο, ιστολόγιο (blog),
επεξεργαστής κειμένου, βιντεοπροβολέας. Το σενάριο λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο
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Πληροφορικής απαιτώντας περίπου 9 διδακτικές ώρες και υλοποιείται σε τέσσερις (4)
φάσεις.
Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν το βασικό όργανο
επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά,
συναισθηματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις
της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος και χρησιμοποιώντας με επάρκεια και
συνείδηση το λόγο (προφορικό και γραπτό) στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.
Ενδείκνυται η χρήση πολυμέσων και μηχανών αναζήτησης πληροφοριών αλλά και
φωτογραφικού, εικονογραφικού και εικαστικού υλικού στο διαδίκτυο που είτε
ενσωματώνεται στα παραγόμενα κείμενα είτε εκτίθεται στην τάξη. Οι μαθητές πρέπει να
κατανοήσουν ότι οι Τ.Π.Ε.προσφέρουν ποικίλες γνώσεις, ώστε να μάθουν να αντλούν
στοιχεία από ψηφιακές πηγές και να αποκτήσουν αντίστοιχες δεξιότητες για την παραγωγή
λόγου, τόσο με ατομικές όσο και με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας
τις υπηρεσίες και τα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου, όπως εργαλεία επικοινωνίας
και ανταλλαγής αρχείων, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες
(wikis), ιστολόγια κ.ά.
H εκπαιδευτική μέθοδος – τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι
περισσότερες της μιας στο πλαίσιο ενός σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας. Προτείνεται
συνδυασμός διερευνητικής, διαλεκτικής μεθόδου και project. Επίσης, προτείνεται η
δημιουργία ομάδων εργασίας, ώστε οι μαθητές να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν, να
προσεγγίσουν διαθεματικά, συγκριτικά και κριτικά γνώσεις και πληροφορίες αλλά και να
ανταποκριθούν στην τεχνική των ερωτήσεων και απαντήσεων αξιοποιώντας παράλληλα και
τα διάφορα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.
2.1. Γνώσεις για τη γλώσσα και τον κόσμο










Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν οι μαθητές το γεγονός ότι η γλώσσα της
εξουσίας και η γλώσσα της παιδείας είναι δυο γλώσσες διαμετρικά αντίθετες και με
διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Να εξηγήσουν τους λόγους που οδηγούν σ΄ αυτή τη γλωσσική διαφοροποίηση και
έτσι να κατανοήσουν τη σκοπιμότητα της κάθε γλώσσας.
Να κατανοήσουν αφενός ότι τα κείμενα είναι έτσι δομημένα, ώστε να
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις και να υπηρετούν
διάφορες ειδολογικές και λογοτεχνικές συμβάσεις, και αφετέρου την ιδιαιτερότητα
των πολιτικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών πρακτικών στη δόμηση, την
επιχειρηματολογία και το ύφος του λόγου που παράγεται.
Να εκφράζονται κριτικά ως προς την στόχευση ενός κειμένου σε σχέση µε τη
σημειωτική της επικοινωνίας (πομπός-μήνυμα-δίαυλος-δέκτης).
Να κατανοήσουν τη συλλογιστική πορεία ενός κειμένου σύμφωνα με τους όρους της
Αριστοτελικής λογικής.
Να εντοπίσουν συνδηλώσεις σε ένα κείμενο, και ειδικότερα σε ένα πολιτικό μήνυμα.
Να αναγνωρίσουν ότι η γλώσσα δεν μεταφέρει απλώς ένα μήνυμα, αλλά
εγγράφονται σε αυτό οπτικές του κόσμου.
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2.2. Γραμματισμοί







Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις για τη γλώσσα προκειμένου να «ξεκλειδώνουν» τα
νοήματα, αλλά και τις παραπάνω οπτικές (κριτικός).
Να κατανοήσουν ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, Νέες Τεχνολογίες)
αποτελούν εγγενές στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, στο
πλαίσιο των οποίων πρέπει να κατανοούνται οι κειµενικές πρακτικές που
αναπτύσσονται σε αυτά (κριτικός).
Να παραγάγουν τόσο προφορικό λόγο σε επίπεδο ομάδας και ολομέλειας, όσο και
γραπτό λόγο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο (κλασσικός).
Να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση και στο σχέδιο έρευνας και να αναπτύξουν
ομαδικό πνεύμα και διάθεση αλληλοϋποστήριξης (κοινωνικός).
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ. Ευρύτερα να κατανοήσουν ότι οι
ΤΠΕ προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες για να αποκτήσουν αντίστοιχες δεξιότητες
για την παραγωγή κριτικού λόγου με σκοπό τη δημοσιοποίησή του σ’ ένα
εκπαιδευτικό ιστολόγιο, τόσο µε ατομικές όσο και µε συνεργατικές δραστηριότητες
(ψηφιακός, λειτουργικός, κριτικός).

2.3. Διδακτικές πρακτικές








Οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο
στη μαθησιακή διδασκαλία.
Αναπτύσσουν συνεργατικές δραστηριότητες και μέσω της συνεργατικής μάθησης,
της βιωματικότητας, της ανταλλαγής απόψεων να αποκτήσουν και να
καλλιεργήσουν αναγνωστικές, γλωσσικές, αισθητικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Δημιουργούν κείμενα υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης σε
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Εξοικειώνονται με νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης.
Μαθητοκεντρική και ομαδοκεντρική διδασκαλία (κοινωνική αλληλεπίδραση και
ανατροφοδότηση των μαθητών).
Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σύμφωνα με τις εποικοδομητικές θεωρίες
μάθησης του γνωστικού εποικοδομισμού (Piaget) και του κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού (Vygotsky) αλλά και την διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση
(Bruner).

3. Φάσεις και φύλλα εργασίας για τέσσερις (4) ομάδες μαθητών
3.1. Α΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες)
Τα ιστολόγια (blogs) είναι ιστοσελίδες που κατασκευάζονται εύκολα, ανανεώνονται
συχνά και περιέχουν πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες που για κάποιους λόγους οι
δημιουργοί τους, θεωρούν σημαντικές. Με άλλα λόγια είναι διαδικτυακά διαδραστικά
ημερολόγια. Αποφασίζουμε λοιπόν τη δημιουργία ιστολογίου στο Πανελλήνιο Σχολικό
δίκτυο και την ανακοινώνουμε στους μαθητές μας όπου συμφωνούμε ότι θα
δημοσιοποιήσουμε την εργασία μας για το συγκεκριμένο θέμα (τους ενημερώνουμε
αδρομερώς για το θέμα με ένα εισαγωγικό μάθημα). Το επόμενο βήμα είναι να
επισκεφτούμε το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου και χρησιμοποιώντας Η/Υ, τη
σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και ένα βιντεοπροβολέα
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(projector), τους καθοδηγούμε στη δημιουργία ενός ιστολογίου (blog), με θεματικό τίτλο
«ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ». Αμέσως μετά γίνεται ένας προκαταρκτικός διάλογος για τη
μορφή του ιστολογίου, δηλαδή τη δομή της αρχικής του σελίδας, τη διάταξη των στηλών
που θα φιλοξενήσει θεματολογικά αλλά και τον τρόπο κατάταξης των κειμένων σ΄ αυτές (με
παρατακτικό ή υποτακτικό τρόπο), τη λειτουργικότητα των συνδέσμων, τα χρώματα του
φόντου, τις πληροφορίες ταυτότητας ή επικοινωνίας μαζί μας, τους κανόνες σχολιασμού
κλπ. Επίσης για τα είδη κειμένων που θα αναρτηθούν, τη θέση τους ανάλογα με τη
θεματολογία τους ή τη χρονολογική τους προτεραιότητα κλπ. Ας επισημανθεί, ότι πριν
προχωρήσουμε στη δημιουργία του συγκεκριμένου ιστολογίου, οφείλουμε να μιλήσουμε
στους μαθητές μας για τους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Τους τονίζουμε
ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προσβλητικές αναφορές με αγενές, ρατσιστικό ή σεξιστικό
περιεχόμενο λόγω και της ιδεολογικής φόρτισης του θέματος. Τέλος, χωρίζουμε την τάξη σε
τέσσερις ομάδες και συνδιαµορφώνουμε το «συμβόλαιο» τάξης, δηλαδή τους κανόνες
συνεργασίας, ο ρόλος των µελών της κάθε ομάδας, ενώ τονίζεται και η ιδιαίτερη σημασία
της συµμετοχής τους σε αυτή τη διδακτική προσέγγιση µε παράλληλα κίνητρα όπως η
δημόσια ανάρτηση των εργασιών στον ιστότοπο του μαθήματος.
3.2. Β΄Φάση (4 διδακτικές ώρες): Κοινό φύλλο για όλες τις ομάδες
Δύο είναι οι κυρίαρχες γλώσσες σε διάφορα κείμενα – φορείς του Δίκαιου και Άδικου
Λόγου: η γλώσσα της εξουσίας και η γλώσσα του ελεύθερου ανθρώπου, της ελεύθερης
ψυχής. Είναι δύο γλώσσες διαμετρικά αντίθετες: η καθεμιά με τα γνωρίσματά της. Επιδίωξή
μας είναι να σας βοηθήσουμε να προσέξετε αυτές τις γλώσσες και να επισημάνετε κάποια
χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, από τη μια, και, από την άλλη, να μελετήσετε και να
αξιολογήσετε τη δύναμή τους. Να σκεφτείτε, δηλαδή, και να συζητήσετε ποια είναι η πιο
δυνατή, η γλώσσα της εξουσίας ή η γλώσσα της ελευθερίας, της παιδείας και του
ανθρωπισμού.
Εκείνος που διέθετε και διαθέτει την πιο μεγάλη ισχύ πολεμικού πυρός είναι γνωστό
ότι και κατά το παρελθόν κυριαρχούσε και σήμερα κυριαρχεί σε μεγαλύτερα ή σε
μικρότερα τμήματα του πλανήτη μας ή και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η κυριαρχία του αυτή
γίνεται ασφαλέστερη, όταν συνοδεύεται από ανάλογη οικονομική ισχύ, καθώς και από την
ισχύ των Μέσων Μαζικής Πληροφόρησης, όταν δηλαδή ελέγχει την τηλεόραση, το
ραδιόφωνο, τον Τύπο και όλους τους άλλους μηχανισμούς, ορατούς και αόρατους, με τους
οποίους οι ισχυροί της γης στέλνουν τα μηνύματά τους σε κάθε γωνιά της και καθορίζουν
τις τύχες των λαών της. Οι ισχυροί αυτού του είδους επιβάλλουν, έτσι, τη βούλησή τους τη
στρατιωτική, την πολιτική, και όχι μόνον, αφού έχουν τον τρόπο να επηρεάζουν και να
καθορίζουν τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα, ακόμη και τις "πολιτιστικές". Είναι και αυτή
μια γλώσσα, η γλώσσα της εξουσίας. Μπροστά της ο μέσος άνθρωπος υποχωρεί
καθιστώντας με την υποχώρησή του ισχυρότερο τον ήδη ισχυρό δυνάστη.
Υπάρχει, όμως, και η alterapars· υπάρχει η άποψη ότι την πιο μεγάλη δύναμη την έχει
η πιο ελεύθερη ψυχή, επομένως αυτή διαθέτει και την πιο δυνατή γλώσσα, γλώσσα
δυνατότερη ακόμη και από τη γλώσσα της εξουσίας, έστω και αν ο χρήστης αυτής της
γλώσσας δεν επιβάλλει την κυριαρχία του. Φτάνει ότι δεν ενδίδει στη δύναμη των όπλων
και κρατάει την εσωτερική του ελευθερία. Είναι αυτή η στάση του γι' αυτόν, και για όσους
έχουν την ίδια ευαισθησία, μια ολοκλήρωση. Παραπέμπει ασφαλώς στο γνωστό μας «Τό
εὒδαιμον τό ἐλεύθερον, τό δ' ἐλεύθερον τό εὒψυχον» (Θουκυδίδης, «Επιτάφιος»). Το
περιεχόμενο του κοινού φύλλου προέρχεται από το κείμενο του σχολικού βιβλίου με τίτλο
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«Η γλώσσα της εξουσίας και η γλώσσα της παιδείας» (Έκφραση Έκθεση Γ΄ Γενικού Λυκείου,
χ.χ., σελ. 206-207).
3.2.1. Α΄ Ομάδα: ιστορική αναδρομή του θέματος
Να γράψετε στον επεξεργαστή κειμένου ένα δοκίμιο για το θέμα σας διερευνώντας
τα παρακάτω ερωτήματα:





Το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καθόλου τωρινό. Το έθεσε η Αρχαία
Ελλάδα: ο Αισχύλος με τον "Προμηθέα" του, ο Σοφοκλής με την "Αντιγόνη" και με
τον "Οιδίποδα", ο Αριστοφάνης στις "Νεφέλες" του με τον Δίκαιο και τον Άδικο
Λόγο. Το έθεσε ο Χριστιανισμός με τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος αντιστάθηκε
σθεναρά στην εξουσιαστική δύναμη του αυτοκράτορα. Αλλά το έθεσε και ο
νεότερος Ελληνισμός, όπως φαίνεται και από την απάντηση του Κολοκοτρώνη στον
Ιμπραήμ (βλ. διαδραστικό σχολικό βιβλίο).
Να απαντήσετε στα ερωτήματα του σχολικού βιβλίου αναφορικά με τα παραπάνω
κείμενα ακολουθώντας όλους τους προτεινόμενους υπερσυνδέσμους από το
ψηφιακό σχολείο.
Να βρείτε πληροφορίες και προτεινόμενες ερμηνείες για τα παραπάνω κείμενα από
αξιόπιστες πηγές του διαδικτύου και να τις συνδέσετε με το θέμα μας.

3.2.2. Β΄ Ομάδα: αγώνες λόγου
Να γράψετε στον επεξεργαστή κειμένου ένα δοκίμιο για το πρώτο θέμα, ένα άρθρο
για το τρίτο και να διεξάγετε μια ιστορική έρευνα για το δεύτερο από πρωτογενείς πηγές.




Τι ήταν ο «Αγών Λόγων» στην Ιλιάδα του Ομήρου και στην Ιστορία του Θουκυδίδη;
Να βρείτε «αγώνες λόγων» από τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία του 20 ου
αιώνα στο διαδίκτυο.
Τι είναι οι μαθητικοί «αγώνες λόγου-αντίλογου» που διοργανώνει το Υπουργείο
Παιδείας ανάμεσα σε σχολεία κάθε χρόνο και ποιοι είναι οι κανόνες διεξαγωγής
τους; Ψάξτε επιπρόσθετες πληροφορίες για τους παγκόσμιους φοιτητικούς αγώνες
στο διαδίκτυο ανάμεσα σε πανεπιστήμια.

3.2.3. Γ΄ Ομάδα: ανθρωπισμός (η γλώσσα της παιδείας)
Να γράψετε στον επεξεργαστή κειμένου ένα δοκίμιο για το πρώτο θέμα και ένα
άρθρο για το δεύτερο δηλώνοντας τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας με τις απόψεις του
Αλέξανδρου Δελμούζου.




Τι σημαίνει η έννοια «ανθρωπισμός» και ποιες οι διάφορες μορφές του;
Να διερευνήσετε την έννοια στο διαχρονικό και συγχρονικό άξονα της
πραγμάτευσης του θέματος.
Να μελετήσετε από το ψηφιακό σχολείο το κείμενο του Αλέξανδρου Δελμούζου
«Παιδεία
και
εθνική
μόρφωση»
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4165,19435/ και
να απαντήσετε στα ερωτήματα του σχολικού βιβλίου αναφορικά με το παραπάνω
κείμενο ακολουθώντας όλους τους προτεινόμενους υπερσυνδέσμους από το
διαδραστικό βιβλίο του μαθητή.
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3.2.4. Δ΄ Ομάδα: γλώσσα της εξουσίας και γλώσσα της παιδείας
Να γράψετε στον επεξεργαστή κειμένου ένα άρθρο για το πρώτο θέμα και να
ανθολογήσετε παραθέματα κι αφορισμούς σχετικά με τις δυο γλώσσες από το Λεξικό του
Σαββίδη.






Να μελετήσετε από το ψηφιακό σχολείο το κείμενο «Γλώσσα της εξουσίας και
γλώσσα της παιδείας» http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4165,19431/ και να αποκωδικοποιήσετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κάθε γλώσσας.
Για παράδειγμα: (1) ο διατακτικός και δημαγωγικός χαρακτήρας, ο λεκτικός
συμβολισμός, ο δογματισμός, ο λαϊκισμός, η μεγαληγορία και ο αυταρχισμός του
εξουσιαστικού λόγου, και (2) ο ελεύθερος, δημοκρατικός, ανθρωποκεντρικός,
επιστημονικός, ορθολογιστικός, απελευθερωτικός, μεταμορφωτικός, αντιστασιακός,
ενάρετος και ωραίος λόγος της παιδείας
Να ψάξετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού από
το Λεξικό του Γ. Π. Σαββίδη http://www.snhell.gr/references/quotes/writers.asp
παραθέματα και αφορισμούς νεοελλήνων συγγραφέων, σχετικούς με τις δυο
γλώσσες που μελετάτε.

3.3. Γ΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες)
Κατόπιν, σε ένα δεύτερο διδακτικό δίωρο (ή και τρίωρο) οι ομάδες αφού
ανταλλάξουν τα φύλλα εργασιών τους επιχειρούν διορθώσεις, αλλαγές, βελτιώσεις στα
κείμενα των συμμαθητών τους αντενεργώντας και αξιοποιώντας την «εισαγωγή σχολίου»
και την «παρακολούθηση αλλαγών» που προσφέρει o επεξεργαστής κειμένου. Στη
συνέχεια, στο πλαίσιο της ολομέλειας του τμήματος αξιοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα
πραγματοποιείται η ανατροφοδότηση και ο σχολιασμός όλων των φύλλων εργασίας
προκειμένου το σύνολο των μαθητών να αναπτύξει τις ίδιες ή παρόμοιες γνωστικές και
μεταγνωστικές δεξιότητες. Ενδεχομένως, θα μπορούσε να οργανωθεί και µία παρουσίαση
των τελικών διαπιστώσεων σε συγκεκριμένου τύπου λογισμικό (πρόγραμμα
παρουσιάσεων).
3.4. Δ΄ Φάση (1 διδακτική ώρα): φάση αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης και τελικών
επιλογών
Κατά την τέταρτη και τελευταία φάση η ολομέλεια υπό το πρίσμα των
αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη από όλες τις ομάδες συνεχίζει το διάλογο που
είχε αρχίσει κατά την πρώτη φάση για τη μορφολογία και τη διάταξη των θεμάτων του
ιστολογίου και παίρνει οριστικές αποφάσεις, αναθέτοντας σε μια πέμπτη τετραμελή
ομάδα που θα συγκροτηθεί από όλες τις ομάδες (μαθητές με ιδιαίτερες δεξιότητες στην
πληροφορική) να υλοποιήσει το τελικό σχέδιο.
Τέλος, τα διορθωμένα φύλλα εργασίας αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος
στον ελεύθερο χρόνο τους από την πέμπτη ομάδα για μελλοντική αξιοποίηση από όλους
τους μαθητές που θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν το ιστολόγιό τους με διάφορα θέματα
επίκαιρου ενδιαφέροντος γύρω από τα οποία θα αναπτύσσεται ένας γόνιμος διάλογος για
τον «Δίκαιο και Άδικο λόγο της εξουσίας και της παιδείας».
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4. Αποτελέσματα
Με κριτήρια: α) την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, β) την ενεργή
συμμετοχή τους στη διεκπεραίωσή της με πνεύμα συνεργασίας κι ομαδικότητας, γ) την
ουσιαστική επικοινωνία τους με τα ζητούμενα στη βάση της κατανόησης, της αιτιολόγησης,
της εφαρμογής, δ) την κριτική αντιμετώπιση των κειμένων και ε) την χρήση των μέσων της
τεχνολογίας, τα αποτελέσματα της διδακτικής πρότασης κρίνονται από ικανοποιητικά έως
εντυπωσιακά ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας και πέραν των αρχικών μας προσδοκιών
λόγω της εσκεμμένης πληθωρικής διατύπωσης των ερωτημάτων εν είδει καταιγισμού
ιδεών. Αν και δεν εξετάστηκαν όλα τα ζητούμενα ενδελεχώς ή δεν ολοκληρώθηκαν,
εντούτοις αποτέλεσαν για όλες τις ομάδες ερεθίσματα ή εναύσματα δημιουργίας
πολυτροπικών κειμένων υψηλής αισθητικής ποιότητας με αλληλοδιδακτική αξία. Επίσης η
ετεροαξιολόγηση των τελικών προϊόντων κατά την παρουσίασή τους με θερμά
χειροκροτήματα ή γόνιμη κριτική λειτούργησε θετικά προς την κατεύθυνση της διάδρασης
και του υγιούς συναγωνισμού. Η προθυμία των περισσότερων ομάδων να συνεχίσουν την
ομαδική διερεύνηση των θεμάτων τους εκτός σχολικού χρόνου με διορθώσεις,
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις λόγω μη επαρκούς χρόνου συνέβαλε στην βελτίωση του
αρχείου που επεξεργάστηκαν στο εργαστήριο της πληροφορικής και στην επιτυχημένη
παρουσίασή του. Τέλος, η αξιολόγηση των μαθητών με βάση την επάρκεια στην ανεύρεσησυλλογή στοιχείων, τη σύνταξη του κειμένου, την ακρίβεια στις απαντήσεις τους και τον
τρόπο παρουσίασης κυμάνθηκε στην κλίμακα του 20 από 15 έως 20, αν και τα ποσοτικά
κριτήρια αξιολόγησης είναι μάλλον ανεπαρκή για να περιγράψουν τον ενεργητικό τους
ρόλο στην ομαδική προσπάθεια.
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Η προπαγάνδα μέσα από τις αφίσες των Παγκόσμιων Πολέμων:
Σενάριο νέου γραμματισμού με Τ.Π.Ε. στην ενότητα της Ν.Ε.
Γλώσσας «Πόλεμος και Ειρήνη».
Καψάσκη Αγγελική
Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Επιμορφώτρια ΤΠΕ β΄ επιπέδου
angelkapsaski@gmail.com

Περίληψη
Το σενάριο μας βασίζεται στη θεωρία των ολυγραμματισμών και στη μαθητοκεντρική,
διερευνητική μάθηση. Προσεγγίζοντας με Τ.Π.Ε. συνεργατικά, ως πολυτροπικά κείμενα
προπαγανδιστικές αφίσες από τον Α’ και Β’ παγκόσμιο πόλεμο, οι μαθητές ανακαλύπτουν
τους σημειωτικούς τρόπους που αξιοποιούνται και την ιδεολογία τους σε συνάρτηση με το
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο δημιουργίας τους, έχοντας ως γνωστική σκαλωσιά για την
αποκωδικοποίηση τους, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας. Ακολουθεί η παρουσίαση των
αναγνώσεών τους στο Δ.Π. και γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των αφισών και των ευρημάτων
των ομάδων. Με ομαδική διαπραγμάτευση στην ολομέλεια, καταλήγουν επαγωγικά σε
συμπεράσματα για τις κοινές στρατηγικές προπαγάνδας, ως προς την παρουσίαση του
εχθρού των εμπλεκομένων χωρών διαχρονικά. Μετά την κριτική αποτίμηση των αφισών
ζητείται να αναλάβουν ως ομάδες τον ρόλο των σχεδιαστών και παραγωγών νέων
ηλεκτρονικών πολυτροπικών κειμένων και να τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Στόχος, η
καλλιέργεια στους μαθητές Γυμνασίου δεξιοτήτων ενός νέου γραμματισμού, αναγκαίου για
πολίτες μη χειραγωγήσιμους, υπέρμαχους της ειρήνης.
Λέξεις-κλειδιά: Πολυγραμματισμοί, πολυτροπικά κείμενα, Τ.Π.Ε., N.E.Γλώσσα

1. Εισαγωγή – Προβληματική
Οι κοινωνίες του 21ου αιώνα, ως κοινωνίες της γνώσης απαιτούν καλλιέργεια νέων
δεξιοτήτων στους μελλοντικούς πολίτες που πραγματώνονται μέσα από νέους σχεδιασμούς
και μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται: α) η
καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρωτοτυπίας και καινοτομίας, για σκεπτόμενους μαθητές και
συνεργαζόμενα μέλη ομάδας, β) επιδοκιμασία του προβληματισμού και των δημιουργικών
λύσεων, γ) σεβασμός στην ετερότητα, και δ) δημιουργία ενεργών πολιτών που θα
λειτουργούν αυτόνομα και θα συνεισφέρουν στην κοινότητα. (Kalantzis & Cope, 2001: 38)
Στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπου οι Νέες Τεχνολογίες γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στο
γραπτό τρόπο έκφρασης, σπάνια πλέον χρησιμοποιείται ένας μόνος τρόπος (mode), ένα
σημειωτικό σύστημα επικοινωνίας, αλλά συνδυασμός τρόπων ώστε τα πολυτροπικά
κείμενα αποτελούν πλέον τον κανόνα και τα παραδοσιακά μονοτροπικά γραπτά κείμενα
την εξαίρεση. Πρόκειται για κείμενα που είναι σκόπιμα σχεδιασμένα να επιτρέπουν
πολλαπλούς τρόπους ανάγνωσης και χρήσεις και τα οποία υποστηρίζουν την οπτικότητα όχι
μόνο μέσω εικόνων αλλά μέσω χρώματος, τυπογραφίας και μορφοποίησης. Για τον λόγο
αυτό σύμφωνα με την θεωρία των πολυγραμματισμών επιβάλλεται ο γραμματισμός των
μαθητών στο σχολείο να εμπλουτιστεί με τη χρήση διδακτικού υλικού και μεθόδων που θα
λαμβάνουν υπόψη τη νέα πραγματικότητα (Kress & Van Leeuwen, 2001).

263

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Αν και στα ισχύοντα βιβλία της Ν.Ε. Γλώσσας Γυμνασίου φαίνεται να υιοθετείται μια
πιο διευρυμένη αντίληψη για το κείμενο και την επικοινωνία, δεν έχει αλλάξει ο
γλωσσοκεντρικός προσανατολισμός του μαθήματος και δεν εξετάζονται τα χαρακτηριστικά
και οι συμβάσεις των μη γλωσσικών τρόπων επικοινωνίας με την ίδια συστηματικότητα με
την οποία εξετάζονται τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της γλώσσας. (Παρασκευαΐδη,
2011). Στην ενότητα 5Ε του βιβλίου της ΝΕ Γλώσσας του μαθητή στις δραστηριότητες
παραγωγής λόγου προτείνεται μια δραστηριότητα για «Aνάγνωση», ερμηνεία και
αξιολόγηση πολυτροπικού κείμενου-σκίτσου, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με
τη συσχέτιση εικόνας και λόγου και να αντιληφθούν τις δυνατότητες πολλαπλής
πρόσληψης που προσφέρει το πολυτροπικό κείμενο (Κατσαρού κ.ά., 2006, σ. 73). Νιώσαμε
την ανάγκη να προτείνουμε μια επέκταση της δραστηριότητας αυτής με αξιοποίηση α)
επιπλέον αυθεντικών πολυτροπικών κειμένων διαφορετικού είδους –αφισών- που
δημιουργήθηκαν διαχρονικά στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο διαφόρων χωρών που είχαν
εμπλακεί στον πόλεμο στα χρόνια του Α΄ και Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου β) περισσότερων
ερωτήσεων κριτικού γραμματισμού, μέσω φύλλων εργασίας όπως προτείνονται από την
σύγχρονη θεωρία των πολυγραμματισμών, που σύμφωνα με την Φτερνιάτη (2011), έχει ως
βασική επιδίωξη και αποδίδει ισχυροποιημένη σημασία στην κοινωνική ενδυνάμωση των
διδασκομένων και την χειραφέτησή τους.

2. Η ταυτότητα του διδακτικού σεναρίου
2.1. Εμπλεκόμενα διδακτικά αντικείμενα-διάρκεια
Το προτεινόμενο σενάριο προτείνεται να εφαρμοστεί στην 5η Ενότητα: Ειρήνη Πόλεμος, στο μάθημα της N.E. Γλώσσας της Γ’ Γυμνασίου. Είναι διαθεματικό και εμπλέκει
γνώσεις από την Επιστήμη των Υπολογιστών, την Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα αλλά και
τα Ξενόγλωσσα Μαθήματα. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν
και στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου καθώς και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως
π.χ. Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, στις ενότητες Α’ παγκόσμιος πόλεμος/Β’ παγκόσμιος πόλεμος
καθώς και στο Λύκειο αντίστοιχα.
Η διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε στο Τμήμα Γ2, στο 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου στο
πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του προγράμματος Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Β’
επιπέδου το σχολικό έτος 2018-2019. Το σενάριο μας έχει τροποποιηθεί με βάση τα
συμπεράσματα αυτής της εφαρμογής ως προς τη διάρκεια για την ολοκλήρωσή του καθώς
και τα διδακτικά υλικά –αφίσες, που μελετώνται και τα φύλλα εργασίας. Είναι διάρκειας 68 ωρών.
2.2. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο και πέραν αυτών
Το σενάριό μας συνδέεται άμεσα με το Δ.Ε.Π.Σ.-Α.Π.Σ. και κυρίως με το Πιλοτικό
Πρόγραμμα Σπουδών που σε μεγάλο βαθμό έχει υιοθετηθεί πλέον στο σχολείο (ΥΠΕΘ,
Οδηγίες 2019) για τους παρακάτω λόγους:
Το Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα σπουδών για τη Ν.Ε. Γλώσσα στηρίζεται στις αρχές του
κριτικού γραμματισμού με την έννοια ότι κάθε πολιτισμικό προϊόν (η γλώσσα και η
λογοτεχνία), προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών,
κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών. Για αυτό ενθαρρύνεται η χρήση νέων
τεχνολογιών και η πρόσβαση μέσω διαδικτύου, που ως αστείρευτη πηγή πληροφοριών
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αποτελεί απαραίτητο επικουρικό μέσο για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος με
στόχο να μετατρέψει την απόκτηση πληροφοριών σε απόκτηση γνώσεων δηλαδή προϊόντα
κριτικής αντιμετώπισης της πληροφορίας.(Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011: 4,5 ).
Το νέο ανοικτού τύπου Π.Σ. παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό μεγάλη ευελιξία ως προς
το εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των στόχων που
θέτει. Έτσι ο/η εκπαιδευτικός καθίσταται συν-δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού, που
με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών (ΝΤ) μπορεί να προσαρμόζει στις ανάγκες κάθε
τάξης (Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011: 4).
Στο νέο ΠΣ της Γλώσσας δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια -πέραν των γλωσσικών-και
των κοινωνικών δεξιοτήτων, που απαιτούνται ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε
θέση στο μέλλον να συνδιαμορφώνουν κριτικά το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό
γίγνεσθαι ως υπεύθυνοι πολίτες (Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011: 4). Πιο συγκεκριμένα,
προτείνεται συστηματική εργασία σε ομάδες, όπου οι μαθητές /μαθήτριες αναλαμβάνουν
σχέδια εργασίας (project), για διερευνητική μάθηση και με χρήση στρατηγικών μάθησης
(Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011: 5,13 ).
Στο βιβλίο του μαθητή, στους στόχους της ενότητας αναφέρεται ότι θα γίνει λόγος για
το «πώς μπορεί ο καθένας μας και όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την αποτροπή του
πολέμου και την επικράτηση της ειρήνης» (Κατσαρού κ.ά., 2006α: 87 ). Στο βιβλίο
εκπαιδευτικού ως στόχος αναφέρεται επίσης «η εμβάθυνση στις διαθεματικές έννοιες: της
αντίθεσης, του πολιτισμού, της συγχρονίας και της διαχρονίας» (Κατσαρού, κ.ά. 2006, σ.67).
Με την χρήση αφισών από διαφορετικές χώρες και χρονικές περιόδους συγκριτικά και με το
σήμερα, το σενάριο μας δημιουργεί προβληματισμούς στους μαθητές και συντελεί στην
μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων αυτών καλλιεργώντας τις γνώσεις για τον κόσμο.
2.3. Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου
Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το παράδειγμα του
ρόμβου (Κουτσογιάννης, 2012). Ειδικότερα:
Α. Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις αξίες, πεποιθήσεις. Οι μαθητές επιδιώκεται: α) να
προσπελάσουν νοηματικά αφίσες προπαγάνδας –ως ιδιαίτερου βάρους σημειωτικά
πολυτροπικά κείμενα, αναπόσπαστο πλέον μέρος της καθημερινής τους ζωής β) να
αντιληφθούν την πρόσθετη αξία των ποικίλων σημειωτικών πόρων καθώς και τον τρόπο
που αξιοποιούνται για προπαγανδιστικούς σκοπούς γ) να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα
των τεχνικών προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται από εμπολέμους με έναυσμα τις αφίσες
του Α’ και Β’ παγκοσμίου πολέμου δ) να είναι υποψιασμένοι ως προς τους τρόπους
επηρεασμού που χρησιμοποιούνται κατά κόρο και σήμερα π.χ. από τις διαφημίσεις και ε)
να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές – κοινωνικές δεξιότητες (συνεργατικότητα,
αλληλεπίδραση, αυτενέργεια, αυτοέκφραση, υπευθυνότητα) με τη συνεργασία στην ομάδα
και στην ολομέλεια που είναι βασικές δεξιότητες του πολίτη του 21ου αιώνα.
Β. Γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο. Στοχεύουμε οι μαθητές: α) να εξοικειωθούν
με τους τρόπους σημασιοδότησης και άλλων σημειωτικών συστημάτων (εικαστικές τέχνες)
εκτός του γλωσσικού κώδικα β) να ασκηθούν στην αποκρυπτογράφηση των κωδίκων της
πολυτροπικής αφήγησης μέσα από τις αφίσες, ώστε να γίνουν οι ίδιοι ικανοί αναγνώστες
πολυτροπικών κειμένων αλλά και παραγωγοί ανάλογων κειμένων γ) να ασκηθούν στην
παραγωγή προφορικού λόγου σε όσο το δυνατόν αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας με
τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις με τα μέλη της ομάδας τους αλλά και στην ολομέλεια
και δ) να αποκτήσουν γνώσεις ιστορίας για σχετικές ιστορικές περιόδους.
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Γ. Γραμματισμοί. Με την παρούσα διδακτική πρόταση θα γίνει προσπάθεια
καλλιέργειας τόσο του αναγνωριστικού γραμματισμού στην φάση της περιγραφής των
αναπαραστατικών στοιχείων της αφίσας με την χρήση του φύλλου εργασίας, όσο και του
ψηφιακού γραμματισμού, καθώς οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα για να
αντλήσουν πληροφορίες, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν νέο
πολυτροπικό ψηφιακό κείμενο. Κυρίως ευελπιστούμε να καλλιεργήσουν τον κριτικό
γραμματισμό στο πλαίσιο: α) της αναζήτησης αξιών και ιδεολογιών που λανθάνουν στις
αφίσες β) της συγκριτικής προσέγγισης των αφισών και των σημειωτικών πόρων τους, και
γ) της απόπειρας ανίχνευσης της ιδεολογίας του μηνύματος τους με βάση το
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο δημιουργίας τους.
2.4. Προεργασία εκπαιδευτικού και προϋποθέσεις/πλαίσιο για την υλοποίηση του
σεναρίου
Η Εκπαιδευτικός έχει αναζητήσει στο διαδίκτυο αφίσες του Α’ Παγκοσμίου και Β’
Παγκοσμίου πολέμου. Έχει επιλέξει 6 ζεύγη με αφίσες ομοειδείς ως προς το θέμα της
παρουσίασης του εχθρού από διαφορετικές χώρες, κατάλληλες να συγκριθούν με
αντίστοιχες αφίσες από εχθρικά τους κράτη. Έχει επίσης εντοπίσει στο διαδίκτυο έγκυρο
ντοκιμαντέρ για την προπαγάνδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει υποτιτλίσει στα Ελληνικά
και το έχει αναρτήσει στο Youtube. Έχει εκπονήσει φύλλα εργασίας και τα έχει αναρτήσει
μαζί με τις αφίσες που θα μελετήσει κάθε ομάδα σε κοινόχρηστους δημόσιους φακέλους
στο Google drive. Έχει εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα της αίθουσας πληροφορικής με
σύνδεση στο διαδίκτυο για δύο δίωρα για χρήση στο μάθημα Ν.Ε. Γλώσσας καθώς και
αίθουσας με projector, laptop και σύνδεση στο διαδίκτυο για χρήση από το τμήμα στις
ώρες της εργασίας σε ολομέλεια.
Για τους μαθητές απαιτούμενη προϋπόθεση είναι: α)nα έχουν εξοικειωθεί σε
εργαλεία του MS Office, καθώς και στην αναζήτηση στο διαδίκτυο γραπτών κειμένων και
εικόνων και στη λήψη και αποθήκευση εγγράφων και σε κάποιο βαθμό στη δημιουργία
ψηφιακών αφισών β) Να έχει προηγηθεί στο μάθημα της Πληροφορικής η δημιουργία email για τους μαθητές και η διδασκαλία των εργαλείων Web 2 και συγκεκριμένα των
συνεργατικών εγγράφων Google απαραίτητα για την πρόσβαση στους φακέλους κάθε
ομάδας και η συμπλήρωση των συνεργατικών φύλλων εργασίας, και γ) η εξοικείωσή τους
με την εργασία σε ομάδες.

3. Θεωρητικό και Διδακτικό Πλαίσιο
Στο σενάριο μας αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό η θεωρία των πολυγραμματισμών
και του κριτικού γραμματισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, επιδιώκεται ο μαθητής να
καλλιεργήσει τις μετασημειωτικές λειτουργίες, που θα τον καταστήσουν επαρκή και κριτικό
αναγνώστη νέων κειμενικών μορφών. Το φύλλο εργασίας έγινε προσπάθεια να δομηθεί με
βάση τα επίπεδα ανάλυσης κειμένων που προτείνονται από τη συγκεκριμένη θεωρία ως
εξής: α) Το κείμενο ως γλωσσική και νοηματική δομή (λεξιλόγιο, γραμματικές δομές καθώς
και συνδυασμό άλλων στοιχείων), β) Κείμενο και πλαίσιο επικοινωνίας (εντοπισμός
συγκείμενου, τρόπου, αποδέκτη και σκοπού) γ) Το κείμενο ως κοινωνική πράξη π.χ. ως
µέσο δόµησης ταυτοτήτων και ως δείκτης ιδεολογιών και σχέσεων εξουσίας δ) Το κείμενο
ως αντικείμενο αξιολόγησης (Χατζησαββίδης, 2011α).
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Με βάση τη θεωρία των πολυγραμματισμών το σενάριο μας ακολουθεί τις
προτεινόμενες από τους Cope και Kalantzis (2015), φάσεις σχεδιασμού της μάθησης
(learning by design) για την κατανόηση του νοήματος. Σύμφωνα με την ορολογία που
υιοθετήθηκε και στην Ελλάδα από έγκριτους παιδαγωγούς (Κατσαρού, 2011· Φτερνιάτη,
2015· Χατζησαββίδης, 2011) οι φάσεις αυτές είναι οι εξής:
α) τοποθετημένη ή πλαισιοθετημένη πρακτική, όπου επιλέγονται κείμενα –αφίσες
που αναμένεται να εξασφαλίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τη συμμετοχή τους στη
μάθηση. Στην περίπτωσή μας, τους προτείνεται να ασχοληθούν με ψηφιακές εικόνες και
πρακτικές αναζήτησης στο διαδίκτυο, που ακολουθούν στην καθημερινή τους ζωή πλέον
εκτός σχολείου β) ανοιχτή διδασκαλία, όπου γίνεται η εξήγηση από μέρους της
διδάσκουσας και η συνειδητοποίηση από μέρους του μαθητή της λειτουργίας ορισμένων ή
και όλων των στοιχείων που συμμετέχουν σε ένα λόγο γ) Κριτική πλαισίωση (critical
framing/ analysing), που αφορά την προσπάθεια κριτικής θεώρησης-ερμηνείας ενός
κειμένου με βάση την ένταξή του στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο
παράγεται και λειτουργεί δ) μετασχηματισμένη πρακτική (transformed practice/ applying),
όπου ενθαρρύνεται, κατά την παραγωγή λόγου, προφορικού και γραπτού, η μεταφορά,
προσαρμογή και ένταξη του παραγόμενου κειμένου σε ανάλογο ή διαφορετικό -από εκείνο
του αρχικού προς επεξεργασία κειμένου - επικοινωνιακό, άρα και κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο.
Ο εγγραμματισμός, που προωθείται από την θεωρία των πολυγραμματισμών,
ορίζεται ως η ικανότητα όχι μόνο χρήσης και κριτικής αποτίμησης οπτικών κειμένων αλλά
και δημιουργίας οπτικών μηνυμάτων (Kress & Van Leeuwen, 2001). Ζητείται λοιπόν ο
μαθητής να αναλάβει ρόλους σε τρεις κατευθύνσεις: θεατή, κριτικού και σχεδιαστή/
παραγωγού εικόνων.
Το σενάριο διδασκαλίας ακολουθεί την μαθητοκεντρική διδασκαλία και στηρίζεται
στη διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση, καθώς οι μαθητές, ελέγχουν μόνοι τους τις
πληροφορίες στο διαδίκτυο, μιμούμενοι τις επιστημονικές διαδικασίες. Οι μαθητές
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για διερεύνηση όρων και σημασιών σε ηλεκτρονικά λεξικά
ξενόγλωσσα και ελληνικής γλώσσας, καθώς και σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες
(Wikipedia). Επίσης αξιοποιείται η αναζήτηση με εικόνες για την άντληση πληροφοριακών
κειμένων.Hοικοδόμηση της γνώσης γίνεται μέσα από δραστηριότητες κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μαθητών, σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές
θεωρίες μάθησης (Vygotsky, 1997). Αξιοποιούνται δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικής
μάθησης τόσο με εργασίες μαθητών στην τάξη όσο και με εργαλεία συνεργατικής εργασίας
Web 2. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν λογισμικό ΠΕΚ και λογισμικό δημιουργίας
ηλεκτρονικών αφισών Postermywall ή εργαλεία ζωγραφικής για να παράγουν νέα κείμενα.
Στην όλη διαδικασία, η καθηγήτρια είναι συντονίστρια και αρωγός προκειμένου οι
ίδιοι οι μαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Τα φύλλα
εργασίας αξιοποιούνται ως μέσα γνωστικής σκαλωσιάς για την επίτευξη του εν δυνάμει
επίπεδου ανάπτυξης μέσα από την παιδαγωγική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της Ζώνης
Επικείμενης Ανάπτυξης (Vygotsky, 1997). Έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τα στάδια
ανάλυσης πολυτροπικού κειμένου ως εξής: 1) Περιγραφή της αναπαράστασης –δήλωσης
(συνδυασμός λεκτικών και οπτικών σημείων συμβόλων, χρωμάτων). 2) Τεχνικά
χαρακτηριστικά (υλικά-χρώματα-μορφή) της αφίσας. 3) Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της
πρόσληψης της πραγματικότητας. 4) Οφέλη και ζημίες που προκύπτουν για κάποιες
κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ιδεολογικές και πολιτισμικές οπτικές που
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αναπαριστάνουν, προκειμένου οι μαθητές να έχουν κριτική ενημερότητα σχετικά με τα
κείμενα ως φορείς ιδεολογίας και να διακρίνουν προπαγανδιστικές πρακτικές.

3. Προτεινόμενη πορεία υλοποίησης του σεναρίου
Η υλοποίηση προτείνεται να γίνει σε τέσσερεις φάσεις. Η πρώτη φάση διάρκειας δύο
συνεχόμενων διδακτικών ωρών στο εργαστήριο πληροφορικής, θα διατεθεί για οδηγίες των
μαθητών αρχικά σε ολομέλεια και κατόπιν εργασία σε ομάδες με χρήση Τ.Π.Ε.. Κατά τη
δεύτερη φάση, διάρκειας δυο ωρών, γίνεται παρουσίαση των εργασιών των μαθητών και
συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Στην τρίτη φάση, στο εργαστήριο πληροφορικής, οι
μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν νέο δικό τους πολυτροπικό κείμενο με αντιπολεμικό
περιεχόμενο αυτή τη φορά ή να μετασχηματίσουν υπάρχουσα αφίσα αλλάζοντας την
ρητορική περίσταση. Τα κείμενα που θα δημιουργήσουν θα συζητηθούν σε επόμενη φάση
στην ολομέλεια με προβολή στο διαδραστικό πίνακα της τάξης και θα γίνει και η
αυτοαξιολόγηση της εργασίας των μελών της ομάδας.
3.1. Φάση 1η: Αφόρμηση, παρατήρηση πολυτροπικών στοιχείων και διερεύνηση του
κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος των αφισών στο εργαστήριο πληροφορικής με
φύλλο εργασίας
Οι μαθητές εργάζονται αρχικά σε ολομέλεια και κατόπιν σε ομάδες. Στο πρώτο
στάδιο, που διαρκεί 15-20 λεπτά, γίνεται η αφόρμηση και η κατανομή των μαθητών σε
ομάδες στους υπολογιστές και δίδονται οδηγίες για την εργασία τους.
Η εκπαιδευτικός αρχίζει τη συζήτηση ρωτώντας τους αν γνωρίζουν τη σημασία της
λέξης “προπαγάνδα”, την οποία οι μαθητές αναμένεται να μην γνωρίζουν. Η καθηγήτρια
προβάλλει τότε ένα βίντεο οκτώ λεπτών, στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους για την
προπαγάνδα στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και τις τεχνικές της, που έχει αναρτήσει στη
διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=ykwRcyvpNq0. Επισημαίνει τα σημεία που
αναφέρονται στον ορισμό της προπαγάνδας και τους εξηγεί ότι πρόκειται να μελετήσουν
σχετικά παραδείγματα με τη μορφή αφισών, προκειμένου να ανιχνεύσουν τους τρόπους
που χρησιμοποίησε η προπαγάνδα των εμπόλεμων χωρών στην διάρκεια των δύο
Παγκόσμιων πολέμων για να παρουσιάσει τον εχθρό.
Κατόπιν εξηγεί στους μαθητές τον τρόπο εργασίας σε έξι ομάδες των τεσσάρων ή
περισσότερων ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Συγκεκριμένα ζητείται να
παρατηρήσουν ζεύγη με προπαγανδιστικές αφίσες εχθρικών κρατών στον πόλεμο, τις
οποίες η εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει σε φάκελο ξεχωριστό για την κάθε ομάδα στο
Google drive. Προβάλλεται με μορφή παρουσίασης ppt από την καθηγήτρια στην ολομέλεια
της τάξης, η κατανομή των αφισών, που πρόκειται να μελετήσει κάθε ομάδα και ζητείται να
επιλέξουν οι μαθητές ανάλογα με τις αφίσες που τους άρεσαν την ομάδα που θα
εργαστούν λαμβάνοντας υπόψη, αν το επιθυμούν, τη γλώσσα των αφισών κάθε φακέλου.
Κατόπιν καλούνται αφού επιλέξουν τους σταθμούς εργασίας τους να ακολουθήσουν τις
οδηγίες του ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και να συμπληρώσουν και σχετικό φύλλο
αξιολόγησης. Παράλληλα διανέμονται στους μαθητές εκτυπωμένα τα φύλλα εργασίας και
οι αφίσες της κάθε ομάδας.
Στο επόμενο στάδιο επί 70 λεπτά, οι μαθητές ξεκινούν να εργάζονται χωρισμένοι σε 6
ομάδες των 3 ή 4 μελών. Η καθηγήτρια μετακινείται από ομάδα σε ομάδα, απαντά σε
ερωτήσεις και υποστηρίζει διακριτικά την εργασία των μαθητών. Τα μέλη κάθε ομάδας
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έχοντας πρόσβαση σε δύο σταθμούς, έχουν την ευχέρεια να εργαστούν πιο
αποτελεσματικά δεδομένου ότι το κάθε εργαστήριο σχολείου, έχει τουλάχιστον 10
σταθμούς εργασίας.
Σύμφωνα με το κοινό φύλλο εργασίας αρχικά προτείνονται στους μαθητές
δραστηριότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο. Μια πρώτη δραστηριότητα είναι να
αναζητήσουν πληροφορίες για τα αντιμαχόμενα κράτη στα σχετικά κεφάλαια στο
διαδραστικό βιβλίο της Ιστορίας και το Φωτόδεντρο π.χ. για τις Συμμαχίες στον Α’ ΠΠ ή
εναλλακτικά στη Wikipedia, στα λήμματα Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και Α΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος, ανατρέχοντας στη δεξιά κάτω στήλη των λημμάτων. Οι μαθητές μπορούν να
αναλάβουν την αναζήτηση από το σταθμό εργασίας τους και να αντιγράψουν τις
πληροφορίες αυτές σε ένα έγγραφο Word ή απλά να κρατήσουν ανοιχτή την ιστοσελίδα σε
καρτέλα του περιηγητή και να προστρέξουν εκεί, όταν θα χρειαστούν την πληροφόρηση.
Μια δεύτερη προτεινόμενη δραστηριότητα είναι να καταγράψουν τον ορισμό της
προπαγάνδας και να τον αναζητήσουν στο ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη για
εμπέδωση όσων παρακολούθησαν στο βίντεο.
Μια τρίτη βοηθητική δραστηριότητα είναι να μεταφραστούν στα Ελληνικά οι
άγνωστες λέξεις που υπάρχουν ως κείμενο στις αφίσες που επεξεργάζονται οι μαθητές με
τη χρήση ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών, όπως πχ. www.wordreference.com/engr/ ή
άλλων της επιλογής των μαθητών ή να το μεταφράσουν οι ίδιοι με βάση τις γνώσεις τους
στις ξένες γλώσσες.
Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η συνεργατική συμπλήρωση του φύλλου εργασίας που
λειτουργεί ως γνωστική σκαλωσιά για να καθοδηγήσει τους μαθητές να παρατηρήσουν τα
στοιχεία των αφισών και να συγκεντρώσουν στοιχεία, που τους είναι απαραίτητα
προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα συγκρίνοντας τις αφίσες που μελετούν σε
ζεύγη.
Πρώτο βήμα είναι ως ερευνητές της γνώσης να εντοπίσουν, χρησιμοποιώντας την
αναζήτηση μέσω εικόνων, την χώρα προέλευσης της αφίσας καθώς και την περίοδο
δημιουργίας της, αν αφορά δηλαδή τον Α’ ή Β’ παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκρίνοντας τα
στοιχεία από τις εμπόλεμες/ σύμμαχες χώρες ανά παγκόσμιο πόλεμο που εντόπισαν στην
Wikipedia ή με τις γνώσεις τους από την Ιστορία, καθώς και στοιχεία από τις αφίσες,
ζητείται να εντοπίσουν την εθνότητα στην οποία απευθύνει το μήνυμά του, ο δημιουργός
της αφίσας και μάλιστα αν αφορά στρατιώτες στο μέτωπο ή πολίτες στα μετόπισθεν. Τα
στοιχεία που ζητούνται είναι: εντοπισμός λέξεων, συμβόλων, εικόνων και η παρατήρηση
της θέσης τους στην αφίσα (κέντρο, πλάγια, δεξιά, κάτω κ.λπ.) δεδομένου ότι σύμφωνα με
την κοινωνική σημειωτική, η αλλαγή θέσης έχει επιπτώσεις στην πληροφοριακή αξία που
θέλει να δώσει ο δημιουργός (Kress & Van Leeuwen, 1996). Ακολουθεί παρατήρηση των
τεχνικών χαρακτηριστικών (χρωμάτων, τυπογραφικών στοιχείων κ.λπ.) της ιεραρχίας των
πληροφοριών-εικονιζόμενων καθώς και των τεχνικών που αξιοποιούνται σε οργανωτικό
επίπεδο για την προσέλκυση της προσοχής του αναγνώστη( Cope & Kalantzis, 2015). Τέλος
στο επίπεδο της ιδεολογίας, επιχειρείται ο εντοπισμός του μηνύματος που θα ήθελε να
στείλει ο δημιουργός στους αποδέκτες.Ο στόχος είναι να εντοπίσουν με επαγωγικό τρόπο
στοιχεία της πολυτροπικής γραμματικής, που θα αξιοποιηθούν αργότερα κατά την κριτική
ανάλυση στην τάξη. Κατόπιν, ζητείται οι μαθητές με δύο λόγια να μετατρέψουν το
πολυτροπικό κείμενο σε μονοτροπικό, εξηγώντας με δικά τους λόγια το μήνυμα της αφίσας.
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Σε επόμενο στάδιο ζητείται να μελετήσουν συγκριτικά τα στοιχεία που κατέγραψαν
σε κάθε αφίσα και αφού συζητήσουν μεταξύ τους να απαντήσουν το αρχικό ερώτημα, πως
παρουσιάζεται ο εχθρός στις αφίσες που μελέτησαν.
Τέλος για διευκόλυνση της παρουσίασης των συμπερασμάτων των ομάδων στην
ολομέλεια, ζητείται ως προϊόν, να φτιάξει κάθε ομάδα ένα ηλεκτρονικό poster με τις
αφίσες που μελέτησαν και να σχολιάσουν επιλέγοντας από το φύλλο καταγραφής εκείνα
τα στοιχεία, που θεωρούν πιο αξιόλογα και μαζί με τα συμπεράσματά τους να τα
ανακοινώσουν στην ολομέλεια. Προτείνεται το λογισμικό Gloster ή Padlet ή τα γνωστά τους
εργαλεία της ζωγραφικής, προκειμένου να προσθέσουν σχόλια στις αφίσες, με στοιχεία
από την έρευνά τους.
3.2. Φάση 2η : Παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια και συζήτηση για τα πολυτροπικά
κείμενα
Η φάση αυτή διάρκειας μιας διδακτικής ώρας τουλάχιστον, αντιστοιχεί στο στάδιο της
κριτικής πλαισίωσης. Στην τάξη πλέον η κάθε ομάδα με τον εκπρόσωπο, που έχει ορίσει,
παρουσιάζει τα πορίσματα της και γίνεται σχολιασμός από τους άλλους μαθητές σχετικά με
τα στοιχεία που έχουν επισημάνει, τόσο τα αναπαραστατικά όσο και τα ιδεολογικά αλλά
και τα μηνύματα, που θεωρούν ότι μεταφέρει η αφίσα στο συγκεκριμένο συγκείμενο αλλά
και πόσο αποτελεσματική είναι. Κρίσιμος είναι ο ρόλος της καθηγήτριας που δίνει στοιχεία
από τη γραμματική της οπτικής γραμματικής (Cope & Kalantzis, 2009 ), όπου επισημαίνει
την επικοινωνιακή λειτουργία του εικονιστικού και του γραπτού στοιχείου χωριστά και
κατόπιν συνδυαστικά μεταξύ τους. Θέτει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του
προπαγανδιστικού μηνύματος των αφισών ώστε να γίνει και αξιολόγηση των κειμένων από
τους μαθητές. Ενθαρρύνει την αναστοχαστική προσέγγιση και διαπραγμάτευση των
παραγόμενων μέσα στην τάξη, προφορικών και γραπτών κειμένων.
Η καθηγήτρια προβάλλει στο διαδραστικό πίνακα το σύνολο των αφισών που
μελέτησαν οι ομάδες και ζητά από τους μαθητές που δούλεψαν τις αφίσες αυτές, να
εντοπίσουν διάφορα στοιχεία και να δώσουν ένα τίτλο στο κοινό μήνυμα τους ως προς την
παρουσίαση του εχθρού.
3.3. Φάση 3η:Εργασίες μετασχηματισμού και δημιουργίας νέων «κειμένων» σε ομάδες
Στην ώρα αυτή (45 λεπτών), στο εργαστήριο πληροφορικής, οι μαθητές αξιοποιώντας
τα στοιχεία που συνέλεξαν το προηγούμενο δίωρο και αξιοποιώντας στοιχεία από την
ανοιχτή συζήτηση/κριτική πλαισίωση, που προηγήθηκε στην ολομέλεια για τα πολυτροπικά
κείμενα καλούνται ως σχεδιαστές και παραγωγοί πλέον οι ίδιοι, να συνοικοδομήσουν νέα
πολυτροπικά κείμενα επιλέγοντας μεταξύ δύο εργασιών:
Εργασία 1η: Μετασχηματισμός πολεμικής αφίσας. Ζητείται, με αφετηρία μια
πολεμική αφίσα της επιλογής τους, να κάνουν αλλαγές στο σλόγκαν ή και στα σύμβολα που
υπάρχουν στην αφίσα ώστε να επιτελεί άλλες λειτουργίες από τις αρχικές. Δίδεται
βοηθητικός σύνδεσμος και για άλλες σχετικές αφίσες.
Εργασία 2η: Δημιουργία αντιπολεμικής αφίσας. Προτείνεται να πάρουν ιδέες από τις
αφίσες και τα συνθήματα που βρίσκονται στη διεύθυνση ενός αντιπολεμικού μουσείου.
Κατόπιν συνδυαστικά με τις αφίσες που μελέτησαν, ζητείται να επιλέξουν κάποια που τους
άρεσε και να φτιάξουν μια ηλεκτρονική αντιπολεμική αφίσα μετασχηματίζοντας τις.
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Μπορούν να αξιοποιήσουν π.χ. το λογισμικό «Postermywall» και τις σχετικές οδηγίες
χρήσης του ή άλλο γνωστό τους λογισμικό. Οπωσδήποτε ζητείται από τους μαθητές να
οριστεί ευκρινώς η ρητορική περίσταση όπου θα αξιοποιηθεί η αφίσα τους, επιλέγοντας
την πλευρά με την οποία τάσσονται, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και την θεματική.
3.4. Φάση 4η: Παρουσίαση εργασιών ομάδων στην ολομέλεια και αλληλοαξιολόγηση
Στην τελευταία αυτή φάση (45 λεπτών), οι μαθητές παρουσιάζουν στην τάξη τους με
τον προτζέκτορα ή στο διαδραστικό πίνακα τα προϊόντα που ετοίμασαν και
παρακολουθούν τις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των συμμαθητών τους σε ολομέλεια. Μετά
από κάθε παρουσίαση ακολουθεί διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις, σχόλια από τους
συμμαθητές καθώς και προφορική ετεροαξιολόγηση των εργασιών ως προς το περιεχόμενο
και την παρουσίασή τους με έναυσμα προφορικές ερωτήσεις της καθηγήτριας. Επιπλέον
γίνεται αυτοαξιολόγηση από τα μέλη της ομάδας ως προς την οργάνωση και συνεργασία
μεταξύ τους με βάση σχετικό φύλλο αξιολόγησης που έχει αναρτηθεί στο Google drive και
διανεμηθεί σε φωτοτυπία (Παράρτημα 3), όπως προβλέπεται από τον Οδηγό
εκπαιδευτικού (2011) και τους υποστηρικτές της Νέας Μάθησης. Αξιοποιείται έτσι η
συνεργατική ανατροφοδότηση και καλλιεργείται στους μαθητές η συμμετοχική ευθύνη στη
μάθησή τους.

4. Προτάσεις για μελλοντικές εκδοχές του σεναρίου και συμπεράσματα
Είναι σημαντικό οι μαθητές να ενθαρρυνθούν να φέρουν οι ίδιοι στο μάθημα της
Γλώσσας, για συζήτηση στην τάξη, πολυτροπικά κείμενα σε θεματική της επιλογής τους,
αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε το υλικό να έχει νόημα
για αυτούς. Το φύλλο εργασίας θα ήταν το ίδιο χρηστικό και για την προσέγγιση σύγχρονων
κειμένων από τα ΜΜΕ και διαφημιστικών αφισών. Θα ήταν ενδιαφέρον να συγκρίνουν οι
μαθητές με ποιους τρόπους οι τεχνικές προπαγάνδας μπορούν να έχουν εφαρμογή στη
διαφήμιση.
Ωστόσο στο πλαίσιο του Νέου γραμματισμού «πιο σημαντικός παράγοντας από την
επιλογή των κειμένων είναι η κριτική συζήτηση που τα συνοδεύει, στην οποία ουσιαστικά
βασίζεται με τρόπο αυθεντικό και δημιουργικό η επεξεργασία τους στην τάξη» (Κατσαρού,
2020: 157).Μια βασική τροποποίηση που προτείνουμε στο σενάριο είναι να διατεθεί
περισσότερος χρόνος προκειμένου να γίνει κριτική ανάλυση των πολυτροπικών κειμένων σε
κλίμα δημοκρατίας στην τάξη.
Η δραστηριότητα μετασχηματισμού των αφισών που προτείνεται μπορεί να
απλοποιηθεί ή να πάρει και παραδοσιακές μορφές. Να αξιοποιηθεί πιο απλή τεχνολογία
π.χ. ΠΕΚ για διευκόλυνση μαθητών που δεν κατέχουν πολλές δεξιότητες σε εργαλεία ΤΠΕ, ή
για εξοικονόμηση χρόνου, να ζητηθεί να φέρουν από το σπίτι γραπτές εργασίες, που θα
εκπονήσουν ατομικά ή ομαδικά σε διαφορετικά κειμενικά είδη. Μια τέτοια εργασία
δημιουργικής γραφής ή τύπου αναφοράς θα ήταν χρήσιμο να τους ζητηθεί, με αφορμή μια
αφίσα της επιλογής τους, να φτιάξουν μια σύντομη αφήγηση μιας παραγράφου,
προσπαθώντας να μεταφέρουν σε γραπτό λόγο την δική τους πρόσληψη του μηνύματος της
αφίσας, αξιοποιώντας την πολυσημία των πολυτροπικών κειμένων. Εναλλακτικά για την
καλλιέργεια του επιχειρηματικού λόγου, οι μαθητές θα μπορούσαν να αντικρούσουν ή να
υπερασπιστούν τον λόγο της αφίσας ανάλογα με τις ιδεολογικές τους θέσεις.

271

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Τα προϊόντα των εργασιών των μαθητών θα μπορούσαν να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του σχολείου ή σε σύγχρονα δίκτυα επικοινωνίας με καθηγητές και μαθητές
άλλων τμημάτων και να διαχυθούν και σε τάξεις εντός και εκτός της χώρας. Για το σκοπό
αυτό θα χρειαστεί να διατεθεί διδακτικός χρόνος ώστε να ανασχεδιαστούν οι εργασίες ως
ψηφιακά κείμενα πλέον με ενεργητικές διαδικασίες ομαδικής διαπραγμάτευσης, πράγμα
απαραίτητο για την καλλιέργεια του κριτικού ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών.
Στο σενάριό μας έγιναν κάποια βασικά βήματα. Στο πλαίσιο των Νέων Γραμματισμών
αξιοποιήθηκαν τα ψηφιακά μέσα ως μέσα πρακτικής γραμματισμού και ο μαθητής
αντιμετωπίστηκε ως ενεργό, ερευνητικό, αλλά και κριτικό υποκείμενο (ψάξε, μάθε,
σύνθεσε, παρουσίασε). Χρησιμοποιήθηκαν, ως διδακτικό υλικό, πολυτροπικά κείμενα και
ζητήθηκαν συγκρίσεις κειμένων που είχαν παραχθεί σε διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες
και εθνικά περιβάλλοντα, δίνοντας έμφαση στις ιδεολογίες των κειμένων, τη σύνδεσή τους
με τις γνώσεις για τον κόσμο και αξιοποιήθηκαν γνώσεις για τη Γλώσσα για την κριτική τους
προσέγγιση. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού έγινε προσπάθεια να
προσεγγιστούν τα κείμενα όχι μόνο ως γλωσσικές και νοηματικές δομές, αλλά και ως
κοινωνικές και πολιτικές πράξεις.
Η προσέγγιση αυτή, ενώ κινητοποιεί πάντα τους μαθητές, απαιτεί συνεχείς
παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από αρκετούς καθηγητές διαφόρων
ειδικοτήτων, που ως συμμέτοχοι του σχεδιασμού και υποστηρικτές της όλης διαδικασίας,
θα συντελέσουν να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι σχετικές δεξιότητες ενός νέου
γραμματισμού αναγκαίου για πολίτες του 21ου αιώνα, μη χειραγωγήσιμους και πρόθυμους
να αγωνιστούν για την ειρήνη.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Cope, B. & Kalantzis, M. (2009). A Grammar of Multimodality . The International Journal of
Learning, Vol 16 (No 2), σσ. 361–425.
Cope, B.,& Kalantzis M. (2015). The things you do to know: An introduction to the pedagogy
of multiliteracies in B Cope, M Kalantzis - A pedagogy of multiliteracies, (σς.1-36),
London :Palgrave Macmillan.
Kalantzis, M., & Cope, B. (2001). Πολυγραμματισμοί. Στο Α. Φ. Χριστίδης (Επιμ.),
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα ( σσ. 214-216). Θεσσαλονίκη: Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας.
Κατσαρού, Ε. (2020). H Δημοκρατία στο Σχολείο. Προοπτικές από την αξιοποίηση
διαδικασιών έρευνας-δράσης και κριτικού γραμματισμού. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.
Κατσαρού, Ε. (2011). Πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα: δύο θεωρίες παραγωγής
νοήματος. Οι επιστημολογικές καταβολές τους και οι συνεπαγωγές τους για τη
διδασκαλία. Στο Μ. Πουρκός και Ε. Κατσαρού (Επιμ.), Βίωμα, Μεταφορά και
Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη
Γνώση (σσ. 403-426). Θεσσαλονίκη: Νησίδες.
Κατσαρού, Ε., Μαγγανά, Α., Σκιά Α., & Τσέλιου Β. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Γ’
Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα, Ι.Τ. Υ. Ε. Διόφαντος
Κατσαρού, Ε., Μαγγανά, Α., Σκιά Α., & Τσέλιου Β. (2006α) Νεοελληνική Γλώσσα Γ’
Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή, Αθήνα, Ι.Τ. Υ. Ε. Διόφαντος.
Κουτσογιάννης, Δ. (2012)."Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης" στο Μελέτες για την
ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του

272

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 6-8 Μαΐου 2011, (σσ.208222), Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη.
Kress, G. & Van Leeuwen, T. (1996). Reading Images .The grammar of visual design. London:
Routledge.
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse: The modes and media of
contemporary communication. London: Edward Arnold
Oδηγός Εκπαιδευτικού, (2011). Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της ΝΕ Γλώσσας
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό & Γυμνάσιο), Αθήνα. Aνακτήθηκε 18-72020 από https://tinyurl.com/pts9yca.
Παρασκευαΐδη, Α. (2011).Η προσέγγιση των πολυτροπικών κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια
της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου. Στο Μ. Πουρκός και Ε. Κατσαρού (Eπιμ.),
Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την
Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση (σσ. 590-603). Θεσσαλονίκη: Νησίδες.
ΥΠΕΘ, (2019). Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος
2019 – 2020, Αρ. Πρωτ. 143773/Δ2, 17-09-2019.
Vygotsky, L. (1997). Νους στην Kοινωνία : Η Aνάπτυξη των Ανωτέρων Ψυχολογικών
Διαδικασιών, Αθήνα: Gutenberg.
Φτερνιάτη, Αννα (2010). Το διδακτικό υλικό για το γλωσσικό μάθημα του δημοτικού και η
παιδαγωγική του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Νέα Παιδεία, τ. 135,
σς. 37-61.
Χατζησαββίδης, Σ. (2011). Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο Πλαίσιο των
Πολυγραμματισμών: Προετοιμασία του Κοινωνικού Μέλλοντος των Μαθητών. Στο
Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, Αφιέρωμα στον Καθηγητή Σωφρόνη
Χατζησαββίδη, Ιούλιος 2015, τ. 5, σσ. 85-94. Ανακτήθηκε 15-7-2020 από:
http://periodiko.inpatra.gr
Χατζησαββίδης, Σ. (2011α). Η παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού στο νέο Πρόγραµµα
Σπουδών του µαθήµατος της νέας ελληνικής γλώσσας. Ανακτήθηκε 15-6-2020:
http://www.diki.org/kritikos%20Grammatismos/1.%20Hajisavvides_kritikos
Παράρτημα1 : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : ΑΦΙΣΕΣ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ Α’ ΚΑΙ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Παράρτημα 2: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παράρτημα 3 : ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

273

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Εφαρμογή εργαλείων Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο διδακτικής της Ιστορίας
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Νηπιαγωγείο Κάτω Ασιτών
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιοποίηση εφαρμογών Τ.Π.Ε. σε επιλεγμένες δράσεις του
εκπαιδευτικού προγράμματος ‘’Μνημεία νερού και πέτρας, μία βιωματική προσέγγιση της
διδακτικής της Ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας». Το εν λόγω εκπαιδευτικό
πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο του Ν. Ηρακλείου, σε μεικτό τμήμα νηπίων και
προνηπίων, σε χρονική διάρκεια δύο εκπαιδευτικών τριμήνων. Τα ψηφιακά εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν στη μαθησιακή διαδικασία λειτούργησαν συμπληρωματικά και
ενισχυτικά, εμπλουτίζοντας και οικοδομώντας την ιστορική γνώση. Περιγράφονται
συνοπτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι δράσεις εφαρμογής των Τ.Π.Ε στο διδακτικό
αντικείμενο της Ιστορίας, σύμφωνα και με τις θεωρίες μάθησης, ενώ αποσαφηνίζεται ο
ρόλος της εκπαιδευτικού. Παρουσιάζονται τα ψηφιακά εργαλεία και γίνεται αναφορά στην
προστιθέμενη αξία των λογισμικών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ καταληκτικά
παρουσιάζονται συνοπτικά τα παιδαγωγικά οφέλη ως προς τα εμπλεκόμενα γνωστικά
αντικείμενα και τις αποκτηθείσες δεξιότητες.
Λέξεις-κλειδιά: Τ.Π.Ε., Ιστορία, Νηπιαγωγείο

1. Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή λόγω της ραγδαίας αύξησης των τεχνολογικών επιτευγμάτων, ο
ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών, αποτελεί ζητούμενο και επιδίωξη των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο σημερινός μαθητής και μελλοντικός ενεργός πολίτης θα
πρέπει να αποκτήσει τεχνολογική κουλτούρα καλλιεργώντας εκείνες τις δεξιότητες, που θα
του επιτρέψουν να συνυπάρχει και ισότιμα με άλλους, μέσα στις πολυπολιτισμικές και
τεχνολογικά προηγμένες κοινωνίες.
Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΝΠΣ), οι Τ.Π.Ε.
αξιοποιούνται παράλληλα με τις άλλες μαθησιακές περιοχές και η χρήση τους δεν είναι
αυτοσκοπός. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός ως προς την επιλογή των
κατάλληλων εφαρμογών και την αξιοποίησή τους προκειμένου να ενισχυθούν οι
μαθησιακές εμπειρίες ων μαθητών. (ΝΠΣ, 2014).

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μνημεία νερού και πέτρας»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μνημεία νερού και πέτρας, μία βιωματική προσέγγιση
της διδακτική της Ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας», υλοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο
του Ν. Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Με τις δράσεις του προγράμματος, με
την αξιοποίηση διαφόρων μνημείων νερού, προσεγγίστηκαν 3 ιστορικές περιόδους
(Ρωμαιοκρατία, Ενετοκρατία και Τουρκοκρατία). Στις Κάτω Ασίτες, που βρίσκεται το
Νηπιαγωγείο εντοπίζονται ερείπια ρωμαϊκών λουτρών του 3ο αιώνα μ.Χ., κρήνη ενετικής
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περιόδου σε μοναστήρι της περιοχής, ενώ γίνεται και καταγραφή διάφορων ιστορικών
αναφορών για την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Μια από αυτές ήταν η δραστηριότητα των
κατοίκων του χωριού να προμηθεύουν τους Τούρκους αγάδες στην τούρκικη κρήνη Σεμπίλι
του Ηρακλείου με χιόνι από το όρος της περιοχής (Ψηλορείτης).
Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν συμβατός με το
αναθεωρημένο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΝΠΣ, 2014). Δόθηκε έμφαση
στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, με αναφορά στις περισσότερες μαθησιακές
περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Προσωπικής και Κοινωνική ανάπτυξης, των
Τεχνών, των Φυσικών Επιστημών, της Φυσικής Αγωγής και των Τ.Π.Ε., από τις οποίες
αναπτύχθηκαν και δράσεις. Εμπίπτει στη μαθησιακή περιοχή των Κοινωνικών επιστημών
και στις ενότητες Ιστορία και Πολιτισμός, Άνθρωποι, Χώρος και Περιβάλλον του ΝΠΣ για το
Νηπιαγωγείο. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε από τη διερεύνηση των αρχικών γνώσεων των
παιδιών, των εμπειριών, των αναγκών και των επιθυμιών τους. Οι δράσεις είχαν βιωματικό
χαρακτήρα και έθεταν στο επίκεντρο το παιχνίδι ως μέσο μάθησης, ενώ ενίσχυσαν την
αυτενέργεια, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα επιπλέον ενσωμάτωσε την τεχνολογία και αξιοποίησε μια ποικιλία πηγών
πληροφόρησης (ΝΠΣ, 2014).
Για την προσέγγιση των γνώσεων σύμφωνα με το ΝΠΣ, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες
μέθοδοι, με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των παιδιών, την ενεργή συμμετοχή,
τον προβληματισμό, την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης (ΝΠΣ, 2014).
Τέτοιες μέθοδοι και τεχνικές ήταν η θεματική προσέγγιση και το σχέδιο εργασίας, ο
καταιγισμός ιδεών, ο διάλογος, η συνέντευξη, η αφήγηση, η έρευνα, η παρουσίαση, οι
επισκέψεις ειδικών και σε πεδία ενδιαφέροντος, η εργασία σε μικρές ομάδες, η χρήση των
τεχνών, το παιχνίδι σε διάφορες μορφές (κινητικό, ρόλων, δραματοποίηση, επιτραπέζιο,
ψηφιακό), η λογοτεχνική προσέγγιση μέσω του παραμυθιού και της ποίησης, η χρήση
ιστοριογραμμής και εποπτικού υλικού.

Εικόνα 1: Τοποθέτηση εικόνων με ιστορικά γεγονότα πάνω στην ιστοριογραμμή
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Εικόνα 2: Ιστοριογραμμή μετά το τέλος του προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος ήταν τα παιδιά αρχικά να προσεγγίσουν και να
κατανοήσουν τις έννοιες του χρόνου και τη σχέση του με το χώρο, να καλλιεργήσουν την
αντίληψη της χρονικής διάρκειας και ν’ αποκτήσουν δεξιότητες μέτρησης χρόνου. Ως προς
το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, επιδιώχθηκε να προσεγγίσουν τον ιστορικό χρόνο
βιωματικά μέσα από τη γνωριμία με τα τοπικά μνημεία νερού και πέτρας καθώς και μέσα
από σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Ακόμα, να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει συνέχεια και
αλλαγή από το παρελθόν στο παρόν, μέσα από την καλλιέργεια της αντίληψης της χρονικής
διαδοχής. Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, να
κατανοήσουν ότι σε κάθε ιστορικό γεγονός υπάρχει αίτιο και αποτέλεσμα και να
προσεγγίσουν τον ιστορικό χρόνο, ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα με ενσυναίσθηση.
(Στραταριδάκη, 2006).

Εικόνα 3: Επίσκεψη στο πεδίο - Μνημεία Ηρακλείου

3. Αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
‘’Μνημεία νερού και πέτρας’’
3.1. Τ.Π.Ε. και Ιστορία
Η διασύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων της Ιστορίας και των Τ.Π.Ε. είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη με εμφανή μαθησιακά αποτελέσματα. Η Ιστορία μελετά το παρελθόν, τα
μνημεία και τα τέχνεργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ η διασύνδεσή της με τις
Τ.Π.Ε. φέρνει το παιδί σε επαφή με το παρελθόν με τρόπο τεχνολογικά προσβάσιμο. Μέσω
των Τ.Π.Ε παρέχεται η δυνατότητα για διερεύνηση, διασταύρωση πληροφοριών, επιλογή
δεδομένων. Το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης είναι ελκυστικό, καθώς η γνώση
οπτικοποιείται και παρέχεται με πολυαισθητηριακό τρόπο. Τα παιδιά μπορούν να
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συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από δραστηριότητες και από
παθητικοί δέκτες να γίνουν ερευνητές της Ιστορίας. Επίσης, οι μαθητές δουλεύουν
ομαδοσυνεργατικά με τη χρήση των ΤΠΕ, αλληλοεπιδρούν και επικοινωνούν με τους
συνομήλικούς τους και τους ενήλικες. Μέσω των Τ.Π.Ε. μπορούν γνωρίσουν άμεσα και
εύκολα τα πολιτιστικά προϊόντα της χώρας τους και άλλων πολιτισμών, να εντοπίσουν
ομοιότητες και διαφορές (ΝΠΣ, 2014).
Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την κατανόηση, ερμηνεία και παρουσίαση
του παρελθόντος. Δίνουν τη δυνατότητα για δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και
γραφιστική απεικόνιση μνημείων, ακόμα και ολόκληρων οικισμών. Με τις εικονικές
περιηγήσεις στα μουσεία, πινακοθήκες και σε άλλους ιστορικούς χώρους, τα παιδιά
μπορούν να αναπαραστήσουν με τη φαντασία τους τον τρόπο ζωής των ανθρώπων του
παρελθόντος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον PeterUcko (1994, xxi) αυτή η ευκαιρία προσέγγισης
του παρελθόντος εμπεριέχει και υποκειμενικότητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι στις
αναπαραστάσεις αντικατοπτρίζεται η δική μας ερμηνεία για το παρελθόν και υλοποιείται
σε διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον από αυτό των ανθρώπων του παρελθόντος.
(Οικονόμου, 2012).
Οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν τη θεωρία πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του Gardner (1983),
γιατί προσφέρουν ένα σύνολο ποικίλων ερεθισμάτων, αναπτύσσουν κίνητρα μάθησης,
καθιστώντας αυτήν συναρπαστική και προσιτή σε όλα τα παιδιά. Οι Βασικοί τύποι
νοημοσύνης σύμφωνα με τον Gardner είναι: α) η γλωσσική νοημοσύνη, β) η λογικομαθηματική νοημοσύνη, γ) η χωροταξική νοημοσύνη, δ) η μουσική νοημοσύνη, ε) η
κιναισθητική νοημοσύνη, στ) η διαπροσωπική νοημοσύνη, ζ) η ενδοπροσωπική νοημοσύνη
(Πρέζας, 2003).
3.2. Θεωρητική προσέγγιση και ο ρόλος της εκπαιδευτικού
Η επιλογή και χρήση των λογισμικών έγινε βάσει των γνωστικών θεωριών ιδιαίτερα
του εποικοδομισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης. Η
οικοδόμηση των νέων εννοιών με τη χρήση των ψηφιακών μέσων έγινε σε ένα περιβάλλον
μάθησης, όπου τα παιδιά συμμετείχαν εκφράζοντας τις ιδέες τους, επιλύοντας προβλήματα
και μέσω διερευνήσεων ανακάλυπταν το αντικείμενο μάθησης, σύμφωνα με την
ανακαλυπτική μάθηση και σε πνεύμα ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας. Τα παιδιά
ως μέλη ομάδας ανέπτυξαν αισθήματα αποδοχής και ικανότητες για θετικές
αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους στην τάξη (Αυγητίδου, 2008).
Η εκπαιδευτικός ανέλαβε ρόλο εμψυχωτή, συντονιστή, καθοδηγητή της προσπάθειας
των παιδιών κατά την οικοδόμηση των γνώσεων. Δημιούργησε ένα ευχάριστο, ελκυστικό
περιβάλλον μάθησης. Διερεύνησε τις προϋπάρχουσες γνώσεις, καθώς και τους
περιορισμούς στη σκέψη, με δράσεις που αφορούσαν τη χρονική διαδοχή, χρονική
διάρκεια, τον χρονικό προσανατολισμό ως προς ένα πλαίσιο αναφοράς κ.ά.. Αποδέχτηκε
και χρησιμοποίησε τα λάθη που έκαναν τα παιδιά κατά την πορεία της μαθησιακής
διαδικασίας και ενίσχυσε τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. Με αυτά τα δεδομένα
οργάνωσε, ενίσχυσε και επέκτεινε τη μαθησιακή διαδικασία. Ενθάρρυνε την ενεργό
συμμετοχή όλων των παιδιών και τα προέτρεψε να διερευνήσουν και να πειραματιστούν με
τα ψηφιακά εργαλεία που είχαν στη διάθεση τους, καθώς και να περιγράψουν και να
αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.
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Εικόνα 4: Προαπαιτούμενες δράσεις σχετικά με τον χρόνο

3.3. Οι στόχοι του προγράμματος
Θέσαμε στόχους που αναφέρονται στο γνωστικό περιεχόμενο της Ιστορίας, στη χρήση
των Τ.Π.Ε. και στη μαθησιακή διαδικασία.
Ως προς το γνωστικό περιεχόμενο, επιδιώξαμε τα παιδιά να γνωρίσουν και να
κατανοήσουν ότι οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά στο παρελθόν και ότι κάποια πράγματα
ή καταστάσεις αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, ενώ άλλα παραμένουν ίδια. Ακόμα, να
μάθουν να παρατηρούν εικόνες μνημείων και να αντιλαμβάνονται την ιστορική τους
σημασία. Να αντιληφθούν το ρόλο των μουσείων ως χώρων διατήρησης τεκμηρίων του
παρελθόντος και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Να προσεγγίσουν έννοιες από
την τοπική παράδοση, να διατυπώσουν ερωτήματα για το παρελθόν και να διερευνήσουν
για τις απαντήσεις. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα τέχνεργα και τα μνημεία της
πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να τα αντιμετωπίζουν ως κληροδότημα όλων των λαών,
προσεγγίζοντάς τα με κριτική ματιά και ενσυναίσθηση.
Ως προς τις Τ.Π.Ε., οι μαθησιακές επιδιώξεις ήταν να αντιληφθούν ότι μπορεί να
προσεγγιστεί το παρελθόν με πολλούς τρόπους και μέσα, να μάθουν να χρησιμοποιούν την
τεχνολογική ορολογία, να γνωρίσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου και των εφαρμογών
και να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα ως εργαλεία αναζήτησης, έκφρασης,
δημιουργίας και επίλυσης προβλημάτων.
Αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιδιώχθηκε
τα παιδιά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να συνεργαστούν σε μικρές ομάδες, να
λάβουν αποφάσεις για την επίλυση προβλημάτων, να εξηγήσουν τις επιλογές τους, να
εκφραστούν συν-δημιουργώντας κοινά έργα, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να
διασκεδάσουν, να τονωθεί η αυτοεκτίμηση και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση.
3.4. Υλικοτεχνική υποδομή, περιγραφή λογισμικών και προστιθέμενη αξία
Η προστιθέμενη αξία των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του παρόντος εκπαιδευτικού
προγράμματος αναδεικνύεται με την επιλογή και χρήση των ψηφιακών μέσων ως
γνωστικών και διερευνητικών εργαλείων, ακόμα ως εποπτικών μέσων που διευκόλυναν την
επικοινωνία και την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά,
υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, να αναζητήσουν, να ανακαλύψουν τη γνώση, να
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έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης, να αξιολογήσουν και να επιλέξουν
πολυμεσικό υλικό, οικοδομώντας νέες έννοιες (Κόμης, 2004).
Για την υλοποίηση των δράσεων χρησιμοποιήθηκαν φορητός υπολογιστής,
βιντεοπροβολέας, κάμερα, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, εκτυπωτής. Τα λογισμικά που
χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα και με το επιμορφωτικό υλικό των Κέντρων Στήριξης
Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, ήταν τα παρακάτω:
● Λογισμικό γενικής χρήσης: Φυλλομετρητής Google Chrome,
● Εφαρμογή πολυμέσων: Youtube, Movie Maker
● Μηχανή αναζήτησης Google
● Εφαρμογές διαδικτύου: εικονική περιήγηση, Canva, Google Arts & Culture.
● Εργαλεία Web 2.0: ιστολόγιο σχολείου στο ΠΣΔ, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia
● Λογισμικά οπτικοποίησης – προσομοίωσης: Google maps, Google earth
● Ψηφιακό περιβάλλον πρακτικής και εκγύμνασης: Learning apps
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των λογισμικών και της προστιθέμενης αξίας τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε επόμενη ενότητα γίνεται αναφορά στην αξιοποίησή τους
στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
Φυλλομετρητής Google Chrome, μηχανή αναζήτησης google, Youtube
Παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και αλληλεπίδρασης των παιδιών με
διάφορες μορφές πληροφορίας (κείμενα, εικόνες, βίντεο). Η πληθώρα πηγών επιτρέπει την
ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για κριτική επεξεργασία των πληροφοριών. Η
αναζήτηση μέσω του διαδικτύου κινητοποιεί το ενδιαφέρον και προσδίδει νόημα στις
διερευνήσεις.
Windows Movie Maker
Πρόκειται για λογισμικό γενικής χρήσης, ανοιχτού τύπου, επεξεργασίας ήχου βίντεο και
εικόνας.
Εφαρμογές εικονικής περιήγησης. Οι εφαρμογές αυτές καθιστούν εφικτή την εμπειρία
επίσκεψης σε απομακρυσμένους χώρους και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν
έναν εικονικό κόσμο που αποτελεί εξομοίωση ενός πραγματικού. Μπορούν έτσι να
βλέπουν την αναπαράσταση ενός τόπου που δεν υφίσταται πλέον και να έχουν μία
αλληλεπιδραστική εμπειρία με αυτόν σε πραγματικό χρόνο.
Web 2.0 εργαλεία
-Ιστολόγιο Νηπιαγωγείου: ιστοχώρος πληροφοριών και δράσεων.
-Wikipedia: είναι ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια που διαθέτει μεγάλο όγκο πληροφοριών και
δημιουργείται συνεργατικά από εθελοντές με το λογισμικό wiki. Το περιβάλλον αυτό έχει το
πλεονέκτημα να είναι εύκολο και ελεύθερο στην πρόσβαση.
Εφαρμογές διαδικτύου
-Google Art & Culture: είναι μια online εφαρμογή της Google, που επιτρέπει να προβληθούν
πίνακες ζωγραφικής.
-Canva: είναι ένα online εργαλείο με το οποίο οπτικοποιούνται πληροφορίες και δεδομένα.
-Learningapps: είναι μια δωρεάν πλατφόρμα για την υποστήριξη της μάθησης, με μικρά
διαδραστικά παιχνίδια που βασίζονται στα πολυμέσα, ανήκει στα περιβάλλοντα
εκγύμνασης και πρακτικής. Με τη χρήση των δυνατοτήτων της εφαρμογής ο εκπαιδευτικός
δημιουργεί παιχνίδια μνήμης, αντιστοίχησης, χρονικής διαδοχής, παζλ κ.α.
Λογισμικά οπτικοποίησης
Google maps, Google earth: είναι λογισμικά γενικής χρήσης, ανοιχτού τύπου,
οπτικοποίησης της Γης που αποσκοπούν στον εντοπισμό τοποθεσιών.
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3.5. Πρακτική αξιοποίηση των λογισμικών και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω είναι μέρος μιας οργανωμένης
σειράς δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Παρατίθενται ομαδοποιημένες με βάση τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν.
Στις δραστηριότητες συμμετείχε μεικτή ομάδα 8 προνηπίων και 16 νηπίων. Τα νήπια
από την προηγούμενη χρονιά φοίτησης στο νηπιαγωγείο ήταν εξοικειωμένα με τις βασικές
λειτουργίες του υπολογιστή, όπως: χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού, μετακίνηση
στοιχείων, αποθήκευση υλικού. Ο ομαδοσυνεργατικός χαρακτήρας των ελεύθερων
δραστηριοτήτων και η ελεύθερη πρόσβαση στον Η/Υ από όλα τα παιδιά έδωσε ευκαιρίες
εξοικείωσης σε όλους τους μαθητές. Επιπλέον, η εκπαιδευτικός μέσω διερευνητικών
ερωτήσεων και καταιγισμού ιδεών παρουσίαζε την κάθε εφαρμογή πριν τη χρήση.
● Φυλλομετρητής Google Chrome, μηχανής αναζήτησης google
Αναζήτηση πληροφοριών παλαιών αντικειμένων: ο φυλλομετρητής της Google
χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων αντικειμένων από την
εποχή του παππού και της γιαγιάς. Τα παιδιά σε μικρές ομάδες εργάστηκαν με τις
ερωτηματικές λέξεις (πού, πότε, ποιος, τι, πώς, γιατί) και με την εικόνα ενός παλαιού
αντικειμένου (αργαλειός, σκάφη, στάμνα, κόσκινο). Η εκπαιδευτικός συνεργάστηκε με την
κάθε ομάδα ξεχωριστά κατέγραψε τις ερωτήσεις, ενθάρρυνε και διευκόλυνε τα παιδιά να
απαντήσουν στα ερωτήματα αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, ώστε να
δημιουργήσουν μια σύντομη παρουσίαση του αντικειμένου τους.
Αναζήτηση πληροφοριών για επίλυση γρίφου: ο φυλλομετρητής χρησιμοποιήθηκε για
εύρεση εικόνων, ώστε να επιλύσουν ένα γρίφο που αφορούσε τη σχέση των κατοίκων του
χωριού τους ως Χιονάδες με την τούρκικη κρήνη Σεμπίλι στο Ηράκλειο. Τα παιδιά σε
ομάδες διερεύνησαν ερωτήματα σχετικά με τα στοιχεία του γρίφου. Οι ομάδες με την
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού εργάστηκαν χωριστά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων
δραστηριοτήτων. Κάθε ομάδα χρησιμοποίησε τον υπολογιστή αναζητώντας εικόνες, τις
αποθήκευσε σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, αντέγραψε στοιχεία και εκτύπωσε ό,τι
χρειαζόταν, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνά της σε ένα εικονόλεξο. Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας τα παιδιά συνεργάστηκαν, επικοινώνησαν, προβληματίστηκαν,
έθεσαν ερωτήματα, έκαναν υποθέσεις, επέλεξαν και οργάνωσαν πληροφορίες.

Εικόνα 5: Εργασία σε ομάδες, αναζήτηση πληροφοριών και δημιουργία εικονόλεξων
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Εφαρμογές εικονικής περιήγησης
Αφού η εκπαιδευτικός έθεσε διερευνητικές ερωτήσεις αναφορικά με τις γνώσεις των
παιδιών για τα μουσεία, στη συνέχεια, με τη χρήση των Τ.Π.Ε. πραγματοποιήθηκε εικονική
περιήγηση στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, ώστε να παρατηρήσουν τα παιδιά όχι μόνο τα
εκθέματα, αλλά και την οργάνωση γενικότερα στο χώρο και στο χρόνο. Η εικονική
περιήγηση προκάλεσε νέα φάση ερωτημάτων και προβληματισμών. Τα ερωτήματα
απαντήθηκαν στην ολομέλεια διαμέσου καταιγισμού ιδεών και συζήτησης.
Στο πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησης της επικαιρότητας με αφορμή τον εορτασμό
της 28η Οκτωβρίου, τα παιδιά παρακολούθησαν βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του παππού
της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε σε επιμελητή του Ιστορικού
Μουσείου Ηρακλείου όπλο του 1940. Δόθηκε έτσι ένα καλό ερέθισμα να γίνει εικονική
περιήγηση μέσω Τ.Π.Ε. στο Ιστορικό Μουσείο ώστε να αναζητηθεί το όπλο ανάμεσα στα
εκθέματα της συλλογής του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Τα παιδιά αλληλεπίδρασαν με τα
εργαλεία της εφαρμογής, συζήτησαν και συνεργάστηκαν. Η εικονική περιήγηση
κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους για τα εκθέματα και κατέστησε τη δράση ελκυστική.
Η εικονική περιήγηση έδωσε τη δυνατότητα κατά την περίοδο προσέγγισης της
Ρωμαιοκρατίας με αφορμή τα ερείπια των Ρωμαϊκών λουτρών που υπάρχουν στο χωριό, να
γίνει εικονική επίσκεψη στην Ιταλία, στο Κολοσσαίο.
Οι εικονικές περιηγήσεις έδωσαν αφορμή για άλλες εκπαιδευτικές δράσεις
(αναπαραστάσεις διάφορες).
● Εφαρμογή You Tube
Η εφαρμογή Youtube έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να παρακολουθήσουν βίντεο
σχετικά με τις ιστορικές περιόδους ενδιαφέροντος: «Ηράκλειο κάθε βήμα...ένα ταξίδι στην
Ιστορία», περιήγηση στην Ενετική Κάντια του Δήμου Ηρακλείου, βίντεο για το Ενετικό
φρούριο Rocca a Mare, «Μια μέρα στην αρχαία Ρώμη με τον Λούκιο Ποπίδιο Σεκούντο»,
«Οι Ρωμαϊκοί δρόμοι», «Μια φορά ήταν ο άνθρωπος». Ο πολυαισθητηριακός τρόπος
παρουσίασης των πληροφοριών προσέλκυσε το ενδιαφέρον τους, κινητοποίησε την
περιέργεια, ενώ έδωσε το έναυσμα, με τη διαμεσολάβηση της εκπαιδευτικού, να
δημιουργήσουν δικά τους βίντεο και να τα αναρτήσουν στην εφαρμογή.
● Εφαρμογή Movie maker
Το Movie Maker αξιοποιήθηκε στη δημιουργία: α) βίντεο τραγουδιών (διασκευή
«Ήτανε μια φορά μάτια μου» του Ν. Ξυλούρη, «Τραγουδάμε την Ενετοκρατία», β)
animation με θέμα τον Ερωτόκριτο, γ) βίντεο με δράσεις από το πρόγραμμα «Στο δρόμο
των Χιονάδων», «Οι Απόκριες στην Ενετοκρατία και σήμερα», «Δράσεις με αφορμή
ιστορικές επετείους» δ) βίντεο με φωτογραφίες επισκέψεων σε πεδία ενδιαφέροντος
(Μοναστήρι της περιοχής, μνημεία στο Ηράκλειο) και προσκλήσεις ειδικών στην τάξη
(συγγραφέας, αρχαιολόγος, γεωλόγος, εικαστικός). Η προβολή των βίντεο σε συνδυασμό με
τις κατάλληλες διερευνητικές ερωτήσεις από την εκπαιδευτικό αποτέλεσαν μέσο
εναλλακτικής αξιολόγησης των μεταγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών.
●

281

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Εικόνα 6: Πρόσκληση ειδικών στην τάξη

Εφαρμογή Wikipedia
Στην ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια παρουσιάστηκε κείμενο που αναφερόταν στην ιστορία
του Μοναστηριού της περιοχής, με το οποίο εργάστηκαν στη συνέχεια τα παιδιά σε μικρές
ομάδες. Τα παιδιά παρακολούθησαν το κείμενο στον Η/Υ μέσω βιντεοπροβολέα, ενώ η
εκπαιδευτικός διάβαζε πολύ αργά την κάθε πρόταση. Άκουγαν ως ενεργητικοί ακροατές και
επέλεγαν κάθε φορά εκείνη την πληροφορία που απαντούσε σε αντίστοιχα ερωτήματα.
Όταν έβρισκαν τη λέξη που εμπεριείχε την απάντηση στην ερώτηση, η εκπαιδευτικός τόνιζε
τη λέξη και μεγάλωνε την γραμματοσειρά της, προκειμένου ένα μέλος της ομάδας να την
αντιγράψει στο χαρτί με τη βοήθεια των άλλων που υπαγόρευαν τα γράμματα. Ακολούθησε
διαδικασία διασταύρωσης πληροφοριών διαμέσου σχετικού βιβλίου.
●

Εικόνα 7: Εργασία σε ομάδες και δημιουργία εικονόλεξων

Διαδικτυακές Εφαρμογές Google earth, Google maps
Χρησιμοποιήθηκαν σε δραστηριότητες προετοιμασίας επισκέψεων σε μνημεία, ως
αναπαράσταση και οπτικοποίηση της διαδρομής που θα ακολουθούσαν τα παιδιά. Αυτή η
διαδικασία ενίσχυσε τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την απόκτηση νέων γνώσεων. Τα
παιδιά αλληλεπίδρασαν με τους ψηφιακούς χάρτες των Ενετικών Τειχών και άλλων
μνημείων στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου και στην ιστοσελίδα «Καστρολόγος». Στην
τελευταία, εντυπωσιακή ήταν η εμπειρία παρατήρησης του φρουρίου Rocca a mare με 3-d
animation απεικόνιση, με την οποία μπόρεσαν να το περιστρέψουν και να το δουν από όλες
●
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τις πλευρές του. Η πολυτροπική παρουσίαση προσέφερε πολλά μαθησιακά οφέλη πέραν
της συμβατικής παρουσίασης από μονοδιάστατη εικόνα.
● Διαδικτυακές Εφαρμογές Canva, Google Arts and Culture, Learning apps
Με την εφαρμογή Canva δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική αφίσα για την παγκόσμια
ημέρα μνημείων (18 Απριλίου) και κοινοποιήθηκε. Σε αυτήν συμπεριελήφθησαν εικόνες
μνημείων τις οποίες επέλεξαν τα παιδιά. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού για
την προστασία των μνημείων. Η ηλεκτρονική αφίσα έδωσε τη δυνατότητα να κοινοποιηθεί
η πληροφορία σε περισσότερο κόσμο, πέρα από τα όρια της τάξης.
Με την διαδικτυακή εφαρμογή Google Arts & Cultures και με αφορμή την
επικαιρότητα της 25ης Μαρτίου, παρατηρήθηκαν πίνακες ζωγράφων με θέμα την Ελληνική
επανάσταση και την καθημερινότητα των Ελλήνων. Σχολιάστηκε η επιλογή των θεμάτων και
η σημασία των εικαστικών έργων ως μέσο μεταφοράς της πληροφορίας και γνωστοποίησης
γεγονότων σε εποχές που δεν ήταν εύκολη η πληροφόρηση, κυρίως λόγω έλλειψης των
τεχνολογικών επιτευγμάτων.
Με τη διαδικτυακή εφαρμογή Learning apps δημιουργήθηκαν ψηφιακά παιχνίδια
μνήμης, χρονικής διαδοχής, αντιστοίχισης και παζλ. Χρησιμοποιήθηκε οπτικό υλικό από το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν οικείο στα παιδιά, καθώς και δικές τους εργασίες.
Τα παιδιά έπαιξαν τα παιχνίδια ομαδοσυνεργατικά στην τάξη, αλλά και στο σπίτι με τους
γονείς τους. Τα παιχνίδια λειτούργησαν ακόμα ως μέσα αναστοχασμού και αξιολόγησης
όσων είχαν μάθει.
Τέλος, το ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αναφοράς,
αποθήκευσης και επικοινωνίας του υλικού του συνόλου των δράσεων και στο οποίο
βρίσκονται συγκεντρωμένες οι δράσεις και τα τεκμήριά τους.

Συμπεράσματα
Τα παιδαγωγικά οφέλη της χρήσης των ψηφιακών μέσων στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα παρουσιάζονται ως προς 3 άξονες, το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, τις
Τ.Π.Ε. και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν τα παιδιά.
Ως προς το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας και τα περιεχόμενά του, τα παιδιά
γνώρισαν μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπόρεσαν να εντοπίσουν και να
κατανοήσουν τη συνέχεια και την αλλαγή στα μνημεία και να ευαισθητοποιηθούν σε
θέματα προστασίας τους. Ακόμα μπόρεσαν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ιστορικά
γεγονότα και πώς αυτά επηρέασαν την ζωή των ανθρώπων.
Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. εξοικειώθηκαν με τις λειτουργίες και τη χρήση ψηφιακών
συσκευών (Η/Υ, φωτογραφική μηχανή, εκτυπωτής) και μέσων (λογισμικά, διαδίκτυο) και
ενημερώθηκαν για τους κανόνες προστασίας τους. Εξέφρασαν ιδέες και συναισθήματα
μέσα από ψηφιακά μέσα και πολυτροπικά έργα που δημιούργησαν με την καθοδήγηση της
εκπαιδευτικού.
Η διασύνδεση των Τ.Π.Ε. με την Ιστορία προσέφερε ερεθίσματα ανάπτυξης της
κριτικής και δημιουργικής σκέψης, καθώς και μεταγνωστικών στρατηγικών. Τα παιδιά
συμμετέχοντας σε ομαδοσυνεργατικές δράσεις ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας,
επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Τα παιδιά βελτίωσαν το συντονισμό των
κινήσεων τους, αυτενέργησαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση
τους. Τέλος, κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον και η περιέργεια τους για διερευνήσεις και
ανακαλύψεις, ενώ διασκέδασαν.
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Διαδικτυακή υποστήριξη τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης:
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη παρουσίαση της υποδομής που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ASAP-Training και αξιοποιείται για την τυπική, μη-τυπική
και άτυπη κατάρτιση εκπαιδευτών σε θέματα πρόληψης ναρκωτικών. Η υλοποίηση της
υποδομής αντιμετωπίστηκε ως έργο πληροφορικής, όπου εφαρμόστηκαν γνωστές μέθοδοι
ανάπτυξης λογισμικού. Ο σχεδιασμός που πραγματοποιήθηκε βασίστηκε σε προδιαγραφές
που προέκυψαν από εκπαιδευτές και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα
πρόληψης ναρκωτικών, καθώς και από την διερεύνηση συμβατικών προδιαγραφών
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικών δικτύων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε
μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία αποτελείται από δυο βασικά
υποσυστήματα: μια Εικονική Κοινότητα Πρακτικής για την υποστήριξη της μη-τυπικής και
της άτυπης εκπαίδευσης και ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης για την υποστήριξη της
τυπικής και της μη-τυπικής εκπαίδευσης μέσα από δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης.
H πλατφόρμα αξιοποιείται ήδη στην πράξη, στα πλαίσια του προαναφερθέντος έργου για
την κατάρτιση επαγγελματιών.
Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), εικονικές κοινότητες μάθησης (Virtual
Community of Practice), συστήματα διαχείρισης (Learning Management Systems)
επαγγελματική κατάρτιση (vocational training), πρόληψη ναρκωτικών (drug prevention).

1. Εισαγωγή
H συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση, έννοιες πολύ
στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, αποτελούν από τους πιο σημαντικούς τρόπους
αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που συνεχώς λαμβάνουν χώρα,
διευκολύνοντας την ένταξη ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναγνώρισε ενεργά τη μάθηση ως δια βίου προσπάθεια και καθόρισε σε
γενικές γραμμές το πλαίσιο στο οποίο η μάθηση λαμβάνει χώρα σε όλη τη ζωή ενός ατόμου
εισάγοντας τις έννοιες της τυπικής, της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης (Werquin,
2007). Παράλληλα, ένα βασικό αντικείμενο έρευνας στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία τα
τελευταία χρόνια, είναι η αποτελεσματικότητα των τρόπων εφαρμογής της ηλεκτρονικής
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μάθησης στη δια βίου εκπαίδευση και στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Αυτή η
έρευνα αφορά κυρίως στην αναθεώρηση υφιστάμενων θεωριών μάθησης και διδακτικών
μοντέλων και με την παρουσίαση και εξέταση ως προς την αποτελεσματικότητά τους νέων
θεωριών, μεθοδολογιών και παιδαγωγικών πρακτικών, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο
δυνατό τρόπο τις τεχνολογικές εξελίξεις (Veletsianos, 2016).
Στη παρούσα εργασία εξετάζουμε την περίπτωση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής
πλατφόρμας με διακριτικό όνομα «ASAP Training IP» (IP: Integrated Platform), η οποία
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Building effective drug prevention results
across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training”
(http://asap-training.eu/) με ακρώνυμο «ASAP-Training». Το έργο χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JUSTICE 2014- 2020 και αφορά στην κατάρτιση επαγγελματιών που
ασχολούνται με την πρόληψη των ναρκωτικών. Σκοπός της ανάπτυξης της εν λόγω
πλατφόρμας είναι η δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών μεθόδων μάθησης, στη
συγκεκριμένη περίπτωση αυτών της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Απευθύνεται
σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ενώ εκτός της παρεχόμενης κατάρτισης επιτρέπει μια
σειρά από επιπλέον δραστηριότητες που βασίζονται σε εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης,
όπως τη διάδοση πληροφορίας μεταξύ των μελών, το διαμοιρασμό αρχείων multimedia,
τον εμπλουτισμό αποθετηρίου ψηφιακών πόρων, τη δυνατότητα κριτικής/ σχολιασμού
πρακτικών, την ανταλλαγή απόψεων περιπτώσεων χρήσης, κλπ. Καθώς προβλέπεται η
αξιοποίηση της πλατφόρμας από τους 11 συνεργάτες του έργου σε 9 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υποστηρίζονται 9 διαφορετικές γλώσσες. Η κατάρτιση που έχει αρχίσει ήδη να
υλοποιείται αφορά στα Ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα για την πρόληψη των ναρκωτικών
(EDPQS – European Drug Prevention Quality Standards) υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και εθισμού αυτών (EMCDDA - European
Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction).
Το κείμενο της εργασίας έχει οργανωθεί ως εξής:
 Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται επισκόπηση των υπαρχόντων παιδαγωγικών μοντέλων και
θεωριών μάθησης που απασχόλησαν την συγκεκριμένη εργασία.
 Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη
της εργασίας.
 Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι κύριες λειτουργίες της πλατφόρμας
ASAPTraining.
 Στο Κεφάλαιο 5 καταγράφονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν.
 Τέλος στο Κεφάλαιο 6 γίνεται σύνοψη της εργασίας

2. Παιδαγωγικά μοντέλα και έννοιες
Τα παιδαγωγικά μοντέλα που ελήφθησαν υπόψη στη συγκεκριμένη εργασία
αντικατοπτρίζονται στις δύο επιμέρους τεχνολογίες που υποστηρίζονται από την
πλατφόρμα που αναπτύχθηκε η οποία συνδυάζει (α) τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι
τεχνολογίες κοινωνικών δικτύων με (β) τις συμβατικές τεχνολογίες της ηλεκτρονικής
μάθησης. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζονται ταυτόχρονα οι διάφορες διαδικασίες
μάθησης τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση από τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
(Learning Management System - LMS) και την Εικονική Κοινότητα Πρακτικής (Virtual
Community of Practice - VCoP)όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
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Τυπική μάθηση (Formal learning): Σε αυτή τη διαδικασία μάθησης η γνώση καθοδηγείται
από τον εκπαιδευτικό και μεταβιβάζεται στον μαθητή στα πλαίσια της λειτουργίας των
οργανωμένων βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια
εκπαίδευση) (“Recognition of Non-formal and Informal Learning”, 2020).

Εικόνα 6: Τυπική / μη-τυπική / άτυπη μάθηση

Μη- τυπική μάθηση (NonFormal learning): Η «μη τυπική» μάθηση ορίζεται ως η
οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Αυτές παρέχονται συνήθως από διάφορους φορείς εκπαίδευσης αλλά και από
«επίσημα» εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παραδείγματα μη τυπικής μάθησης είναι προγράμματα
κατάρτισης που παρέχονται στα πλαίσια κοινωνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων
όπως βιβλιοθήκες, σχολές μουσικής, σχολές ξένων γλωσσών, κοινοτικά κ.λπ. (Tudor, 2013).
Άτυπη μάθηση (Informal learning): Στην «άτυπη μάθηση» κάθε άτομο κατά την διάρκεια
της ζωής του μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, δεξιότητες, γνώσεις από την καθημερινή
εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το γύρω περιβάλλον του. Τέτοια
παραδείγματα αποτελούν η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από την διαμονή στη χώρα που
μιλιέται αυτή η γλώσσα, από συνομιλίες με έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας που μιλά τη
συγκεκριμένη γλώσσα, ή ταινίες, τραγούδια ή χρήση στο Διαδίκτυο, διαβάζοντας βιβλία,
περιοδικά ή εφημερίδες (Tudor, 2013). Γενικότερα, σχετίζεται με δεξιότητες που θα πάρει
το άτομο κατά την διάρκεια της ζωής του και προσλαμβάνονται μέσα από την
αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα.
Ενεργή μάθηση (Activelearning): Η ενεργή μάθηση στηρίζεται στον κονστρουκτιβισμό
(Constructivism) (Anthony, 1996) και συνδέεται στενά με τη μάθηση μέσω της αναζήτησης
(Bruner, 1961) και τη μάθηση μέσω της ουσιαστικής/ απαραίτητης υποδοχής (Ausubel,
1978). Πολλοί διδάσκοντες ισχυρίζονται ότι η μάθηση είναι εγγενώς ενεργή και πως οι
μαθητές καθώς ακούν τις συμβατικές παρουσιάσεις στην τάξη είναι συνεπώς και ενεργά
συμμετέχοντες (Bonwell & Eison, 1991).
Πλαισιοθετημένη μάθηση (Situated learning): Είναι μια θεωρία που εξηγεί την απόκτηση
επαγγελματικών δεξιοτήτων ενός ατόμου και περιλαμβάνει έρευνα ως προς τη συμμετοχή
του σε μια κοινότητας πρακτικής. Η Πλαισιοθετημένη Μάθηση ουσιαστικά εστιάζει στη
σχέση μεταξύ της μάθησης και της κοινωνικής κατάστασης όπου λαμβάνει χώρα αυτή
(Wikipedia, 2020).
Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Self-Regulated learning): Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση
αναφέρεται στο πώς οι μαθητές γίνονται κύριοι των δικών τους διαδικασιών μάθησης.
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Είναι η διαδικασία αυτό-καθοδήγησης μέσω της οποίας οι μαθητές μετατρέπουν τις
πνευματικές τους ικανότητες σε δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία και σε
διάφορους τομείς, όπως ακαδημαϊκός, αθλητισμός, μουσική και υγεία (Zimmerman, 2015).
Συνεργατική μάθηση (Collaborative learning): Ο όρος «συνεργατική μάθηση» αναφέρεται
σε μια μέθοδο διδασκαλίας στην οποία μαθητές διαφορετικού επίπεδου απόδοσης
συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Οι μαθητές είναι
υπεύθυνοι όχι μόνο για τη δική τους μάθηση αλλά και για τη μάθηση των υπολοίπων μελών
της ομάδας. Έτσι, η επιτυχία ενός συμβάλει στην επιτυχία των υπολοίπων μαθητών
(Gokhale, 1995).
Συνδεσιμότητα (Connectivism): Είναι μια θεωρία όπου ορίζει ως πεδίο παραγωγής γνώσης
τις συλλογικές συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου. Σύμφωνα με τον
Siemens (2004) η γνώση δημιουργείται πέρα από τις ατομικές ικανότητες των
συμμετεχόντων και αλλάζει συνεχώς (Bates, 2015). Τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι
τεχνολογίες διαδικτύου, όπως μηχανές αναζήτησης, wiki, διαδικτυακά φόρουμ συζήτησης
και κοινωνικά δίκτυα συνέβαλαν σε νέους δρόμους μάθησης (Wikipedia, 2020).
Εποικοδομητισμός (Constructivism): Τονίζει την σημασία της συνείδησης, της ελεύθερης
θέλησης και της κοινωνικής επιρροής στη μάθηση. H γνώση οικοδομείται μέσω
απομνημόνευσης των εμπειριών ενός ατόμου και της μετάδοσης αυτών σε τρίτους που δεν
έχουν την ανάλογη εμπειρία/γνώση (Bates, 2015).
Κοινότητες Πρακτικής (Community of Practice - CoP): Οι κοινότητες πρακτικής είναι ομάδες
ανθρώπων που μοιράζονται από κοινού μια ανησυχία, ένα σύνολο προβλημάτων ή το
πάθος τους για ένα θέμα και μέσα σε αυτές τις ομάδες εμβαθύνουν τις γνώσεις και την
εμπειρία τους σε αυτόν τον τομέα αλληλοεπιδρώντας σε συνεχή βάση (Wenger,
McDermott, & Snyder, 2002). Οι διαδικασίες της μη-τυπικής μάθησης και της άτυπης
μάθησης ενισχύονται αποτελεσματικά μέσω της συμμετοχής των επαγγελματιών σε μια
Κοινότητα Πρακτικής, καθώς λαμβάνει χώρα αποτελεσματική μεταφοράς της «σιωπηρής»
(tacit) γνώσης, η οποία γενικώς απαιτεί εκτεταμένη προσωπική επαφή, τακτική
αλληλεπίδραση και εμπιστοσύνη (Wenger, McDermott & Snyder, 2002).
Εικονική Κοινότητα Πρακτικής: Είναι μια κοινότητα πρακτικής η οποία αναπτύσσεται και
διατηρείται χρησιμοποιώντας υποδομές του διαδικτύου (Wikipedia, 2020).
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: Αναφέρεται ως μια διαδικτυακή εφαρμογή λογισμικού
που έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται το μαθησιακό περιεχόμενο, την αλληλεπίδραση των
μαθητών, τα εργαλεία αξιολόγησης και τις αναφορές της μαθησιακής προόδου και των
μαθητικών δραστηριοτήτων (Kasim N & Khalid, 2016).

3. Μεθοδολογία
Η διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικά στάδια
ακολουθώντας τον κύκλο ζωής του λογισμικού όπως αυτός καθορίζεται από την Τεχνολογία
Λογισμικού (Sommerville, 2010). Τα στάδια αυτά συνοψίζονται ως εξής:
 Ανάλυση απαιτήσεων, σύνταξη προδιαγραφών.
 Διερεύνηση εργαλείων ανοιχτού κώδικα.
 Εγκατάσταση των εργαλείων και διαμόρφωση της Πλατφόρμας.
 Παραμετροποίηση και ανάπτυξη νέου κώδικα.
 Έλεγχος καλής λειτουργία της Πλατφόρμας (επιβεβαίωση/ επαλήθευση).
 Χρήση της Πλατφόρμας (παροχή μαθημάτων, ανταλλαγή γνώσεων, κλπ.).
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Συντήρηση της Πλατφόρμας και περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών της.

3.1. Συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές
Η ανάπτυξη της πλατφόρμας έγινε σύμφωνα με εκείνες τις απαιτήσεις που
καθορίστηκαν λεπτομερώς στο στάδιο της «Ανάλυσης των Απαιτήσεων» που προηγήθηκε
και η οποία τεκμηριώθηκε σε συγκεκριμένο παραδοτέο του έργου. Οπότε, η πλατφόρμα θα
πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί δύο βασικές κατηγορίες λειτουργικών απαιτήσεων:
1. Αυτές που αφορούν σε λειτουργικότητα εικονικών κοινοτήτων πρακτικής (VCoP) για
την παροχή άτυπης και εν μέρει μη-τυπικής εκπαίδευσης με εργαλεία κοινωνικής
δικτύωσης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης, ανάπτυξης σχέσεων
και ενημέρωσης.
2. Αυτές που ικανοποιούνται από τη λειτουργικότητα των Συστημάτων Διαχείρισης
Μάθησης (LMS) για την παροχή τυπικής και εν μέρει μη-τυπικής εκπαίδευσης με
εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για τη διάθεση και διαχείριση εκπαιδευτικών
πόρων και μαθησιακών δραστηριοτήτων.
3.2. Διερεύνηση υφιστάμενων εργαλείων ανοικτού κώδικα
Προκειμένου να ικανοποιηθούν και οι δύο προαναφερθέντες βασικές κατηγορίες
απαιτήσεων πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των διαθέσιμων προς χρήση εργαλείων
ανοικτού λογισμικού. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης εξετάστηκαν όλες εκείνες οι
δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των εργαλείων που επιλέχθηκαν. Επίσης, έγιναν
δοκιμές για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης όλων των εργαλείων ως προς τις
προδιαγραφές και το ποσοστό κάλυψης στις ανάγκες που καταγράφηκαν.
Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πρώτης κατηγορίας (εικονικές κοινότητες
πρακτικής) εξετάστηκαν αναλυτικά τα εργαλεία Mahara (https://mahara.org), HumHub
(https://humhub.org), BuddyPress (https://buddypress.org), Elgg (https://elgg.org) και
EasySocial (https://stackideas.com/easysocial), ενώ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
της δεύτερης κατηγορίας (συστήματα διαχείρισης μάθησης) εξετάστηκαν αναλυτικά τα
εργαλεία Moodle (https://moodle.org), easyLMS (https://www.easy-lms.com) και
OpeneClass (https://docs.openeclass.org). Από την προαναφερθείσα διερεύνηση
επιλέχθηκαν τα εργαλεία, Moodle και EasySocial ως εκείνες οι τεχνολογικές πλατφόρμες
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου ASAP-Training.
Το Moodle (Wikipedia, 2020) είναι ένα ελεύθερο, ασφαλές και ανοιχτού κώδικα
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System) γραμμένο σε PHP και
διανέμεται με την ανοικτή άδεια GPL (GNU Public License). Αναπτύχθηκε ακολουθώντας
γνωστές στη βιβλιογραφία παιδαγωγικές αρχές παρέχοντας δυνατότητες μικτής μάθησης,
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διδασκαλίας στην τάξη και χρησιμοποιείται ευρέως ήδη σε
σχολεία, πανεπιστήμια, εργασιακούς χώρους και άλλους τομείς γύρω από την εκπαίδευση.
Το EasySocial είναι μια επέκταση για το Joomla CMS (https://www.joomla.org) με
δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών μέσα από
ομάδες συζήτησης, κοινής χρήσης αρχείων/ πολυμέσων, εφαρμογής δημοσκοπήσεων κλπ.
Ένα επιπλέον πλεονέκτημά της είναι η δυνατότητα υψηλού βαθμού παραμετροποίησης του
υπό-ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου ως προς τη ροή δραστηριότητας, την αποθήκευση και τη
διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου, την προσβασιμότητα στη πληροφορία, τη
διαχείριση των χρηστών/ συμβάντων, κλπ.
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3.3. Αρχιτεκτονική της ASAP-TRAININGIP
Για την υλοποίηση της πλατφόρμας ASAP-TrainingIP έγινε χρήση του ανοικτού
λογισμικού Joomla. Πρόκειται για ένα πολύ διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης
Περιεχομένου (Content Management System - CMS) για την ανάπτυξη διαδικτυακών
εφαρμογών και δημοσίευσης περιεχομένου ιστού με αρκετά καλή κοινότητα υποστήριξης.
Ωστόσο, σημαντικός λόγος για την επιλογή του CMS Joomla ως βάση ανάπτυξης είναι η
ύπαρξη και υποστήριξη επεκτάσεων (plugins) για τη σύνδεση με το δημοφιλές Σύστημα
Διαχείρισης Μάθησης Μoodle και τη λειτουργία των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
Easysocial
όπως
προαναφέραμε.
Συγκεκριμένα,
η
επέκταση
Joomdle
(https://www.joomdle.com) προσφέρει δια-συνδεσιμότητα μεταξύ των Joomla και Moodle
και καθώς το EasySocial είναι επίσης επέκταση του Joomla, μας δίνεται η δυνατότητα να
δημιουργήσουμε ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας (Single Sign On – SSO) για
ηλεκτρονική μάθηση όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 7: Υποσυστήματα της ASAP-Training IP

3.4 Διαδικασία υλοποίησης και ολοκλήρωσης συστατικών
Η διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας ξεκίνησε με την εγκατάσταση των
συστημάτων Joomla και Moodle. Στη συνέχεια έγινε η ενσωμάτωση της επέκτασης
EasySocial του Joomla. Η ενοποίηση όλων των συστημάτων επετεύχθη με την εγκατάσταση
και την παραμετροποίηση της επέκτασης Joomdle όπως προαναφέραμε, η οποία
προσφέρει δια-λειτουργικότητα μεταξύ όλων των δομικών συστατικών της πλατφόρμας
προσφέροντας εν τέλει ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης με κοινό
έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη που γίνεται μια φορά (SSO – Single Sign On).
Ακολούθησε η παραμετροποίηση όλων των υποσυστημάτων για την πλήρη ικανοποίηση
των προδιαγραφών που είχαν τεθεί.
3.5. Πολύγλωσση υποστήριξη
Για το έργο ASAPTraining είναι πολύ σημαντικό να εξαχθούν συμπεράσματα από τη
χρήση της πλατφόρμας σε τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης, με διαφορετικούς
χρήστες, που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, να έχουν εξοικειωθεί με τη
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λειτουργία σε διαφορετικά μοντέλα μάθησης και ίσως να έχουν διαφορετικές ανάγκες
κατάρτισης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία της σε 9 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλική, Ιταλική, Σλοβενική, Ουγγρική,
Πολωνική, Εσθονική, Φλαμανδική, Ελληνική και Κροατική).

4. Παρουσίαση της Ολοκληρωμένης πλατφόρμας ASAP Training
Η ASAP-Training IP (https://vcp-asap.hmu.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή
λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν και να παρακολουθούν
μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης και να έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε
πληροφοριακό υλικό. Εκτός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι χρήστες μπορούν να
συζητούν/σχολιάζουν πρακτικές και περιπτώσεις χρήσης μέσω διαφόρων εργαλείων
κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας καθώς και να αξιοποιούν διάφορα σύγχρονα ή
ασύγχρονα εργαλεία όπως chat, timelines, forums, δημοσκοπήσεις κ.λπ. Η πλατφόρμα
προορίζεται να υποστηρίξει όλες τις δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης που
προτείνονται στα πλαίσια του έργου ASAP-training.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ASAP
Training.

Εικόνα 8: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα ASAP Training

Ενιαίο ολοκληρωμένο Σύστημα: Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, η ASAP-training IP έχει
σε πρώτο πλάνο τους συνδέσμους που οδηγούν στις δυο επιμέρους περιοχές χρήσης της:
την Εικονική Κοινότητα Πρακτικής (VCP Αrea) και το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (eLearning Area)-Ένδειξη 1. Ένας χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει την περιοχή
εργασίας επιλέγοντας τους παραπάνω συνδέσμους.
Πολύγλωσση υποστήριξη: Ο χρήστης της Πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να αλλάζει
ανά πάσα στιγμή τη γλώσσα του περιεχομένου (ένδειξη 2, Εικόνα 3).
Υπηρεσία ενιαίας σύνδεσης– Single Sign On: Η ASAP-Training IP επιτρέπει στους
χρήστες να δημιουργήσουν ατομικό λογαριασμό με αίτημα εγγραφής, το οποίο εγκρίνεται
από τους διαχειριστές του συστήματος (ένδειξη 3, Εικόνας 3). Λογαριασμοί χρηστών
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μπορούν να δημιουργηθούν και απευθείας από τους διαχειριστές. Κάθε λογαριασμός
ισχύει και για τα δύο υποσυστήματα προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ενιαία πρόσβαση
στους χρήστες οι οποίοι μπορούν να μεταβαίνουν απρόσκοπτα από το ένα υποσύστημα στο
άλλο δίνοντας τα στοιχεία του λογαριασμού τους μόνο μία φορά.
Από την ανάλυση των απαιτήσεων έχουν οριστεί 2 βασικές ομάδες/ρόλοι χρηστών.
1. Απλοί χρήστες επαγγελματίες για την πρόληψη ναρκωτικών, εκπαιδευόμενοι.
2. Εκπαιδευτές που κάνουν την κατάρτιση των επαγγελματιών με διαδικασίες
ηλεκτρονικής μάθησης αξιοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης. Στο έργο
ASAP-Training αρχικά εκπαιδεύονται για την κατάρτιση που πρόκειται να κάνουν και
για τη χρήση της πλατφόρμας.
Εκτός από τις παραπάνω ομάδες χρηστών υπάρχουν επίσης οι εξής ρόλοι χρηστών:
1. Οι διαχειριστές του συστήματος που έχουν υπό την επίβλεψή τους όλη την
πλατφόρμα και
2. Οι χρήστες-επισκέπτες που μπορούν να συμμετέχουν στην εικονική κοινότητα
πρακτικής και έχουν τη δυνατότητα να διατρέξουν το υλικό που υπάρχει σε ανοιχτά
μαθήματα στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης.
Ευχρηστία: Η ASAP-Training IP κληρονομεί τα χαρακτηριστικά ευχρηστίας των
υποσυστημάτων της, τα οποία έχουν σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων με συνεχείς
βελτιώσεις επί χρόνια και θεωρούνται ώριμα ως αυτόνομα συστήματα που υιοθετούν
βέλτιστες πρακτικές χρήσης. Επίσης η ομάδα ανάπτυξης προσπάθησε να εφαρμόσει μια
σειρά από γνωστές αρχές ευχρηστίας οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί αναλυτικά σε τεχνικό
δελτίο παράδοσης τμημάτων του έργου (Nielsen, 1994).
Ανταποκρίσιμος σχεδιασμός: Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να είναι λειτουργική
σε όλες τις φορητές συσκευές όπως smartphones και tablets (δείτε ενδεικτικό παράδειγμα
στην Εικόνα 4).

Εικόνα 9: Responsive design - 768 x 1024 and 360 x 740

Στο σχεδιασμό του έργου έχουν οριστεί αρκετές διαδικασίες "δοκιμής & εντοπισμού
σφαλμάτων". Μια από τις πρώτες δοκιμές αφορούσε την αλληλεπίδραση των χρηστών με
το σύστημα και έγινε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του έργου στη Λισαβόνα (2019), από
την οποία εξήλθαν πολύτιμα συμπεράσματα από την χρήση/ ανάδραση (feedback) των
χρηστών. Στο πλάνο έχει προγραμματιστεί και η αξιολόγηση της ASAP-Training IP από τους
χρήστες μετά την πρώτη κυκλοφορία του λογισμικού και λειτουργεί γραφείο υποστήριξης
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χρηστών (helpdesk - ένδειξη 4, Εικόνας 3) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι χρήστες από την
κεντρική σελίδα της πλατφόρμας.

5. Αποτελέσματα
Η παρούσα υποδομή ASAP-Training IP ήταν διαθέσιμη τον Σεπτέμβριο του 2019
πρώτη επίσημη έκδοση (v1) της πλατφόρμας και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.
Μια νέα έκδοση (v2) με πολύγλωσση υποστήριξη, κυκλοφόρησε στα μέσα Σεπτεμβρίου
(Σεπτέμβριος 2020). Αυτές οι επίσημες εκδόσεις θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου. Η πλατφόρμα αξιοποιείται ήδη στα πλαίσια του έργου ASAP-Training,
εκπαιδεύοντας επαγγελματίες εκπαιδευτές για την πρόληψη ναρκωτικών υπό την αιγίδα
του European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Σε δεύτερο
χρόνο, οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση
επαγγελματιών που ειδικεύονται στη πρόληψη χρήσης των ναρκωτικών. Επιπλέον, για τους
υπόλοιπους μήνες του έργου, η πλατφόρμα θα συντηρείται και θα αναθεωρείται αν
προκύψει κάποια νέα απαίτηση ή δυσλειτουργία. Τα αποτελέσματα από τις εκπαιδεύσεις
που πραγματοποιήθηκαν ήταν πολύ θετικά καθώς οι εταίροι εκφράστηκαν με πολύ καλά
λόγια και έδωσαν αρκετά καλές κρητικές. Για παράδειγμα, ο βαθμός για τη χρησιμότητα
των εργαλείων μάθησης (τηλεδιάσκεψη, συζητήσεις, διαδραστικά υλικά κ.α.) είναι
παραπάνω από ικανοποιητικός συγκεντρώνοντας 5.30/7 μονάδες.
Η αξιοποίηση της πλατφόρμας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά α) στην κατάρτιση
εκπαιδευτών η οποία συμβαδίζει με Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές για την
πρόληψη της χρήσης ουσιών και β) στην αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων για την
υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων πρακτικής στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
επαγγελματιών σε θέματα ευπαθών ομάδων.

6. Συμπεράσματα
Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάστηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα με τη
διακριτική ονομασία «ASAP-Training IP», η οποία σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και λειτουργεί
για τη φιλοξενία (α) μιας εικονικής διαδικτυακής κοινότητας και (β) μαθημάτων
ηλεκτρονικής μάθησης με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι εκπαιδευτές μπορούν να
δημιουργήσουν μαθήματα για την παροχή δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης μέσω
ενός τυπικού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), ενώ οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
μοιράζονται τις πρακτικές και να ανταλλάσσουν απόψεις μέσω μιας εικονικής κοινότητας
πρακτικής (VCoP), η οποία υποστηρίζει ποικίλα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Η τελική
έκδοση της πλατφόρμας θα προσφέρει πολύγλωσσo περιεχόμενο. Το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο Κρήτης (HMU) φιλοξενεί την πλατφόρμα και φροντίζει για τις υπηρεσίες
συντήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε το έργο ASAP-Training για την χρηματοδότηση της εργασίας, καθώς και
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που ανέλαβε την υλοποίηση της πλατφόρμας ASAP
Training ΙP, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Βασιλάκη Κωνσταντίνου τον οποίο επίσης
ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας έδωσε να απασχοληθούμε στο συγκεκριμένο
έργο.
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Έξυπνα Περιβάλλοντα Μάθησης με στόχο τη Δια Βίου Μάθηση
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Περίληψη
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων και η πανταχού παρούσα
δικτύωση έχει επηρεάσει την εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή. Η εξάπλωση των έξυπνων
συσκευών που έχουν δυνατότητα δικτύωσης, δημιουργούν ένα Διαδίκτυο από Αντικείμενα,
βρίσκονται όλο και περισσότερο διάσπαρτες στoν αστικό ιστό, αλλά και πάνω μας σαν
αξεσουάρ ή μέρος των ρούχων μας, δημιουργούν νέες προοπτικές μάθησης για τον
άνθρωπο. Η πιο εξελιγμένη συσκευή που έχουμε μόνιμα πάνω μας είναι το κινητό
τηλέφωνο, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών και μέσω αισθητήρων
και δικτύωσης μπορεί να παρέχει πληθώρα πληροφοριών στο χρήστη. Αποτελεί σήμερα τη
βασική πλατφόρμα μάθησης πέρα από τα στενά χωρικά και χρονικά πλαίσια της τυπικής
εκπαίδευσης.
Η δημιουργία Έξυπνων Περιβαλλόντων Μάθησης μέσα στα πλαίσια μιας Έξυπνης Πόλης ή
μιας ευρύτερης περιοχής ενός Δήμου μπορεί να επιτρέψει μια διαρκή μετάδοση
δεξιοτήτων και γνώσεων στο πολίτη και να διευκολύνει την Δια Βίου Μάθηση τόσο στον
χρονικό άξονα (lifelong) όσο και στον άξονα των ευκαιριών μάθησης ανά χρονική στιγμή
(lifewide).
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε περιληπτικά την εξέλιξη, αλλά και την κριτική στο
πεδίο των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities). Θα εξετάσουμε πώς συσχετίζονται με τα Έξυπνα
Περιβάλλοντα Μάθησης (Smart Learning Environments) και θα προτείνουμε μια
κατηγοριοποίηση των πεδίων μάθησης σε μια Έξυπνη Πόλη. Βάσει των υποδομών του
Δήμου Πλατανιά θα προτείνουμε ένα σύστημα που θα μπορούσε να αποτελέσει μια
εισαγωγική πλατφόρμα έξυπνης μάθησης με έμφαση στην παροχή Δια Βίου Μάθησης,
παρακινούμενοι και από την φετινή διδασκαλία στον Τομέα Πληροφορικής του Εσπερινού
ΕΠΑΛ Πλατανιά.
Λέξεις-κλειδιά: Έξυπνα περιβάλλοντα μάθησης, έξυπνες πόλεις, δια βίου μάθηση

1. Εισαγωγή
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η έντονη αστικοποίηση έχει διαμορφώσει ένα
διαφορετικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει σήμερα ο άνθρωπος. Οι πόλεις
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της γης και προσπαθούν να
αντεπεξέλθουν σε αυτό τον υπερπληθυσμό που διαμορφώνει νέους όρους ζωής στο αστικό
περιβάλλον. Μεγάλα προβλήματα της εποχής μας όπως το κυκλοφορικό, οι ενεργειακές
απαιτήσεις, τα απορρίμματα, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
εντείνονται διαρκώς και απαιτούν πλέον βιώσιμες λύσεις. Επιπλέον σε κοινωνικό επίπεδο
οι σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν εντάσεις που τείνουν να διαταράξουν την κοινωνική
συνοχή και αφορούν την πολυεθνικότητα, τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών, την ανεργία,
τον ρατσισμό, την περιθωριοποίηση και την ανάγκη για ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα ζωής
του ανθρώπου. Οι προκλήσεις αυτές αναζητούν λύσεις τόσο στο νεοτερικό σχεδιασμό των
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αστικών υποδομών όσο και σε παρεμβάσεις και πολιτικές σε διάφορα επίπεδα που θα
αναπροσαρμόσουν τους όρους και τις συνθήκες ζωής για τους κατοίκους των πόλεων.
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται συγκλίνουν στην ενσωμάτωση εκτεταμένων
τεχνολογικών λύσεων στον ιστό της πόλης οι οποίες και θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση
για την μετατροπή της σε μια Έξυπνη Πόλη. Και πράγματι σήμερα η τεχνολογία προσφέρει
πληθώρα λύσεων, που υπόσχονται να βελτιώσουν τη ζωή της πόλης. Έξυπνες συσκευές
στον αστικό ιστό μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία και φωτεινότητα του χώρου, να
μετρήσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και το συνωστισμό σε μια πλατεία και τον φόρτο
κίνησης σε μια λεωφόρο. Οι πόλεις αποτελούν σήμερα ένα χώρο δοκιμών και εφαρμογής
τεχνολογικών λύσεων και πολιτικών που κινητοποιούν μεγάλα κομμάτια της βιομηχανίας
πληροφορικής και τεχνολογιών.
Όμως είναι αρκετή μια εκτεταμένη τεχνολογική ενσωμάτωση στον αστικό ιστό των
σύγχρονων πόλεων, για να τις μετεξελίξουν σε Έξυπνες Πόλεις;

2. Έξυπνες Πόλεις και Έξυπνοι Κάτοικοι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει αρκετά χρόνια τώρα στην ιδέα των έξυπνων
πόλεων. Κατά την προηγούμενη δεκαετία δίνονταν έμφαση στην χρηματοδότηση για τη
δημιουργία κατάλληλων τεχνικών υποδομών που θα ενίσχυαν την πόλη και θα την
καθιστούσαν περισσότερο λειτουργική. Στο τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα Horizon
2020 μεγάλη έμφαση δίνεται στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα οδηγήσουν σε
μια Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σύμφωνα με την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον
προτείνεται η εφαρμογή πολιτικών που θα μετατρέπουν τις πόλεις σε πεδία εφαρμογής
καινοτομιών και παραγωγής πλούτου με στόχο την οικονομική τους ανάπτυξη και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η υλοποίηση αυτών των στόχων ενώ σε προηγούμενες
περιόδους απευθύνονταν σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, πλέον προωθείται μέσα
από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Υποστηρίζεται ότι μια τέτοια σύμπραξη θα
αποφέρει ιδιαίτερα οφέλη στις πόλεις και θα συμβάλλει στην επίλυση των σύγχρονων
προβλημάτων αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας ακόμα και τα κοινωνικά προβλήματα μέσα
από το πρίσμα της τεχνολογικής παρέμβασης και αναβάθμισης της πόλης (Engelbert et al.,
2019).
Η προσέγγιση αυτή ταιριάζει πλήρως με τη σύγχρονη τάση φιλελευθεροποίησης τόσο
της αγοράς όσο και της διακυβέρνησης ενός κράτους και κατ’ επέκταση και μιας μικρότερης
περιοχής όπως είναι ένας Δήμος και μια πόλη. Οι Δήμοι σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν
αυξημένες αρμοδιότητες και διογκωμένα προβλήματα. Καλούνται με μειωμένους πόρους
και αριθμητικά λιγότερο προσωπικό να βρουν έξυπνες και πρακτικές λύσεις που θα
εφαρμόσουν στην τοπική τους διακυβέρνηση με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας
των πολιτών.
Η τεχνολογία εμφανίζεται ως η σύγχρονη λύση σε αυτά τα προβλήματα, επιτρέποντας
έξυπνη επίβλεψη, μέτρηση και διαχείριση των προβλημάτων της πόλης παρεμβαίνοντας
είτε αυτόματα, είτε κατ’ επιλογή της τοπικής διοίκησης. Οι δημοτικές αρχές μετατρέπονται
έτσι εκτός από φορείς διακυβέρνησης και σε σύγχρονους αναζητητές τεχνολογικών λύσεων.
Διαφημίζουν την προσπάθεια τους για τεχνολογική αναβάθμιση και υποστήριξη της
καινοτομίας στην πόλη τους και δηλώνουν ανοικτοί στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και
επενδύσεων από εταιρίες που θα παρέχουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία για εφαρμογή
λύσεων στον αστικό ιστό.
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Η συγκεκριμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων δεν αποτελεί μια
ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της Αστικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που επιδιώκεται.
Η εκτεταμένη και μονοδιάστατη τεχνολογική αναβάθμιση στις υποδομές μιας πόλης και τα
αποτελέσματα αυτής έχουν δεχθεί έντονη κριτική από ερευνητές πάνω στον τομέα των
σύγχρονων πόλεων (Kitchin, 2015; Vanolo, 2016). Η κριτική συγκλίνει στην μη συμμετοχή
των κατοίκων στις εξελίξεις και αλλαγές που δρομολογούνται στην πόλη τους και που
τελικά επηρεάζουν την ζωή τους. Θεωρητικά μοντέλα όπως αυτό της Τριπλής Έλικας της
Καινοτομίας, που συμπεριλάμβαναν ως παράγοντες που οδηγούν την καινοτομία σε μια
περιοχή την Διακυβέρνηση, την Έρευνα και την Βιομηχανία αναθεωρούνται και προστίθεται
ένα τέταρτο πεδίο που αναγνωρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, αυτό της Κοινωνίας
(Borkowska & Osborne, 2018).
Αντίστοιχα αναγνωρίζεται ότι το πεδίο της Έξυπνης Πόλης δεν μπορεί να οριστεί
μονοσήμαντα αλλά μπορεί να προσεγγιστεί από διαφορετικές οπτικές. Η αναγκαία
τεχνολογική αναβάθμιση και εξέλιξη των υποδομών μιας πόλης μπορεί υποβοηθήσει τόσο
την τεχνοκρατική εφαρμογής λύσεων στον αστικό ιστό, αλλά επιπλέον να χρησιμοποιηθεί
προς ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου και της συμμετοχής στα κοινά οδηγώντας σε
περισσότερη δημοκρατία στην πόλη. Για να οδηγηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει
να ενισχυθεί μια κουλτούρα μάθησης στους πολίτες των σύγχρονων πόλεων. Το σύγχρονο
αστικό περιβάλλον σε μια Έξυπνη Πόλη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εκτεταμένο και
πλούσιο τεχνολογικό περιβάλλον μάθησης όπου οι κάτοικοι της χρησιμοποιούν τις
τεχνολογικά προηγμένες υποδομές του με στόχο την δια βίου μάθηση. Συνεισφέρουν με
αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι ενεργά στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων της πόλης
τους, μέσω της γνώσης και ευαισθητοποίησης που προσφέρει η μάθηση αλλά και
συμμετοχής τους στην διαβούλευση και την εφαρμογή πολιτικών και λύσεων στους τομείς
που χρήζουν παρέμβασης. Μιλάμε πλέον για Έξυπνες Πόλεις Μάθησης (Buchem & PérezSanagustín, 2014; Σταγάκης, 2016).
Αντίστοιχη οπτική εκφράζεται και από την Unesco για την επίτευξη του στόχου της
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030. Ο στόχος αυτός αποτελεί ένα φιλόδοξο όραμα για ένα κόσμο
δίχως πείνα, φτώχεια, πόλεμο και βία με ισότητα και συμπερίληψη όλων, ο οποίος τέθηκε
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αναγνωρίζεται η καθοριστική συμβολή της Βιώσιμης
Ανάπτυξης των Πόλεων για την υλοποίηση αυτού του στόχου προτείνεται η εφαρμογή
πολιτικών και λύσεων βάση των προτάσεων του δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν
(UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2017). Η Unesco προβάλλει την εκπαίδευση και δια
βίου μάθηση των πολιτών τόσο σε δομές εκπαίδευσης αλλά και στην οικογένεια, στην
κοινότητα και στον εργασιακό χώρο, ως την βασική αρχή που μπορεί να οδηγήσει σε μια
βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων σε συνδυασμό με εθνικές και υπέρ-εθνικές πολιτικές, που
θα προωθούν τις απαραίτητες αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική διαχείριση των
προκλήσεων (UNESCO, 2015).
Οι προσεγγίσεις αυτές μετατοπίζουν το βάρος από την καθαρά τεχνοκρατική
αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μια σύγχρονη πόλη και θέτουν σε πρώτο πλάνο τον
άνθρωπο και τη μάθηση ως τους βασικούς πυλώνες ενίσχυσης για την επίλυση τους.
Υποστηρίζεται λοιπόν η αρχή ότι οι σύγχρονες Έξυπνες Πόλεις πρέπει να κατοικούνται από
Έξυπνους Πολίτες.
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3. Η νέα Έξυπνη Πόλη είναι η Έξυπνη Πόλη που Μαθαίνει
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 μια εμβληματική εργασία με τίτλο “Μαθαίνω να
είμαι: ο κόσμος της εκπαίδευσης σήμερα και αύριο” έθετε μια άποψη πρωτοποριακή για
την εποχή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διδαχθεί ότι χρειάζεται στη ζωή του μόνο στην ηλικία
που βρίσκεται εντός δομών τυπικής εκπαίδευσης. Χρειάζεται να μάθει να χτίζει γνώσεις
κατά την διάρκεια ολόκληρης της ζωής του. Ο Faure και οι υπόλοιποι συγγραφείς αυτής της
εργασίας (1972) έθεταν κάποιες παραδοχές και στόχους, για να επιτευχθεί αυτή η
επιθυμητή κατάσταση του ανθρώπου απέναντι στην δια βίου εκπαίδευση όπως την
ονόμασαν και αυτές ήταν η Αλληλεγγύη Κρατών και Ανθρώπων, η Δημοκρατία, η Πλήρη
Εκπλήρωση του Ανθρώπου και μια Συνολική Δια Βίου Εκπαίδευση.
Στην πορεία των ετών όταν η δια βίου εκπαίδευση και μάθηση έγινε ευρύτερο
αντικείμενο έρευνας και πλέον άρχισαν να καταρτίζονται και να υλοποιούνται πολιτικές
πάνω στο πεδίο αυτό, διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει μονοδιάστατη κατεύθυνση προσέγγισης
της γνώσης και των επιθυμητών αποτελεσμάτων από τη διαδικασία αυτή. Συνεπώς
μπορούν να οριστούν διαφορετικά πεδία που θα μπορούσε η διαδικασία της δια βίου
μάθησης να αποφέρει αποτελέσματα και προτάθηκε η εξής κατηγοριοποίηση:
- Οικονομική ανάπτυξη και εργασία, όπου η γνώση θα έχει σκοπό την επαύξηση των
εργασιακών δεξιοτήτων και συνεπακόλουθα των οικονομικών απολαβών του ατόμου
- Προσωπική ανάπτυξη με στόχο την ικανοποίηση και ευχαρίστηση του ατόμου,
επαυξάνοντας τις δυνατότητες, εμπειρίες και επαφές του ατόμου με στόχο μια καλύτερη
ποιότητα ζωή.
- Κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία, όπου ο πολίτης μέσω της κοινωνίας της
γνώσης θα ενδυναμωθεί και θα απελευθερωθεί ώστε να είναι ικανός να ζήσει μια ζωή με
δικαιοσύνη και συμπερίληψη στα κοινά, ώστε να συνεισφέρει και ο ίδιος ενεργά στην
κοινωνία και τη δημοκρατία (Biesta, 2006).
Οι πολιτικές που προτάθηκαν τις τελευταίες δεκαετίας τόσο σε εθνικό, αλλά και
υπερεθνικό επίπεδό έδειξαν ιδιαίτερη προσήλωση στην υλοποίηση πολιτικών για επίτευξη
των στόχων του πρώτου πεδίου, της οικονομικής ανάπτυξης και της εργασιακής ευελιξίας
και ανταγωνιστικότητας, δαιμονοποιώντας παράλληλα τον σκοπό της δια βίου μάθησης με
αυτή τη μονομέρεια.
Αντίστοιχα, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, δεν μπορεί να οριστεί
μονομερώς και με σαφήνεια οι επεμβάσεις και οι πολιτικές που ωθούν στη δημιουργία μια
Έξυπνης Πόλης. Κατά την άποψή μας μπορούμε να διαχωρίσουμε τις πολιτικές και τη χρήση
της τεχνολογίας μέσα στον ιστό μιας Έξυπνης Πόλης σε τρία πεδία, ανάλογα με το που
δίνεται το βάρος και πως στοχεύουν να είναι αυτές αποτελεσματικές:
-Στην οικονομική ανάπτυξη και προσέλκυση κεφαλαίων μέσω της τεχνολογικής
καινοτομίας στην πόλη αλλά και της αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου με
ευέλικτους και ανταγωνιστικούς τρόπους.
-Στην ενημέρωση και καθοδήγηση του πολίτη για ενέργειες που θα τον
προστατέψουν και θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής του στην πόλη.
-Στην εκπαίδευση του πολίτη με στόχο την προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη
και ενίσχυση της δημοκρατίας στην πόλη.
Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τους τρεις πυλώνες της δια βίου
μάθησης, οι οποίοι κατά τη γνώμη μας ταιριάζουν απόλυτα με τις πολιτικές που μέχρι
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σήμερα προτείνονται, εφαρμόζονται και μελετώνται για την έξυπνη πόλη και την βιώσιμη
ανάπτυξη αυτής.
Το πεδίο, στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση και πρακτικές υλοποίησης για την
δημιουργία Έξυπνων Πόλεων, είναι το πρώτο πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης, στο οποίο
και αναφερθήκαμε εκτενέστερα στην προηγούμενη ενότητα. Το δεύτερο πεδίο, ενώ
απευθύνεται κύρια στον κάτοικο μιας έξυπνης πόλης και επιζητά τη συμβολή του για την
επίτευξη του απώτερου στόχου που είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής στην πόλη,
παρόλα αυτά δεν θεωρούμε ότι έχει τη δυναμική να επιφέρει τις επιθυμητές παρεμβάσεις
από μέρους του προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό διότι τον αντιμετωπίζει ως παθητικό
δέκτη πληροφοριών και τον χρησιμοποιεί ως φορέα επιθυμητών παρεμβάσεων και
ενεργειών, όπου ο ίδιος δεν έχει την απαραίτητη συμμετοχή στο σχεδιασμό τους και άρα
την αντίστοιχη ευαισθησία και κινητοποίηση στην εφαρμογή τους.
Σαν παράδειγμα μπορούμε να δώσουμε μια προσπάθεια για βελτίωση του
κυκλοφοριακού στην πόλη. Ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για
την ύπαρξη κυκλοφοριακού φόρτου σε συγκεκριμένες οδούς, αλλά παρόλα αυτά να μην
ακολουθεί τις υποδείξεις για αλλαγή πορείας που θα αποφορτίσει τις συγκεκριμένες
κυκλοφοριακές αρτηρίες. Σε ένα άλλο παράδειγμα ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται μέσω
της τεχνολογίας για ύπαρξη ιδιαίτερης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάποιους χώρους, αλλά
να μην αποφεύγει την κίνηση του ή τη βόλτα του σε αυτούς τους χώρους. Και αυτό διότι
δεν έχει τη γνώση και τη συμμέτοχη στο σχεδιασμό αυτών των πολιτικών οπότε και δεν τις
θεωρεί κτήμα του. Επιπλέον η υπερβολική ενημέρωση και η προτροπή για αλλαγές των
δικών του συνηθειών και αποφάσεων, τον κάνει είτε παθητικό δέκτη πληθώρας
πληροφοριών που δεν εφαρμόζει, είτε αντιδραστικό όπου επιδεικτικά απέχει από την
εφαρμογή τους.
Θεωρούμε ότι το τρίτο πεδίο είναι αυτό που θα φέρει τις επιθυμητές αλλαγές προς
μια βιώσιμη ανάπτυξη και στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουν οι πολιτικές και οι
παρεμβάσεις των διοικήσεων μιας πόλης. Οι Έξυπνες Πόλεις με την τεχνολογία που
ενσωματώνουν είναι ιδανικό μέρος για σύγχρονες πολιτικές δια βίου μάθησης. Είναι ένα
μεγάλο τεχνολογικά υποβοηθούμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που μπορεί να προσφέρει
μια πανταχού παρούσα εμπειρία μάθησης που θα κινητοποιεί τους πολίτες.

4. Μια πρόταση για έξυπνη μάθηση
Η χρήση της τεχνολογίας στην διαδικασία της μάθησης έχει ερευνηθεί και εφαρμοστεί
εδώ και δεκαετίες, αρχικά ως εργαλείο υποβοήθησης και αργότερα ως μέσο κινητοποίησης
του μαθητή. Έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις ως τεχνολογικά περιβάλλοντα
μάθησης (Virtual Learning Environments, Personal Learning Environments, Massive Online
Open Courses, Mobile Learning κα) (Buchem & Pérez-Sanagustín, 2014; Sharples & Spikol,
2017), τα οποία θα δημιουργούν μια πιο διαδραστική και προσωπική εμπειρία μάθησης η
οποία θα είναι ελκυστική και αποδοτική για τον χρήστη.
Στην πιο σύγχρονη έκφανση τους, τα Έξυπνα Περιβάλλοντα Μάθησης (Smart Learning
Environments), υιοθετούν σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά με στόχο την προσαρμογή
του περιβάλλοντος μάθησης στις δυνατότητες, γνώσεις και εμπειρίες του χρήστη ώστε η
εμπειρία μάθηση που προσφέρεται να είναι προσαρμόσιμη, καθοδηγητική και
ενδιαφέρουσα στην εκάστοτε επαφή του χρήστη με το σύστημα. Τα περιβάλλοντα αυτά
επιτρέπουν την συμμετοχή του χρήστη στη διαδικασία μάθησης μέσω της χρήσης
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πολλαπλών έξυπνων συσκευών προσφέροντας μια αδιάκοπη ροή μάθησης με ενεργητικό
και δυναμικό τρόπο ο οποίος ενσωματώνεται πλήρως και δεν αποτελεί ενοχλητική εισβολή
στην καθημερινότητα του πολίτη.
Αναμφισβήτητα η πλέον δημοφιλής έξυπνη συσκευή που έχει σήμερα μαζί του ο
άνθρωπος είναι το έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Είναι ένας μικρός υπολογιστής με αρκετές
δυνατότητες και με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο αλλά και να
προσθέσει επιπλέον λειτουργικότητα στην συσκευή του μέσω πολλαπλών εφαρμογών. Το
έξυπνο τηλέφωνό μας το χρησιμοποιούμε πλέον κατά τον περισσότερο χρόνο για
πληροφόρηση και κοινωνική επαφή μέσω της σύνδεσης μας με το διαδίκτυο και λιγότερο
σαν κινητό τηλέφωνο. Το έχουμε πλέον μόνιμα συνδεδεμένο με υπηρεσίες άμεσων
μηνυμάτων και ομάδων συζητήσεων ώστε να βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον μεγάλο
μας διαδικτυακό κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος δεν έχει το περιοριστικό στοιχείο της
χωρικότητας και χρονικότητας. Ανήκουμε σήμερα σε πολλές διαφορετικές δικτυακές
κοινότητες και ομάδες που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντα μας και δεν περιορίζονται από
τον σχετικά μικρό και συγκεκριμένο χώρο που ζούμε και κινούμαστε.
Προτείνουμε μια αρχιτεκτονική που θα χρησιμοποιεί το έξυπνο τηλέφωνο ως
εργαλείο έξυπνης μάθησης, αλλά δεν θα περιορίζεται ως μέσο πρόσβασης σε αυτό. Η
βασική ιδέα της αρχιτεκτονικής που προτείνουμε κινείται σε δυο άξονες:
1. Τη δυναμική εμπειρία μάθησης με διαδραστικά αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό
χώρο που συντελείται.
2. Ένα έξυπνο διασυνδεδεμένο περιβάλλον μάθησης που ακολουθεί τον χρήστη και
προσαρμόζεται στις ανάγκες του.
Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την προσπάθεια η μάθηση να είναι ενδιαφέρουσα
και δεσμευτική προς τον χρήστη. Η απλή παράθεση πληροφοριών και γνώσεων είναι
χαρακτηριστικό παλαιοτέρων συστημάτων μάθησης και το οποίο έχει αποδειχτεί ότι είναι
κουραστικό και αποτρεπτικό για την ενεργό συμμετοχή του χρήστη στη διαδικασία
μάθησης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει η διαδικασία να είναι διαδραστική και δυναμική. Η
μάθηση θα πρέπει να βασίζεται σε χαρακτηριστικά του εκάστοτε χώρου αλλά και του
σκοπού που οδήγησε τον χρήστη στο συγκεκριμένο χώρο. Η διαδραστική επαφή του χρήστη
με τον φυσικό χώρο να κινητοποιεί τη διαδικασία μάθησης την οποία και θα καθοδηγεί ο
χρήστης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του.
Έτσι χρησιμοποιώντας αισθητήρες και στοιχεία του έξυπνου τηλεφώνου όπως π.χ. η
κάμερα, ο χρήστης μπορεί να εστιάσει πάνω σε στοιχεία του χώρου και να πάρει
πολυμεσικές πληροφορίες για αυτά μέσω του έξυπνου τηλεφώνου που του αποστέλλει το
τεχνολογικό σύστημα μάθησης του χώρου. Αντίστοιχα και κατά την απαραίτητη διαδικασία
αυτοαξιολόγησης των γνώσεων, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις συσκευές του
έξυπνου τηλεφώνου όπως π.χ. ηχογράφηση, λήψη φωτογραφιών κλπ για να εμπεδώσει τις
γνώσεις που έλαβε με τρόπο δημιουργικό και πιο άμεσο από την παραδοσιακή χειρόγραφη
μορφή αξιολόγησης των τυπικών δομών εκπαίδευσης.
Ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν η επίσκεψη σε ένα ιδιαίτερου κάλους μνημείο όπως
π.χ. η Ροτόντα στον Δήμο Πλατανιά. Με τη χρήση της κάμερας από το έξυπνο τηλέφωνό του
ο χρήστης εστιάζει σε διάφορα σημεία της κατασκευής π.χ. τρούλο, καμπαναριό και
παρουσιάζονται πληροφορίες για το εκάστοτε σημείο στο έξυπνο τηλέφωνο του χρήστη.
Ειδικά για τους μαθητές του τομέα πληροφορικής προτείνουμε μια πιο δυναμική
συμμετοχή, η οποία δύναται λόγω της φύσης του αντικειμένου μάθησης να βρίσκεται σε
στενή συνεργασία με τεχνολογικό σύστημα έξυπνης μάθησης. Δεδομένης της άρρηκτης
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σχέσης της πληροφορικής με τον προγραμματισμό προτείνουμε τη δυνατότητα άμεσου
πειραματισμού, μέσω εισαγωγής κομματιών κώδικα με ασφαλή τρόπο, σε ανοικτούς τομείς
του τεχνολογικού συστήματος υποστήριξης μάθησης. Με αυτό τον τρόπο το τεχνολογικό
σύστημα έξυπνης μάθησης θα δημοσιοποιεί προς τον χρήστη τις δυνατότητες χρήσης του
μέσω έτοιμων δι-επαφών που θα παρέχουν δεδομένα αλλά και θα μπορούν να μεταβάλουν
τη λειτουργία του συστήματος. Με τον κατάλληλο κώδικά ο χρήστης θα μπορούσε π.χ. να
ρυθμίσει την ένταση του φωτισμού του χώρου, να περιστρέψει έναν προβολέα του χώρου
προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, ή με την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος να
ανοίξει μια πόρτα προς ένα κοινόχρηστο χώρο της περιοχής. Εννοείται όλος ο
πειραματισμός θα διεξάγεται σε ασφαλές περιβάλλον (sandbox) που δεν θα επιτρέπει ο
χρήστης να παρέμβει στα ενδότερα του τεχνολογικού συστήματος αλλά και θα αποτρέπει
την εκτέλεση λανθασμένου κώδικα που θα δημιουργούσε πρόβλημα αλλά και θα
καθοδηγεί τον χρήστη για την διόρθωση και βελτίωση του κώδικα του.
Στον δεύτερο άξονα θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις απαιτήσεις που πρέπει
να καλύπτει ένα τεχνολογικό σύστημα μάθησης ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί έξυπνο.
Για να το επιτύχουμε αυτό θα βασιστούμε στα χαρακτηριστικά που προτείνονται στη
βιβλιογραφία για τα έξυπνα συστήματα μάθησης (UNESCO, 2017; Zhu et al., 2016; Zhuang
et al., 2017). Προτείνεται λοιπόν ένα έξυπνο σύστημα μάθησης που θα προσφέρει
υπηρεσία βασιζόμενες στο χώρο αλλά και στο πλαίσιο επίσκεψης του χώρου καθώς και να
έχει δυνατότητες κοινωνικής επαφής του χρήστη με άλλους χρήστες. Να υποστηρίζει την
αδιάλειπτη και πανταχού παρούσα μάθηση μέσω διαφορετικών έξυπνων συσκευών. Να
είναι προσαρμόσιμο στο μαθησιακό προφίλ που θα χτίζει για τον χρήστη και να
αναπροσαρμόζει τη διαδικασία μάθησης ανάλογα με τη συμμετοχή και προτιμήσεις του
χρήστη. Να αναλύσει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία μάθησης δυναμικά και να
καθοδηγεί δίνοντας πολλαπλές επιλογές για το επόμενο στάδιο μάθησης. Να υποστηρίζει
δι-επαφές με πολλαπλούς τρόπους προς τη μάθηση και να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και
δεσμευτικό προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία μάθησης.
Το τεχνολογικό σύστημα έξυπνης μάθησης που προτείνουμε αποτελείται από μια
κεντρική μονάδα που θα εγκαθίσταται στον χώρο που θα φιλοξενήσει το σύστημα. Αυτή θα
μπορούσε να είναι ένας υπολογιστής με την απαραίτητη γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο
και μια ασύρματη διεπαφή μέσω της οποίας οι έξυπνες συσκευές των χρηστών θα
συνδέονται με το σύστημα. Μέσα στο υπολογιστικό αυτό σύστημα θα εκτελείται το
λογισμικό της πλατφόρμας που θα παρέχει τις υπηρεσίες της έξυπνης μάθησης προς το
χρήστη και η οποία στην ουσία θα αποτελεί το περιβάλλον μάθησης με το οποίο θα
συνδέεται και θα επικοινωνεί ο χρήστης. Συνολικά θα ονομάσουμε το υλικό και το
λογισμικό αυτό Location Based Smart Learning Module (LBSLM) και θα το αντιμετωπίσουμε
ως σύνολο στη συνέχεια.
Ας εξετάσουμε τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος μέσω ενός σεναρίου. Οι
χρήστες επισκέπτονται μια τοποθεσία η οποία φιλοξενεί ένα LBSLM και μέσω του έξυπνου
τηλεφώνου τους μέσω Wi-Fi αναγνωρίζεται η δυνατότητα σύνδεσης τους με την
πλατφόρμα έξυπνης μάθησης που αυτό φιλοξενεί. Η αντίστοιχη εφαρμογή του κινητού
τηλεφώνου μετά την ασύρματη σύνδεση με την πλατφόρμα έξυπνης μάθησης αποστέλλει
το προφίλ του χρήστη το οποίο εκτός από το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη στο
σύστημα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά μάθησης και
τις δραστηριότητες μάθησης που έχει συμμετάσχει το αλλά και πιθανώς το τελευταίο
LBSLM με το οποίο συνδέθηκε ο χρήστης. Το τρέχον LBSLM μέσω της σύνδεσης διαδικτύου
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επικοινωνεί με το προηγούμενο LBSLM και λαμβάνει ένα αναλυτικό προφίλ που έχει κτιστεί
μέχρι στιγμής για τον χρήστη και βάση αυτού του προτείνει δραστηριότητες και πηγές
πληροφοριών τις οποίες και στέλνει στην έξυπνη συσκευή του χρήστη. Το LBSLM είναι σε
διαρκής σύνδεση με την έξυπνη συσκευή του χρήστη και παρακολουθεί την πορεία της
μάθησης, προτείνει βοήθειες ή διαφορετικές δραστηριότητες που θα δημιουργούν μια
προσωποποιημένη και ενδιαφέρουσα εμπειρία μάθησης. Βασικό ρόλο σε αυτό
προσφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου, αλλά και ο λόγος επίσκεψης των
χρηστών στο χώρο.
Σημαντικό χαρακτηριστικό των συστημάτων έξυπνης μάθησης αποτελεί η κοινωνική
συμμετοχή και ο διάλογος. Στο φυσικό χώρο μπορεί να βρίσκονται πολλοί άγνωστοι μεταξύ
τους χρήστες που συμμετέχουν στην εμπειρία μάθησης που προσφέρει το LBSLM και η
πλατφόρμα αναλαμβάνει να τους φέρει κοντά μέσω διαλόγου που είτε προτείνει η ίδια
μεταξύ των χρηστών π.χ. για την υποβοήθηση στην πορεία μιας δραστηριότητας, είτε απλά
για επικοινωνία μεταξύ τους και ανταλλαγή απόψεων για πιο θεωρητικά αντικείμενα
μάθησης. Ένα βήμα παραπέρα θα ήταν η επικοινωνία για αντίστοιχους λόγους και μεταξύ
χρηστών που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χώρο, αλλά είτε έχουν εξειδικευμένες
γνώσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου μάθησης (π.χ. αρχαιολόγοι, κριτικοί τέχνης,
καθηγητές), είτε συμμετείχαν επιτυχώς στην συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης στο
παρελθόν και είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν την εμπειρία τους.
Το παραπάνω σενάριο βασίζεται σε έξυπνη συσκευή που παρέχει υπολογιστικές
ικανότητες και οθόνη για τη διάδραση του χρήστη με το LBSLM, όπως π.χ. ένα έξυπνο
κινητό τηλέφωνο. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να υποστηρίζεται μια μορφή αδιάλειπτης
μάθησης ακόμα και όταν ο χρήστης δεν επιθυμεί ή δε δύναται να χρησιμοποιήσει το
έξυπνο τηλέφωνό του π.χ. όταν βρίσκεται σε φυσική άσκηση (Buchem et al., 2015). Σε αυτή
τη περίπτωση μια έξυπνη συσκευή χωρίς ιδιαίτερες υπολογιστικές δυνατότητες π.χ. το
έξυπνο ρολόι του χρήστη, μπορεί αυτόματα να συνδεθεί στο LBSLM που βρίσκεται στον
χώρο και να δώσει πληροφορίες στο χρήστη σχετικά με την δραστηριότητά του αυτή τη
στιγμή. Έτσι θα μπορούσε να τον πληροφορήσει για εναλλακτικές διαδρομές περιπάτου ή
τρεξίματος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη ή τη δυσκολία της διαδρομής που
θέλει να επιλέξει, καθώς και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες ακτινοβολίας και ρύπανσης αυτή
τη στιγμή στον χώρο και οι οποίες πιθανά δεν ευνοούν την φυσική άσκηση. Οι πληροφορίες
θα μπορούσαν να μεταδοθούν ως μήνυμα στο έξυπνο τηλέφωνο ή το ρολόι του, αλλά και
ως ηχητικό μήνυμα σε σύνδεση με τα ασύρματα ακουστικά του χρήστη. Στη συνέχεια
πιθανά να ενδιαφερθεί για αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών δράττοντας τη στιγμή για τη
συμμετοχή σε μια διαδικασία μάθησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε μια διαρκή ροή
πληροφοριών και γνώσεων συμμετέχοντας σε μια αδιάλειπτη ροή μάθηση ανεξάρτητα των
συσκευών που χρησιμοποιεί ο χρήστης.
Το προφίλ του χρήστη ενημερώνεται για τις δραστηριότητες μάθησης που επιλέγει
και τις προτιμήσεις του και είναι διαθέσιμο στους σταθμούς LBSLM ανά το Δήμο,
Περιφέρεια, Χώρα ή την Υφήλιο. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία ενός Δικτύου LBSLM
σταθμών πάνω από το Διαδίκτυο στην ιδέα που έχουν δημιουργηθεί δίκτυα Peer-to-Peer
για ανταλλαγή δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστη ανεξάρτητα του χώρου που θα
βρεθεί μπορεί να συμμετέχει σε μια προσωπική εμπειρία μάθησης μιας και το προφίλ του
μπορεί να τον ακολουθήσει από σταθμό σε σταθμό. Επιπλέον επιτρέπει και την δημιουργία
των κοινοτήτων μάθησης με χρήστες παρόντες στον χώρο αλλά και την συμμετοχή χρηστών
που βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο ή απλά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
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5. Επίλογος
Η μάθηση ξεκίνησε από εξωτερικούς χώρους κατά τα πρώτα βήματα του ανθρώπου
στην αλληλεπίδραση του με την φύση και τους άλλους, μπήκε στη συνέχεια στον κλειστό
χώρο μιας τάξης στις τυπικές δομές μάθησης και μάλλον ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε
ξανά και σε εξωτερικούς χώρους που θα εμπλουτίσουν τη διαδικασία της μάθησης.
Η πρότασή μας προσεγγίζει την βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής πρωταρχικά ως
θέμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η αφαιρετική αρχιτεκτονική του
συστήματος που προτείνουμε, αφήνει χώρο για υλοποίηση ανοικτών συστημάτων και
εφαρμογή υπαρχόντων, αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου
συστήματος σε χώρους μιας πόλης ή ενός Δήμου, προϋποθέτει την ύπαρξη διασύνδεσης
Διαδικτύου στο χώρο. Αυτό τόσο στο Δήμο Πλατανιά, αλλά και στους περισσότερους
Δήμους της χώρας, είναι εφικτό μιας και έχει υλοποιηθεί εκτεταμένο δίκτυο hotspots για
πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο εύρος του Δήμου και το οποίο μπορεί να επεκταθεί ακόμα
περισσότερο. Κίνητρο για την επέκταση του αποτελεί η προβολή του Δήμου μέσω της
τεχνολογικής αναβάθμισής του, αλλά κυρίως μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών για
μάθηση και συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια βελτίωση της ποιότητας ζωής στο
Δήμο.
Αναγνωρίζουμε τα θέματα ηθικής και ανάλυσης προσωπικών δεδομένων που
προκύπτουν κατά τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος, τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά
που αντιμετωπίζουν όλες οι τεχνολογίες σήμερα, οι οποίες χρησιμοποιούν και αναλύουν
προσωπικές επιλογές του χρήστη.
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Αποτελέσματα από μια μελέτη περίπτωσης
Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικός ΠΕ04 Φυσικός, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου
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Περίληψη
Αντίστροφη τάξη είναι μια τεχνική διδασκαλίας που ανήκει στην κατηγορία της μικτής
μάθησης, ενσωματώνει δηλαδή στην δια ζώσης διδασκαλία και στοιχεία εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Το όνομα της προκύπτει από την αντιστροφή της λειτουργίας μιας
παραδοσιακής τάξης. Η μεταφορά της γνώσης από τον εκπαιδευτικό (παράδοση)
μεταφέρεται μέσω βιντεοδιαλέξεων από τον χώρο της τάξης στο σπίτι του μαθητή.
Απελευθερώνεται έτσι χρόνος, ώστε να αφιερωθεί σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες. Η
εργασία αφορά την εφαρμογή της τεχνικής αυτής στη διδασκαλία των νόμων του Νεύτωνα
σε 4 τμήματα μαθητών Α Λυκείου τη σχολική χρονικά 2018-2019.Μέσα από ένα
ψευδοπειραματικό σχεδιασμό καταγράφεται η μεταβολή της επίδοσης των μαθητών, όπως
στο σταθμισμένο εργαλείο (IBCm) που διερευνά κατανόηση των νόμων της Μηχανικής. Τα
στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν μια μικρή (αλλά μη στατιστικά σημαντική) υπεροχή της
νέας μεθόδου έναντι της
παραδοσιακής διδασκαλίας, ιδιαίτερα στους μαθητές
υψηλότερης αρχικής επίδοσης. Δεν καταγράφεται διαφορά αποτελεσματικότητας ανάμεσα
στα δύο φύλα.
Λέξεις-κλειδιά: Αντίστροφη τάξη, Μηχανική, Α’ Λυκείου

1. Εισαγωγή – Τι είναι Αντίστροφη Τάξη
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση
είναι ένα από τα θέματα που διατηρούνται στην επικαιρότητα. Οι παροχές των ψηφιακών
μέσων που μπορούν χρησιμοποιηθούν στην διδακτική πράξη είναι πάρα πολλές και
αφορούν σε ένα μεγάλο εύρος της σχολικής καθημερινότητας που περιλαμβάνει
διοικητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες.
Μεταξύ αυτών των παροχών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δυνατότητα υιοθέτησης
πρακτικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η πρακτική ονομάζεται συχνά μικτή μάθηση
(blendedlearning). Σε μια συγκεκριμένη μορφή μικτής μάθησης που ονομάζεται αντίστροφη
τάξη επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της εργασίας. Η αντίστροφη τάξη (στο εξής ΑΤ), όπως
δηλώνει και το όνομα της, προκύπτει αντιστρέφοντας τις λειτουργίες που συμβαίνουν σε
μια παραδοσιακή τάξη και στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία, της μορφής
οργανωμένης διάλεξης του εκπαιδευτικού, μεταφέρεται από την τάξη στο σπίτι μέσω
βιντεοδιαλέξεων αποθηκευμένων σε κάποια πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης. Ο
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διδακτικός χρόνος που εξοικονομείται με τον τρόπο αυτό αφιερώνεται σε δραστηριότητες
στις οποίες πρωταγωνιστής είναι ο μαθητής (Bishop & Verleger, 2013).

2. Θεωρητικό Πλαίσιο
2.1. Εποικοδομισμός και Διδασκαλία της κλασσικής Μηχανικής
Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στον χώρο της διδακτικής επηρεάστηκαν
ιδιαίτερα από τον χώρο της γνωστικής ψυχολογίας. Η βασική θέση των θεωριών που
ονομάζονται εποικοδομιστικές είναι ότι η γνώση δεν μεταφέρεται αλλά οικοδομείται. Η
οικοδόμηση αυτή απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του μαθητευόμενου. Υπάρχουν διάφορες
θέσεις που οδηγούν σε διαφορετικές εκδοχές του εποικοδομισμού. Ο κοινωνικός
εποικοδομισμός που στηρίζεται στις εργασίες του Vygotsky υποστηρίζει ότι η οικοδόμηση
της γνώσης γίνεται μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, η μάθηση προκύπτει από την αποδοχή
από μέρους του ατόμου των
αντιλήψεων παραδοχών και συμβάσεων της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει.
(Vygotsky, 1978)
O πυρήνας των παραδοχών του εποικοδομισμού, που σχετίζεται με τη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών μπορεί να συμπυκνωθεί στις επόμενες προτάσεις:
1. Η μάθηση στις Φ.Ε είναι μια ενεργητική διαδικασία οικοδόμησης προσωπικής
γνώσης.
2. Οι μαθητές έρχονται με προϋπάρχουσες ιδέες πάνω σε πληθώρα φυσικών
φαινομένων.
3. Οι προϋπάρχουσες ιδέες επηρεάζουν τη μάθηση των Φ.Ε και πρέπει να ληφθούν
υπόψη ώστε η διδασκαλία να είναι αποτελεσματικότερη.
4. Οι γνώσεις αναπαρίστανται σαν νοητικές κατασκευές, οι οποίες, ανάμεσα σε
διαφορετικά άτομα, παρουσιάζουν ομοιότητες, αλλά και διαφορές που οφείλονται στην
ιδιοσυγκρασία τους.
5. Οι νοητικές κατασκευές είναι δυνατόν να μοντελοποιηθούν. Προσαρμογή από
(Taber, 2009 σ. 123).
Η κλασική μηχανική αποτελεί το επιστημονικό ερμηνευτικό πλαίσιο για φαινόμενα
της καθημερινότητας. Αυτή η εμπλοκή της με την καθημερινότητα είναι που αποτελεί και το
μεγαλύτερο εμπόδιο για τη διδασκαλία. Οι μαθητές από τη βρεφική τους ηλικία μέχρι τη
στιγμή που φτάνουν το σχολείο έχουν αναπτύξει, είτε λόγω εμπειρίας είτε μέσω της
αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον τους, ένα σύνολο ιδεών, που περιγράφουν
και ερμηνεύουν τα φαινόμενα της καθημερινότητας (Taber, 2019).
Αυτό το σύνολο των εναλλακτικών ιδεών δομούν νοητικές κατασκευές που πρέπει να
αναδομηθούν γιατί είναι ασύμβατες, τις περισσότερες φορές, με τις επιστημονικές
αντιλήψεις.
Οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα
σε μαθητές ίδιου ηλικιακού επιπέδου ακόμα και αν αυτοί προέρχονται από πολύ
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως έχουν δείξει μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε
διάφορες χώρες (Driver et al, 1994).
Πολλές από αυτές τις απόψεις εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά
παραμένουν μέχρι την ενηλικίωση παρά τη διδασκαλία (Driver et al, 1994).
Στην Ελλάδα μια έρευνα του Κώτση (2011) ερευνά τη χρονική εξέλιξη των
εναλλακτικών ιδεών στη Μηχανική, μελετώντας τις απόψεις μαθητών δημοτικού,
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γυμνασίου, λυκείου, φοιτητών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο
ερευνητής συμπεραίνει ότι αν και υπάρχει εξέλιξη, κάποιες εναλλακτικές ιδέες
διατηρούνται ακόμα και στους εκπαιδευτικούς. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι
εναλλακτικές απόψεις βασικών εννοιών μηχανικής βρέθηκε ότι επικρατούν όχι μόνο σε
φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, αλλά και σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε υψηλόβαθμες
θετικές σχολές μετά από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εξετάσεις και έχοντας παρακολουθήσει
ανεβασμένου επιπέδου μαθήματα Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Stylos,
Evangelaki, & Kotsis, 2010).
Στον πυρήνα των εποικοδομιστικών θεωριών είναι η ενεργητική συμμετοχή του
μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Υπάρχουν πληθώρα ερευνών και μετα-ερευνών που
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή
οδηγούν σε μεγαλύτερες επιδόσεις, καλύτερη κατανόηση και μικρότερα ποσοστά
αποτυχίας (Hake, 1998; VonKorff et al, 2016). Η εμπειρία όμως στην Ελλάδα είναι
απογοητευτική, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει συντηρητικό και άκαμπτο.
Πολύ συχνά το επιχείρημα ότι η διδακτέα ύλη είναι πιεστική και οι τεχνικές που
προϋποθέτουν ενεργό συμμετοχή του μαθητή απαιτούν περισσότερο χρόνο δικαιολογεί τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία σαν μόνη επιλογή.

3. Μεθοδολογία και Οργάνωση της Έρευνας
3.1. Eρευνητικό πρόβλημα- Ερευνητικά ερωτήματα
Στην Ελλάδα οι έρευνες πάνω στη εφαρμογή της Α.Τ είναι λίγες, καθώς τα πρώτα
άρθρα εμφανίζονται μόλις το 2017.
Το ερευνητικό πρόβλημα λοιπόν που τέθηκε είναι η αποτελεσματικότητα της
πρακτικής της Α.Τ στη διδασκαλία των νόμων του Νεύτωνα στο μάθημα της Φυσικής στην Α
Λυκείου.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που καθορίστηκαν είναι τα παρακάτω:
Ερ. ερώτημα 1: Είναι η Α.Τ αποτελεσματικότερη από την παραδοσιακή διδασκαλία;
Ερ. ερώτημα 2: Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την αρχική
επίδοση;
Ερ. ερώτημα 3: Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και το φύλο;
Η προσέγγιση στο ερευνητικό πρόβλημα είχε εξαρχής ως στόχο την εφαρμογή σε
πραγματικές συνθήκες, ώστε να αναγνωριστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την
εφαρμογή της τεχνικής της Α.Τ και να εκτιμηθεί αν μπορεί να θεωρηθεί μια ρεαλιστική
εναλλακτική λύση απέναντι στην παραδοσιακή διδασκαλία μέσα στα σφιχτά και
ανελαστικά όρια του Προγράμματος Σπουδών του Ελληνικού Γενικού Λυκείου.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν
πλήρως εναρμονισμένη με το υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών, όσον αφορά την διδακτέα
ύλη, τον χρόνο διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους.
3.2. Διεξαγωγή της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο Γενικά Λύκεια του Ρεθύμνου με τη χρήση
ψευδοπειραματικού σχεδιασμού. Επιλέχθηκε ένα τμήμα από κάθε λύκειο στα οποία
εφαρμόστηκε η πρακτική της Α.Τ ορίζοντας με τον τρόπο αυτό την πειραματική ομάδα.
Άλλα δύο τμήματα (ένα από κάθε σχολείο) στα οποία ακολουθήθηκε παραδοσιακή
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διδασκαλία, θεωρήθηκαν τμήματα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια
πειραματική ομάδα και μια ομάδα ελέγχου. Η παρέμβαση διάρκεσε 14 ώρες και
ολοκληρώθηκε λίγο πριν το Πάσχα του 2019. Οι μαθητές, πριν από την έναρξη της
εκπαιδευτικής παρέμβασης, κλήθηκαν να συμπληρώσουν24 ερωτήσεις από το εργαλείο
IBCm (Halloun, 2007) που μεταφράστηκε για τον λόγο αυτό στα Ελληνικά από τον ερευνητή.
Το IBCm ανήκει στα εργαλεία τα οποία ερευνούν την κατανόηση βασικών εννοιών της
μηχανικής. Οι μαθητές απάντησαν στα ίδια ερωτήματα και μετά το τέλος της παρέμβασης.
Στην έρευνα συμμετείχαν 40 μαθητές της πειραματικής ομάδας και 43 μαθητές της ομάδας
ελέγχου οι οποίοι είχαν συμμετοχή στα δύο τεστ, από τους οποίους ήταν 30 αγόρια και 53
κορίτσια.
3.3. Περιγραφή της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Οι μαθητές των τμημάτων που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου διδάχτηκαν την
ενότητα με τον παραδοσιακό τρόπο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το βασικό χαρακτηριστικό
της Α.Τ είναι ο εκτοπισμός από την αίθουσα της «παράδοσης», δηλαδή της άμεσης
διδασκαλίας η οποία μεταφέρεται στον μαθητή ασύγχρονα με την μορφή αποσπασμάτων
βίντεο. Για την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε η
εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me (https://auth.e-me.edu.gr).
Η επιλογή της για την οργάνωση της Α.Τ οφείλεται, πέρα από τα προηγμένα
χαρακτηριστικά της, σε δύο βασικούς λόγους, πρώτον προσφέρεται μέσα από τη θύρα
αυθεντικοποίησης του σχολικού δικτύου, οπότε προσφέρει την ασφάλεια που απαιτείται,
για να χρησιμοποιηθεί σε ανήλικους μαθητές και δεύτερον δίνει τη δυνατότητα
δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου υποστηρίζοντας το πρόσθετο h5p(http://www.
h5p.org).
To πρόσθετο h5p είναι ένα πλαίσιο δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού για τη
δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου σε HTML5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου που συνδυάζει κείμενο, εικόνες, ήχους,
βίντεο. Όπως τη δημιουργία ασκήσεων διαφόρων τύπων: σωστού-λάθους, πολλαπλής
επιλογής, συμπλήρωσης κενών, τοποθέτησης εικόνων ή λέξεων σε κατάλληλα πλαίσια
κ.λ.π. παρέχοντας, άμεση ανατροφοδότηση του χρήστη (Νιανιούρης & Καλογιαννάκης,
2020). Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας
διαδραστικού βίντεο με την εισαγωγή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που
παρεμβάλλονται στη ροή του βίντεο και ο μαθητής πρέπει να τις απαντήσει κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης του. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τακτική αυτή προτείνεται
και από τους ερευνητές (Giannakos et al. 2015) ώστε να διατηρείται η προσοχή του μαθητή
και να επισημαίνονται τα σημαντικά σημεία του αποσπάσματος.
Για τη δημιουργία των βίντεο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό παρουσιάσεων
(powerpoint). Η κάθε παρουσίαση, συνοδευόμενη από αφήγηση καταγράφηκε σε βίντεο.
Για την καταγραφή και την επεξεργασία των βίντεο χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν έκδοση του
προγράμματος active presenter. Tο βίντεο ανέβαινε στο youtube και στη συνέχεια μέσα
στην πλατφόρμα e-me. Αποφασίστηκε τα βίντεο άλλοτε να προηγούνται προετοιμάζοντας,
και άλλοτε να έπονται συνοψίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος της τάξης, ανάλογα με
τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η εργασία για το σπίτι μερικές φορές δεν περιλάμβανε βίντεο
αλλά την επεξεργασία ασκήσεων ή ερωτήσεων και κάποιες (λίγες) φορές οι μαθητές έπρεπε
να παρακολουθήσουν παραπάνω από ένα. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα βίντεο
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που χρησιμοποιήθηκαν και η διάρκεια τους. (Όλο το υλικό είναι στην playlist:
tiny.cc/flipped)
Τίτλος
Τι είναι δύναμη;
Η έννοια της δύναμης στη Φυσικής
Παραπάνω γνωριμία με τις δυνάμεις
O διαν/κός χαρακτήρας της δύναμης
Μερικές συνηθισμένες δυνάμεις – Nόμος
Hooke
6. Voyager πως κινούνται;
7. Αδράνεια
8. 1ος Νόμος του Νεύτωνα
9. 2ος Νόμος του Νεύτωνα
10. Ελεύθερη Πτώση
11. Eλεύθερη πτώση και βάρος
12. 3ος Νόμος του Νεύτωνα
1.
2.
3.
4.
5.

Διάρκεια
3.40 min
3.59 min
5.11 min
4.34 min
6.47 min
4.54 min
4.36 min
6.18 min
6.18 min
4.38 min
4.47 min
9.01 min

Πίνακας 1. Τίτλοι και διάρκειες βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν

Το σημείο της προετοιμασίας για το μάθημα είναι σημείο που χρειάζεται προσοχή
γιατί δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να υπάρχει
παρακίνηση από τον εκπαιδευτικό. Στο περιβάλλον της πλατφόρμας e-me καταγράφεται η
χρονική διάρκεια παρακολούθησης των βίντεο από τον κάθε μαθητή και το ποσοστό
συμμετοχής στις ερωτήσεις.
3.4. Διδασκαλία μέσα στην τάξη (Σύγχρονο τμήμα διδασκαλίας)
Αρχικά χρειάστηκαν δύο διδακτικές ώρες μέσα στο εργαστήριο υπολογιστών του
σχολείου για να ενημερωθούν - εξασκηθούν στη χρήση της πλατφόρμας e-me, με την οποία
δεν ήταν εξοικειωμένοι οι μαθητές.

Δραστηριότητα
1ο Πείραμα: Πειραματική επαλήθευση νόμου Hooke
2ο Πείραμα: Κίνηση αμαξιδίου υπό την επίδραση
σταθερής δύναμης
Προσομοίωση: Ο Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής
(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1689)
Επίλυση ασκήσεων σε ομάδες

Παρατηρήσεις
Μετά την παρακολούθηση του 5ου βίντεο
Μετά την παρακολούθηση του 6ου βίντεο
εισάγει την έννοια της αδράνειας και το
αποτέλεσμα της δύναμης στην κίνηση
Προσέγγιση του δεύτερου νόμου του
Νεύτωνα
Οι μαθητές εργάζονταν ανά ζεύγη και ο
εκπαιδευτικός επισκεπτόταν τα θρανία

Πίνακας 2 Πίνακας Δραστηριοτήτων στο σύγχρονο τμήμα της διδασκαλίας

Tο μάθημα ξεκινούσε με προφορικές ερωτήσεις και απορίες μαθητών πάνω στο
βίντεο που είχαν παρακολουθήσει από το σπίτι. Mε τον τρόπο αυτό, επανερχόταν ο
εκπαιδευτικός στο περιεχόμενο των βιντεομαθημάτων, για να υπογραμμίσει ή να
διευκρινίσει σημεία που είχαν ιδιαίτερη σημασία για την οικοδόμηση των εννοιών της
μηχανικής. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες που ελάμβαναν χώρα κατά
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την διάρκεια της διδακτικής ώρας να έχουν ως πρωταγωνιστές τους μαθητές, οι οποίοι
λειτουργούσαν σε ομάδες. Ορισμένες από τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν
εικονίζονται στον πίνακα 2.

4. Στατιστική Επεξεργασία.
Για τη βαθμολόγηση των τεστ κάθε σωστή απάντηση έπαιρνε ένα βαθμό, οπότε το
άριστα ήταν 26. Στη συνέχεια η επίδοση υπολογίστηκε με αναγωγή στα 100. Η στατιστική
επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του προγράμματος IBM SPSS.
4.1. Πρώτο ερευνητικό ερώτημα – Αποτελεσματικότητα Α.Τ
Για την απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκε η διαφορά της
επίδοσης στα τεστ (post –pre). Όπως φαίνεται και στο γράφημα 1, οι μαθητές της
πειραματικής ομάδας είχαν μικρότερη μέση αρχική επίδοση (22,40 έναντι 26,21) αλλά η
μέση αύξηση στην επίδοση τους είναι 7,8 μονάδες και είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
αύξηση στους μαθητές της ομάδας ελέγχου (5,01).

Γράφημα 1 Αρχική επίδοση και μεταβολή ανά ομάδα

Διενεργήθηκε έλεγχος t-test ανεξάρτητων δειγμάτων για τη μέση τιμή της μεταβολής
επίδοσης ανάμεσα στις δύο ομάδες και το αποτέλεσμα είναι μη στατιστικά σημαντικό
οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η διαφορά στη μέση μεταβολή της
επίδοσης να οφείλεται σε τυχαιότητα. (t=1,06, df=81, p-value=0,291)
4.2 Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα- Εξάρτηση από την αρχική επίδοση
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διερευνά την επίδραση της εκπαιδευτικής
παρέμβασης σε σχέση με την αρχική τους επίδοση, αναζητείται δηλαδή αν η
αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου διαφοροποιείται με βάση την αρχική επίδοση των
μαθητών. Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, αρχικά διαχωρίστηκε το σύνολο των
μαθητών σε τρεις κλάσεις με βάση την αρχική τους επίδοση. Πιο συγκεκριμένα
χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη επίδοση που καταγράφηκε στο pretest (46,15). Οι μαθητές
των οποίων η βαθμολογία ήταν μικρότερη από το ένα τρίτο της μέγιστης αρχικής επίδοσης
(<15,4) αποτέλεσαν την κλάση των μαθητών χαμηλής αρχικής επίδοσης. Οι μαθητές των
οποίων η αρχική επίδοση ήταν μεγαλύτερη ή ίση με τα δύο τρίτα της μέγιστης επίδοσης
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(>=30,77) αποτέλεσαν την κλάση της υψηλής επίδοσης και οι υπόλοιποι δημιούργησαν την
κλάση της ενδιάμεσης επίδοσης.
Η επιλογή της μεταβολής της επίδοσης (στα Αγγλικά αναφέρεται συνήθως σαν
gain:κέρδος, όφελος), που χρησιμοποιείται στα υπόλοιπα δύο ερωτήματα εδώ δεν
εξυπηρετεί επειδή οι κλάσεις που δημιουργήθηκαν έχουν μεγάλη διαφορά στην αρχική
επίδοση (εκ κατασκευής!). Σε μια διδακτική παρέμβαση οι μαθητές που έχουν υψηλότερη
επίδοση στο pretest, έχουν ήδη κατακτήσει, σε κάποιο προηγούμενο στάδιο, έννοιες και
αντιλήψεις που θα διαπραγματευτούν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Έχουν
κάνει ήδη ένα μέρος της διαδρομής, ενώ εκείνοι που ξεκίνησαν με χαμηλότερη επίδοση θα
χρειαστεί να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή, για να συναντηθούν στον τερματισμό. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα η διαφορά στην επίδοση να είναι μεγαλύτερη για τους μαθητές με
χαμηλότερη αρχική επίδοση. Για να επιλύσει το πρόβλημα, της εξάρτησης από την αρχική
επίδοση, και να μπορέσει να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα σε 62 μαθήματα Φυσικής,
με μεγάλη διαφοροποίηση στις μέσες επιδόσεις του pretest, ο ερευνητής R.Hake (1998)
πρότεινε ένα συντελεστή που αποτελεί κανονικοποιημένη μορφή της μεταβολής επίδοσης ,
γνωστός ως Hakegain ή hgain. Στο γράφημα 2 εμφανίζεται o συντελεστής Hake

Γράφημα 2 Συντελεστής Hake ανά κλάση αρχικής επίδοσης

4.3. Τρίτο ερευνητικό ερώτημα – Εξάρτηση με το φύλο
Στο τρίτο ερώτημα μας ενδιαφέρει η σύγκριση της μέσης διαφοράς της επίδοσης
(εξαρτημένη μεταβλητή) σαν συνάρτηση του φύλου (ανεξάρτητη μεταβλητή) στην
πειραματική ομάδα των μαθητών. Στο γράφημα 3 καταγράφεται η αρχική επίδοση καθώς
και η μεταβολή της για τα αγόρια και κορίτσια. Παρατηρούμε ότι η αρχική επίδοση των
κοριτσιών είναι ελαφρά μεγαλύτερη έναντι των αγοριών και στις δύο ομάδες, ενώ η
μεταβολή της επίδοσης είναι ελαφρά μεγαλύτερη στα αγόρια έναντι των κοριτσιών. Όλες οι
διαφορές που αναφέρονται, ελέγχθηκαν με έλεγχο t-τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων και
αποδείχτηκαν ως μη στατιστικά σημαντικές.
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Γράφημα 3 Αρχική Επίδοση και μεταβολή ανά φύλο (Πειραματική ομάδα)

5. Συμπεράσματα
Το πρώτο συμπέρασμα που διαπιστώθηκε είναι ότι η εφαρμογή της Α.Τ είναι
πρακτικά εφικτή. Τα βασικά εργαλεία: πλατφόρμα e-me, αποθετήριο youtube, πρόσθετο
hp5, πρόγραμμα επεξεργασίας activepresenter, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μαθητών είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο (είτε μέσω
υπολογιστή είτε μέσω τηλεφώνου). Ας δούμε τώρα τα ποσοτικά αποτελέσματα της
έρευνας. Κάθε νέα πρόταση διδασκαλίας οφείλει να δείξει ότι δεν είναι λιγότερο
αποτελεσματική από εκείνη που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει. Πράγματι δείξαμε ότι
επιβεβαιώνονται τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, η πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση μελετών
σχετικών με την επίδραση της Α.Τ στην επίδοση των μαθητών που διεξήγαγαν οι Strelan,
Osborn & Palmer (2020) καταλήγει ότι για τα μαθήματα των Φ.Ε στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση το όφελος για τους μαθητές είναι μικρό, μέχρι μέτριο.
Επίσης είναι φανερό ότι τα κορίτσια δεν διαφέρουν ούτε στην αρχική επίδοση ούτε
και στη μεταβολή της μετά την εφαρμογή της Α.Τ.
Όσον αφορά στο ερώτημα αν η μεταβολή της επίδοσης εξαρτάται από το αρχικό
επίπεδο του μαθητή, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και απαιτείται περισσότερη έρευνα.
Στην παρούσα έρευνα φαίνεται οι δύο πρακτικές διδασκαλίας να είναι εξίσου
αποτελεσματικές στην ενδιάμεση κλάση μαθητών, αλλά οι μαθητές υψηλής αρχικής
επίδοσης φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο από την Α.Τ, ενώ το αντίθετο συμβαίνει
στην κλάση των μαθητών χαμηλής αρχικής επίδοσης. Καλό όμως είναι να μην βγάλουμε
γρήγορα συμπεράσματα καθώς μοιράζοντας τους μαθητές σε κλάσεις το πλήθος κάθε
ομάδας είναι μικρό και είναι επισφαλές τα αποτελέσματα να θεωρηθούν
αντιπροσωπευτικά. Για παράδειγμα στην ομάδα ελέγχου στην κλάση χαμηλής αρχικής
επίδοσης ανήκαν μόλις 4 μαθητές έναντι 12 της ίδια κλάσης στην πειραματική ομάδα.

6. Η Α.Τ την εποχή του COVID-19
H παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση ξεκίνησε τον Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε τον
Απρίλιο του 2019. Την εποχή εκείνη μια έρευνα για εφαρμογή μεθόδων ΕξΑΕ στο ελληνικό
σχολείο φάνταζε μάλλον ανεπίκαιρη και ανεδαφική, παρόλο που τα διαθέσιμα εργαλεία
του σχολικού δικτύου ήταν αρκετά για την υλοποίηση της.Δεν πρόλαβε να περάσει ένας
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χρόνος και το σκηνικό άλλαξε άρδην. H έλευση του COVID-19 στις αρχές του 2020, οδήγησε
στο κλείσιμο των σχολείων σχεδόν στο σύνολο των χωρών του κόσμου. Στις αρχές του
Απριλίου 2020 το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αφορούσε πάνω από 1,5
δισεκατομμύρια μαθητές και σπουδαστές σε 192 χώρες (UNESCO, 2020). Η εξοικείωση της
εκπαιδευτικής κοινότητας στα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε ραγδαία και
βίαια.
Δεν πρέπει βέβαια να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η αιφνίδια και αναγκαστική
προσφυγή στα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί,
(που υπερέβησαν εαυτούς στο διάστημα αυτό) κατάφεραν να προσφέρουν
αποτελεσματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές τους, αφού οι τεχνικές της και
οι παιδαγωγικές αρχές της, τους ήταν άγνωστες. Κάποιοι ερευνητές προτείνουν τον όρο
απομακρυσμένη διδασκαλία έκτακτης ανάγκης (emergency remote teaching) για την
περιγραφή της μεταστροφής στην ψηφιακή επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε σε ένα
μεγάλο πλήθος χωρών την προηγούμενη άνοιξη (Hodgesetal, 2020). Όμως ακόμα κι έτσι,
είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με εργαλεία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Η έρευνα που διενεργήθηκε, επιβεβαίωσε ότι η πρακτική της Α.Τ είναι έγκυρη και
τουλάχιστον όχι λιγότερο αποτελεσματική από την παραδοσιακή διδασκαλία. Στην έρευνα
βέβαια δεν καταγράφεται το κέρδος από την εμπλοκή στο εργαστήριο, την ευκαιρία
ένταξης ΤΠΕ που λόγω χρόνου δεν χωρούν στην παραδοσιακή διδασκαλία κλπ,
δραστηριότητες που εξυπηρετούν και άλλους στόχους πέραν των εννοιολογικών που
αξιολογήθηκαν στην έρευνα.
Επιπλέον συνυπολογίζοντας τις νέες ανάγκες που έχει επιβάλλει η υγειονομική κρίση
που διανύει η χώρα μας (μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο) η Α.Τ αποτελεί ίσως τον πιο εύκολο
τρόπο μετάβασης των εκπαιδευτικών από την απομακρυσμένη διδασκαλία έκτακτης
ανάγκης σε ουσιαστικής μορφής σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Κατ’ αρχήν το προφανές όφελος από την υιοθέτηση της τεχνικής αυτής είναι ότι το
βίντεο με την «παράδοση» του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό θα είναι προσπελάσιμο
από όλους είτε βρίσκονται στο σχολείο είτε απουσιάζουν και θα μπορέσει να λειτουργήσει
σαν τη βάση για επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρειαστεί στην περίπτωση που
χρειαστεί να γίνει μετάβαση σε πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπλέον είναι
πολύ σημαντικό στοιχείο ότι το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται να
δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί είναι αυτό που ήδη διδάσκουν στις τάξεις. Στην πράξη το
ζητούμενο είναι η εγγραφή σε βίντεο της «παράδοσης» Κατά συνέπεια με μικρή
καθοδήγηση όσον το μέγεθος, τον εμπλουτισμό με ερωτήσεις κλπ μπορούν να το δομήσουν
κατάλληλα χωρίς να απαιτείται ειδική επιμόρφωση για αυτό. Είναι προφανές ότι η
διαδικασία δημιουργίας του βίντεο είναι χρονοβόρα και εμπεριέχει τεχνικές δυσκολίες, για
το ξεπέρασμα των οποίων θα βοηθούσε να υπάρχει κάποια τεχνική υποστήριξη.
Μια πρόταση είναι η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής μεταξύ των εκπαιδευτικών
ώστε οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν μεταξύ τους για τη δημιουργία
του υλικού. Η δράση θα μπορούσε να συντονιστεί από το ΠΕΚΕΣ και την ΠΔΕ Κρήτης. Η
πιλοτική εφαρμογή έδειξε ότι υπάρχει δωρεάν λογισμικό για χρήση και ότι οι πλατφόρμες,
στις οποίες έχουν πρόσβαση μέσω του σχολικού δικτύου οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν την υλοποίηση της Α.Τ στα σχολεία.
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις θεωρούμε ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε
κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2020 είναι ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί και να αποτελέσει
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το εφαλτήριο για να δοκιμαστεί η Α.Τ σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα από πλευράς χρόνου
και πλήθους μαθημάτων.
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Θεματική ενότητα:
Εκπαιδευτικές έρευνες
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στην προσχολική εκπαίδευση: Η έναρξη μιας
συζήτησης στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
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Περίληψη
Βασική επιδίωξη της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση του WindRose, ενός εργαλείου
για την αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής τάξης. Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, ΚΑ2 με τίτλο «Quality 3C?», εταίρος του οποίου ήταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Επίσης
παρουσιάζεται μια πρώτη απόπειρα πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου στην προσχολική
κοινότητα με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων γονέων και εκπαιδευτικών για το εάν και
κατά πόσο συγκεκριμένοι δείκτες που σχετίζονται με τις Δομές, τις Διαδικασίες και τα
Μαθησιακά αποτελέσματα, συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ποιοτικού
προσχολικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής επιβεβαιώνουν τα
μέχρι τώρα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία οι συγκεκριμένοι
δείκτες σχετίζονται με την ποιότητα της προσχολικής τάξης. Στη βάση αυτών ευελπιστούμε
να αρχίσει ένας διάλογος με στόχο τόσο τη βελτίωση του ίδιου του εργαλείου όσο και την
αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική πράξη.
Λέξεις - κλειδιά: Αξιολόγηση, ποιοτικοί δείκτες, προσχολική εκπαίδευση

1. Το Πρόγραμμα Erasmus + KA2 «Quality -3C Child (cheerful, courageous,
creative child)?»
To ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Quality -3C?» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της βασικής
δράσης 2, του προγράμματος Εrasmus+, διήρκησε 2 χρόνια (από 1.9.2016 έως 31.8.2018)
και συμμετείχαν 6 εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φορείς από 5 ευρωπαϊκές χώρες: την
Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λετονία και την Πορτογαλία. Βασικός σκοπός του
«Quality -3C?» ήταν η δημιουργία ενός κοινού μοντέλου εσωτερικής αξιολόγησης των
σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, σχετικά με την ποιότητα της
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προσχολικής τάξης. Απέβλεπε, δηλαδή, στον προσδιορισμό συγκεκριμένων ποιοτικών
δεικτών και κριτηρίων με βάση τους οποίους οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα μπορούν να
αξιολογούν τις παιδαγωγικές και διδακτικές ενέργειες και αποφάσεις, επιδιώκοντας τη
βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και γενικότερα μια υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση για την ευημερία και την απρόσκοπτη ανάπτυξη όλων των παιδιών. Για αυτό το
λόγο, σε συνεργασία με το τμήμα Προσχολικής αγωγής του Πανεπιστημίου του Τάρτου της
Εσθονίας, διαμορφώθηκε ένα βασικό μοντέλο αξιολόγησης, το WindRose. Το μοντέλο αυτό
αποτέλεσε τη βάση διαμόρφωσης του περιεχομένου μιας ποιοτικής έρευνας η οποία
διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του διακρατικού σχεδίου στα νηπιαγωγεία των εταίρωνχωρών. Επιπλέον, αποτέλεσε τον κοινό τόπο μιας αναστοχαστικής διαδικασίας ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς των παιδαγωγικών ομάδων για προτάσεις βελτιστοποίησης του
συμβάλλοντας έτσι στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Επιπροσθέτως τα οφέλη αυτής της σύμπραξης φαίνεται να είχαν αντίκτυπο και σε
επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής με τη διάδοση και αξιοποίηση του κοινού πνευματικού
προϊόντος του σχεδίου το οποίο παρουσιάστηκε εκτενώς σε διεθνές συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε στο Pärnu της Εσθονίας τον Ιούνιο του 2018. Ως συνέχεια των
παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να κοινοποιηθούν στην τοπική και
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης έρευνας, στη
βάση των οποίων να στηριχθεί η έναρξη μιας νέας συζήτησης για την ποιότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στην προσχολική εκπαίδευση στη χώρα μας.

2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Η «ποιότητα» της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην προσχολική εκπαίδευση είναι μια
έννοια σύνθετη που πολλές φορές νοηματοδοτείται διαφορετικά από τους εμπλεκόμενους
(γονείς-εκπαιδευτικούς-ερευνητές-πολιτικούς) [European Qualifications Framework (EQF),
2014].
Η αύξηση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας Προσχολικά Ιδρύματα τίθεται ήδη
από το 1992 στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα μάλιστα με την
Πρόταση για τις Βασικές Αρχές ενός Ποιοτικού Πλαισίου για την Πρώιμη Σχολική
Εκπαίδευση (EQF, 2014),ένας από τους τρεις πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής της ΕΕ
για το 2020 είναι:«τουλάχιστον το 90% των προσχολικών ιδρυμάτων να έχουν βελτιώσει την
ποιότητά τους».
Παράγοντες που μπορεί, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Smith, 1996, αναφέρεται στο
Botsoglou & Kakana, 2016: 6-7· EQF, 2014) να συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση
ενός ποιοτικού προσχολικού περιβάλλοντος, και κατά συνέπεια να προσδώσουν υψηλή
ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα σε αυτό, είναι κυρίως οι
ακόλουθοι πέντε (5):
● Η προσβασιμότητα (η δυνατότητα που έχουν όλα τα παιδιά να φοιτήσουν σε ένα
προσχολικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους),
● το εμπλεκόμενο στη μαθησιακή διαδικασία ανθρώπινο δυναμικό,
● το πρόγραμμα σπουδών,
● η αξιολόγηση των προσχολικών ιδρυμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, και φυσικά,
● η χρηματοδότηση.
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Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Πρώιμη Εκπαίδευση (ΗΠΑ)
(https://tinyurl.com/y86l2cwg), η ποιότητα στα προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης
συνήθως αξιολογείται σε δύο διαστάσεις, τις Διαδικασίες και τη Δομή. Ωστόσο η ομάδα
εργασίας για το υπό συζήτηση θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωση (EQF, 2014) προτείνει και μια
τρίτη διάσταση, αυτή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.
Αναφορικά με τη Δομή, αυτή περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα, το Πρόγραμμα
Σπουδών, το φυσικό χώρο, το μέγεθος της ομάδας των παιδιών, την αναλογία ενηλίκουπαιδιών και την εκπαίδευση-κατάρτιση-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του λοιπού
προσωπικού. Οι αλληλεπιδράσεις, οι δραστηριότητες, τα υλικά, οι ευκαιρίες μάθησης, η
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας, η αποδοχή της διαφορετικότητας, αξιολογούνται
στο πλαίσιο των Διαδικασιών. Ωστόσο, πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες μεγάλη
μερίδα της έρευνας έχει δείξει ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη μάθηση, τη
διδασκαλία και την παιδαγωγική και η αίσθηση που έχουν οι ίδιοι για την
αποτελεσματικότητα των διδακτικών τους ικανοτήτων μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή
αρνητικά την ποιότητα της προσχολικής τους τάξης (Pianta, LaParo, Payne, Cox & Bradley,
2002). Πιο συγκεκριμένα, η υψηλή αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας διαπιστώθηκε
ότι συνδέεται με την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
Με βάση τα προαναφερόμενα δεδομένα, προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων
που να μπορούν να αξιολογούν και να τεκμηριώσουν τους παράγοντες εκείνους που
μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού προσχολικού περιβάλλοντος. Δύο
από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία για το σκοπό αυτό είναι: α) το
Σύστημα Αξιολόγησης CLASS K-3 (Pianta, LaParo & Hamre, 2008), και β) η Κλίμακα
Αξιολόγησης για την Προσχολική Εκπαίδευση [Early Childhood Environment Rating Scale
(ECERS-R)] των Harms, Clifford και Cryer (1998). Το CLASS K-3 διακρίνεται για την υψηλή του
εγκυρότητα και αξιοπιστία, καθώς έχει δοκιμαστεί σε πάνω από 3.000 αίθουσες
διδασκαλίας. Εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας τάξης και δίνει στοιχεία για
την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, συμβάλλει στον
προγραμματισμό των σχολείων με βάση τις ανάγκες τους και αποκαλύπτει μια ακριβή
εικόνα της τάξης μέσα από κύκλους συστηματικής και επαναλαμβανόμενης παρατήρησης.
Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τρεις κρίσιμους τομείς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον
εκπαιδευτικό και το παιδί: 1) Τη συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών, στον τομέα αυτό
καταγράφεται ο βαθμός στον οποίο η τάξη είναι ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, οι
δάσκαλοι γνωρίζουν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και υποστηρίζουν την
αυτονομία και την έκφρασή τους. 2) Την οργάνωση της τάξης, τον τρόπο με τον οποίο οι
εκπαιδευτικοί υλοποιούν τις ρουτίνες τους και διαχειρίζονται την τάξη τους, το χρόνο και
τις δραστηριότητές τους (Emmer & Stough, 2001). Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι
όταν οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται για υψηλού επιπέδου οργάνωση στην τάξη τους
δημιουργούνται σαφείς προσδοκίες για τη συμπεριφορά τους και υλοποιούνται καλά
εδραιωμένες ρουτίνες. Οι δάσκαλοι αυτοί παρακολουθούν συστηματικά τον τρόπο
εργασίας των παιδιών και στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη μη επιθυμητών συμπεριφορών
παρά στην εκ των υστέρων απάλειψή τους (Yates & Yates, 1990). 3) Την εκπαιδευτική
υποστήριξη που δέχονται τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς, η οποία καταγράφει τις
προσπάθειες τους να αναπτύξουν τις υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες των παιδιών
και να τα βοηθήσουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση των εννοιών. Ο τρίτος αυτός τομέας
συνδέεται στενότερα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς οι βασικές διδακτικές
επιλογές αξιολογούνται κάτω από αυτόν (Hamre, Hatfield, Pianta & Jamil, 2014).
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Το δεύτερο εργαλείο είναι η Κλίμακα Αξιολόγησης για την Προσχολική Εκπαίδευση
[Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-R)], η οποία, έχει μεταφραστεί και
προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα από τις Μπότσογλου και Κακανά (2013). Με
την Κλίμακα αυτή αξιολογούνται:
● Ο χώρος και η επίπλωση,
● οι ρουτίνες και η προσωπική φροντίδα,
● η γλώσσα και η λογική σκέψη,
● οι δραστηριότητες,
● η αλληλεπίδραση (εκπαιδευτικών-παιδιών),
● η δομή του προγράμματος,
● η εμπλοκή των γονέων και οι προσωπικές/επαγγελματικές ανάγκες – η αξιολόγηση του
προσωπικού (https://tinyurl.com/yc7rqloc).
Αναφορικά με τα Μαθησιακά Αποτελέσματα, έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι τα
παιδιά που φοιτούν σε προσχολικές τάξεις υψηλής ποιότητας αναπτύσσουν υψηλότερου
επιπέδου ικανότητες προσέγγισης της μάθησης (γνωστικές, κοινωνικές, προσωπικές,
επικοινωνιακές, ερευνητικές) και διαθέτουν υψηλότερου βαθμού μαθησιακή ετοιμότητα
από ό,τι τα παιδιά που εκτίθενται σε χαμηλότερης ποιότητας εκπαιδευτική διαδικασία
(Burchinal, Vandergrift, Pianta & Mashburn, 2010· Sandilos & DiPerna, 2014).
Επιχειρώντας να συνδέσουμε τα δεδομένα, που προκύπτουν από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας σχετικά με την έννοια, τους παράγοντες και τα εργαλεία αξιολόγησης της
ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με το σχετικό βασικό μοντέλο, το WindRose, το
οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πρόγραμμα Erasmus + KA2 «Quality -3C Child (cheerful,
courageous, creativechild)?» παρατηρούμε ότι: Το μοντέλο αυτό συμπλέει με τη γενικότερη
προσέγγιση της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού πλαισίου (δομή-διαδικασίεςμαθησιακά αποτελέσματα) στην προσχολική αγωγή.

3. Η Έρευνα
3.1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση τριών σημαντικών
παραγόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στα κέντρα
προσχολικής εκπαίδευσης των χωρών που συμμετείχαν στο παραπάνω διακρατικό σχέδιο.
3.2. Οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας
Με γνώμονα την εξεύρεση μιας κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής
πολιτικής/προοπτικής η οποία θα είναι προσανατολισμένη στην ανάγκη ανάδειξης και
εφαρμογής συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών στους χώρους της πρώιμης αγωγής και
εκπαίδευσης των παιδιών, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εμπεριείχε υπό
μορφή ερωτήσεων όλους τους παράγοντες τους οποίους ανέδειξαν σημαντικοί οργανισμοί
της ευρωπαϊκής κοινότητας (European Commission for Early Childhood Education and Care,
National Organization for the Certification of European Qualification Framework), η σχετική
ερευνητική μελέτη του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου του Τάρτου της
Εσθονίας καθώς και οι πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες των παιδαγωγικών ομάδων οι
οποίες συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να
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διερευνήσει εάν οι συγκεκριμένοι παράγοντες τους οποίους ανέδειξε η επιστημονική
έρευνα αποτελούν όντως τους βασικούς πυλώνες μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής,
για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς). Με
βάση την αρχική φόρμα η οποία διαμορφώθηκε από τον Εσθονικό φορέα, κάθε χώρα
εταίρος επεξεργάστηκε στη συνέχεια με τα μέλη της παιδαγωγικής της ομάδας, τα
επιμέρους στοιχεία του ερωτηματολογίου για να εκφράσει σχετικές απόψεις και
προβληματισμούς. Η τελική του μορφή ήταν αποτέλεσμα όλων των επιμέρους ζυμώσεων
(διευκρινήσεις παιδαγωγικών όρων, συμπλήρωση ερωτηματολογίου με ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις) των μελών των παιδαγωγικών ομάδων. Οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας
αποτέλεσαν μέλη της παιδαγωγικής ομάδας της Ελλάδας. Η διαδικασία επίδοσης του
ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά,με πανομοιότυπο τρόπο σε όλες τις
χώρες, μέσω ενός υπερσυνδέσμου. Οι παιδαγωγικές ομάδες είχαν την ευθύνη της
καθοδήγησης και της εποπτείας της διαδικασίας διακίνησής του από τα συνεργαζόμενα
νηπιαγωγείατης κάθε χώρας. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία τα οποία συνεργάστηκαν, μετά
από ανοιχτή πρόσκληση, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και το 11ο
Νηπιαγωγείο (οι δύο βασικοί εταίροι από πλευράς της χώρας μας) ήταν το 2 ο, 14ο, 26ο
νηπιαγωγείο Χανίων, το νηπιαγωγείοτων Αγίων Σαράντα και το 2 ο νηπιαγωγείο Αρωνίου. Τα
αποτελέσματα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά από τον Εσθονικό φορέα.
3.3. Δείγμα
Το ερωτηματολόγιο επιδόθηκε συνολικά σε 575 γονείς και εκπαιδευτικούς των
μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, που συμμετείχαν στη διεξαγωγή της
παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτέλεσαν 156 γονείς και εκπαιδευτικοί από
την Κροατία (Zagreb), 120 γονείς και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα (Χανιά), 117 γονείς και
εκπαιδευτικοί από την Πορτογαλία, (Sesimbra), 91 από τη Λετονία (Takuma) και 91 από
διάφορα νηπιαγωγεία της Εσθονίας. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με διαδικασίες
βολικού δείγματος (convenience sample), καθόσον συμμετείχαν μόνο όσοι γονείς και
εκπαιδευτικοί το επιθυμούσαν.
3.4. Εργαλεία της έρευνας
Το ερωτηματολόγιο το οποίο αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας
αποτελούνταν από μια σειρά 12 ερωτήσεων, οι οποίες σχετίζονταν με τους τρεις
παράγοντες διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών
προσχολικής ηλικίας (Δομές, Μαθησιακή διαδικασία και Μαθησιακά αποτελέσματα) όπως
καταγράφονται στο μοντέλο WindRose καθώς και τέσσερις ανοιχτού τύπου ερωτήσεων οι
οποίες αφορούσαν: α) στην αποτύπωση των απόψεων των συμμετεχόντων για το τι
θεωρούν καλό νηπιαγωγείο, β) στη διερεύνηση επιπλέον ποιοτικών κριτηρίων τα οποία
κατά την άποψη των συμμετεχόντων προσδιορίζουν άρα και υποστηρίζουν την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την ευημερία των παιδιών στο προσχολικό
περιβάλλον, γ) στην ιεράρχηση των προαναφερόμενων ποιοτικών δεικτών σε φθίνουσα
κλίμακα από το σημαντικότερο στο λιγότερο σημαντικό, και δ) στην αποτύπωση της
άποψης των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία σχετικά με τη σημαντικότητα
αυτής καθαυτής της φοίτησης των παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, η σημαντικότητα του παράγοντα Δομές διερευνήθηκε από
ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονταν με τις σημαντικές παραμέτρους που τον συναποτελούν: α)
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το αναλυτικό πρόγραμμα, β) τα υλικά, γ) το φυσικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης
καθώς και δ) τον/την εκπαιδευτικό ως δυναμικό/ρυθμιστικό στοιχείο ενός οργανωμένου
μαθησιακού περιβάλλοντος. Η σημαντικότητα του παράγοντα Διαδικασίες διερευνήθηκε
από ερωτήσεις που σχετίζονταν με: α) το βαθμό εμπλοκής των παιδιών, β) την ψυχική
διάθεσή τους, γ) τα κίνητρα μάθησης που αναπτύσσουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία, δ)
το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας σε μια προσχολική τάξη. Τέλος, η
σημαντικότητα του παράγοντα Μαθησιακά αποτελέσματα διερευνήθηκε από ερωτήσεις
που σχετίζονταν με: α) το βαθμό ενεργοποίησης των παιδιών, β) τα αποτελέσματα των
εργασιών τους, γ) τις γνώσεις, δ) τις δεξιότητες και ε) τις μορφές συμπεριφοράς οι οποίες
αναπτύσσονται εντός του προσχολικού περιβάλλοντος. Όλες οι ερωτήσεις συνοδεύονταν
από μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert όπου το 1 αντιπροσώπευε το καθόλου σημαντικό ενώ
το 5 το πολύ σημαντικό.

4. Αποτελέσματα
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από την επίδοση του ερωτηματολογίου αφορούσαν στη
συνολική αποτίμηση των απόψεων των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε
σχέση με τη σημαντικότητα της αξιοποίησης των συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών αλλά
και τον παραπέρα εμπλουτισμό τους, με στόχο την ολόπλευρη ενίσχυση της ψυχικής
υγείας, της μάθησης και της ευημερίας των μικρών παιδιών.
Σε ό,τι αφορά στον πρώτο παράγοντα Δομές υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις με
δείκτη σημαντικότητας p=0,05, στις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών από τη
Λετονία όπου οι γονείς (Μ=4,56) δε θεωρούν τόσο σημαντική τη συμβολή του
συγκεκριμένου παράγοντα στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού προσχολικού περιβάλλοντος σε
σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς που επισημαίνουν τη σημαντικότητά του (Μ=4,79). Το
ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην καταγραφή των αποτελεσμάτων των απόψεων των
γονέων (Μ=4,32) και των εκπαιδευτικών από την Κροατία (Μ=4,6).
Σε ότι αφορά στον παράγοντα Μαθησιακή διαδικασία παρατηρείται μια πιο
ομοιογενής τάση στις απόψεις των συμμετεχόντων. Οι παρατηρούμενες τιμές
διακυμάνθηκαν, χωρίς να εμφανίζονται ως στατιστικά σημαντικές, ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς από την Εσθονία Μ=4,44 και τους γονείς Μ=4,64 όπως και ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς από τη Λετονία Μ=4,79 και τους γονείς Μ=4,58. Απόλυτα ομοιογενής είναι
η τάση των απόψεων όλων των συμμετεχόντων στη παρούσα έρευνα σε ό,τι αφορά στον
παράγοντα Μαθησιακά αποτελέσματα, όπου οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλότερα
συγκριτικά επίπεδα με τους άλλους παράγοντες από Μ=3,58 έως και Μ=4,24.
Επιπλέον, το σύνολο των συμμετεχόντων κρίνουν ως απολύτως αναγκαία τη φοίτησή
των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα των γονέων Μ=4,56 και
των εκπαιδευτικών Μ=4,10 από την Εσθονία, όπου παρατηρείται μια μικρή απόκλιση των
απόψεων με στατιστικό ενδιαφέρον (p<0,05). Σε ό,τι αφορά στις ερωτήσεις διερεύνησης
επιπλέον ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία κατά την άποψη των γονέων και των
εκπαιδευτικών διαμορφώνουν ένα ποιοτικό προσχολικό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες
αποκρίθηκαν: α) οι παιγνιώδεις δημιουργικές δραστηριότητες, β) η καλλιέργεια της
συναισθηματικής νοημοσύνης, γ) οι καινοτόμες δράσεις, δ) η κατάργηση στερεοτύπων και
η αποδοχή της διαφορετικότητας, ε) ο περιορισμένος αριθμός παιδιών ανά τάξη, στ) η
τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ζ) η ανατροφοδότηση που παρέχεται στα παιδιά
αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, η) η διαχείριση του χρόνου και η εμπλοκή σε
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προγραμματισμένες δραστηριότητες, θ) η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού, ι) η
εμπλοκή των παιδιών σε διαδικασίες που στοχεύουν στην αυτονομία και την
αυτοδιαχείριση.
Τέλος, ομαδοποιώντας τις απαντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά στην
περιγραφή ενός καλού κέντρου προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης αποκρίθηκαν ότι: α)
είναι ένα μέρος με ευτυχισμένα παιδιά, β) με καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, γ) όπου
υποστηρίζεται από ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα, δ) με καλές υποδομές και
εξωτερικούς χώρους, στ) όπου προσεγγίζεται η γνώση με παιγνιώδεις τρόπους, η) όπου το
παιδί μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, θ) όπου δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες αλλά με
σεβασμό στα όρια, το διάλογο και την ενσυναίσθηση, ι) όπου το παιδί μπορεί να
ανακαλύψει τον εαυτό του μέσα από το παιχνίδι, την αναζήτηση και τον πειραματισμό.

5. Συζήτηση
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε σε σημαντικό βαθμό μια
ομοιογενής τάση των απόψεων του δείγματος σε σχέση με τη σημαντικότητα των ποιοτικών
δεικτών έτσι όπως αποτυπώθηκαν στο μοντέλο WindRose.
Ωστόσο σε ό,τι αφορά το δείκτη των Δομών ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόκλιση
ανάμεσα στις απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών, τόσο στη Λετονία όσο και στην Κροατία,
όπου οι γονείς αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς, δεν θεωρούν τόσο σημαντική τη συμβολή
του συγκεκριμένου δείκτη στη δημιουργία μιας ποιοτικής προσχολικής τάξης. Μια πιθανή
αιτία αυτής της απόκλισης ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι στις συγκεκριμένες
χώρες υπάρχει η δυνατότητα της κατ΄ οίκον εκπαίδευσης των παιδιών πάντα όμως με την
παιδαγωγική υποστήριξη και εποπτεία του δημόσιου νηπιαγωγείου της περιοχής διαμονής
τους (Eurydice, 2018). Από την άλλη, τόσο στη Λετονία όσο και στην Κροατία είναι
δεδομένη η υψηλή ποιότητα των Δομών γιατί τα ιδρύματα Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, από
ιδιωτικούς πόρους όσο και από τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την επίσκεψη των παιδαγωγικών ομάδων των
χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις δύο προαναφερόμενες χώρες, όπου
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πολυδύναμα ιδρύματα προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης με κτιριακές υποδομές και παιδαγωγικό υλικό υψηλού επιπέδου,
εκπαιδευτικούς καταρτισμένους με σπουδές τουλάχιστον σε επίπεδο Bachelor, αυτόνομους
όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας τους, έχοντας
επιπλέον ως συνεργάτες στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, ειδικούς παιδαγωγούς,
ψυχολόγους και λογοθεραπευτές. Επίσης η λειτουργία τάξεων με έναν/μια τουλάχιστον
επιπλέον βοηθό εκτός του εκπαιδευτικού, επιβεβαιώνει τις βιβλιογραφικές αναφορές που
καταδεικνύουν ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών και η διεξαγωγή της διδασκαλίας τους σε
ευνοϊκές συνθήκες συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού μαθησιακού
περιβάλλοντος (EQF, 2014· Browers & Tomic, 2000).
Στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τις Δομές, τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί τις
θεωρούν σημαντικό παράγοντα. Οι απόψεις αυτές μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι
η ποιότητα των Δομών είναι ακόμα ζητούμενο και αίτημα της ευρύτερης εκπαιδευτικής
κοινότητας της χώρας μας.
Αναλύοντας τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στις Διαδικασίες, διαπιστώθηκε
επίσης μια ομοιογενής τάση ανάμεσα στις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών, και

321

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

στις πέντε χώρες. Η συμβολή του δείκτη για την ποιότητα της προσχολικής τάξης
θεωρήθηκε «εκ των ων ουκ άνευ». Είναι κοινός τόπος η σημαντικότητα του και η σύνδεση
του με μια αποτελεσματική μάθηση για όλα τα παιδιά. Επιπλέον, στην ερώτηση “Τι
θεωρούν καλό νηπιαγωγείο”, οι συμμετέχοντες δίνουν βαρύτητα στους ίδιους παράγοντες
που θεωρούνται σημαντικοί για τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος όπως ακριβώς περιγράφονται στα δυο σταθμισμένα σε διάφορα
περιβάλλοντα, εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών
μιας προσχολικής τάξης: το σύστημα αξιολόγησης CLASS K-3 και Early Childhood
Environment Rating Scale.
Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις διερεύνησης επιπλέον ποιοτικών δεικτών,
προέκυψε ο σημαντικός ρόλος της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με τα παιδιά και
αντίστροφα, της ύπαρξης καινοτόμων δράσεων και γενικότερα η βαρύνουσα σημασία των
μαθησιακών διαδικασιών στη δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας προσχολικής
εκπαίδευσης. Το δεδομένο αυτό συνάδει με τη σχετική βιβλιογραφία (EQF, 2014).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που αφορά στο ερώτημα “Πόσο σημαντική είναι
η φοίτηση των παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης”. Σε όλες τις χώρες
το σύνολο των συμμετεχόντων, γονείς και εκπαιδευτικοί, την κρίνουν ως απολύτως
αναγκαία. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα από την Εσθονία. Το εύρημα αυτό πιθανόν
σχετίζεται με το γεγονός ότι η φοίτηση του παιδιού τους σε ίδρυμα Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης δεν είναι υποχρεωτική.

6. Προτάσεις
Με βάση τα προαναφερόμενα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα θα μπορούσαμε
να καταθέσουμε μία δέσμη προτάσεων για τον εμπλουτισμό της σχετικής βιβλιογραφίας
και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών.
α) Σε ό,τι αφορά τη χρήση και την αξιοποίηση του WindRose στην εκπαιδευτική πράξη
θα μπορούσε να αρχίσει ένας γόνιμος διάλογος με τους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη
και τη βελτίωσή του ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό της διδακτικής πράξης
σαν ένα μεθοδολογικό εργαλείο, επικουρικά με το αναλυτικό πρόγραμμα. Γενικότερα θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μιας αυτοαξιολόγησης προκειμένου
να διαπιστώσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της προσχολικής τάξης του και να πάρει
τις κατάλληλες αποφάσεις για να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή που θα έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρακτικών του.
β) Αναφορικά με τις Δομές, η βελτιστοποίηση των οποίων απαιτεί συνεχή
επαγρύπνηση και αγώνα εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση
(εκπαιδευτικών-γονέων-πολιτικών ομάδων-συνδικαλιστών), είναι κυρίως θέμα του
κεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος και επηρεάζεται καθοριστικά από την εκάστοτε
πολιτική βούληση. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει η Πολιτεία να εξασφαλίσει κατά το
δυνατόν: α) Υψηλού επιπέδου αναλυτικά προγράμματα (Crehan, 2019, σελ. 311-315), β) τη
σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, γ) τη συστηματική και στοχευμένη
επιμόρφωση, δ) ευνοϊκές συνθήκες εργασίας για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, ε)
ικανοποιητικές αποδοχές, ζ) προσβασιμότητα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
ανεξάρτητα από ατομικές ή κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές.
γ) Σχετικά με τις Διαδικασίες αυτές μπορεί να βελτιωθούν προς όφελος των
μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των παιδιών όταν οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται με
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κάθε τρόπο για τη συμμετοχή τους: α) σε έρευνες δράσης, β) σε κοινότητες επαγγελματικής
μάθησης και πρακτικής (ΕΑΔΑΠ, 2003), γ) σε σύγχρονες μορφές ενδοσχολικής επιμόρφωσης
(Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη & Αμπαρτζάκη, 2012· Αυγητίδου, 2005· Γιαννουσοπούλου, 2014).
Κλείνοντας, εκτιμούμε ότι εφόσον διασφαλιστούν υψηλού επιπέδου ποιότητας
δομές, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα μπορούσαν σε επίπεδο διαδικασιών
(συναισθηματική και εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών, δόκιμη οργάνωση της τάξης)
να αλλάξουν προς το καλύτερο τον κόσμο του σχολείου.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός προγράμματος
παρέμβασης στην ενίσχυση της κατανόησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών, με στόχο
την παραγωγή φανταστικών ιστοριών, από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα της
μελέτης αποτέλεσαν 58 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.Τα παιδιά του δείγματος χωρίστηκαν σε
δύο ομάδες, μία πειραματική (Ν=44) και μία ομάδα ελέγχου (Ν=14). Τα παιδιά της
πειραματικής ομάδαςεκπαιδεύτηκαν στην παραγωγή πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών
μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα παρέμβασης. Στιςσυναντήσεις, αξιοποιήθηκαν
βιβλία με πολύ καλά δομημένο περιεχόμενο και εφαρμόστηκε μια διδακτική
στρατηγικήπέντε επιπέδων (δημιουργία προγενέστερης γνώσης, συζήτηση, μοντελοποίηση,
έλεγχος διαδικασίας και παραγωγή ιστοριών). Στα παιδιά της ομάδας ελέγχου
πραγματοποιήθηκαν αναγνώσεις των ίδιων βιβλίων και ακολούθησε συζήτηση σχετική με
ενδιαφέροντα σημεία της πλοκής τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι,το πρόγραμμα
παρέμβασης βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τα δομικά
στοιχεία των ιστοριών και να παράγουν κατανοητές και οργανωμένες φανταστικές ιστορίες.
Λέξεις κλειδιά: Αφήγηση, φανταστικές ιστορίες, προσχολική εκπαίδευση.

1. Εισαγωγή
Οι αφηγηματικές δεξιότητες (αναδιήγηση, παραγωγή προσωπικών και φανταστικών
ιστοριών) των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετίζονται θετικά με τον μελλοντικό σχολικό
γραμματισμό τους (Reese, Suggate, Long & Schaughency, 2010), τη συμπερασματική και
αναπαραστατική τους ικανότητα (Lillard, Lerner, Hopkins, Dore, Smith & Palmquist, 2013)
καθώς και τις γλωσσικές και κοινωνιογνωστικές τους ικανότητες (Nicolopoulou, Cortina,
lgaz, Cates & deSá, 2015). Σύμφωνα με μελέτες (Curenton, 2011. Kang, 2012) η ανάπτυξη της
ικανότητας αφήγησης φανταστικών ιστοριών κατά την προσχολική ηλικία, αποτελεί μια
απαιτητική διαδικασία η οποία προϋποθέτει σωστούς χειρισμούς, όπως ανάσυρση της
προγενέστερης-σχετικής γνώσης, εστίαση της προσοχής, γνωστική και γλωσσική
ενεργοποίηση των παιδιών και εμπλοκή σε μια σειρά νοητικών διεργασιών όπως
συσχετίσεις, συγκρίσεις, υποθέσεις και αιτιολογήσεις. Προϋποθέτει, επίσης, τη συνδρομή
της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας των μικρών παιδιών κατά τον σχεδιασμό, την
οργάνωση και την παραγωγή φανταστικών αφηγήσεων (Denne & Burner, 2008).
Οι αφηγηματικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακές (Stadler & Ward, 2010)
καθώς σε μικρές ηλικίες τα παιδιά «αρκούνται» σε μια απλή κατονομασία χαρακτήρων και
περιγραφή των ενεργειών τους (Van Dam, 2010) ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες εμπλουτίζουν
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τις ιστορίες τους με πιο σύνθετες αφηγηματικές δομές (Κανέλλου, Κορβέση, Ράλλη,
Μουζάκη, Αντωνίου & Παπαϊωάννου, 2016. Zanchi & Zampini, 2020). Επιπρόσθετα, όπως
αναφέρουν οι Nicolopoulou και Richner (2007) κατά την προσχολική ηλικία υπάρχει
διαφορετική πρόσληψη της πραγματικότητας ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια και κατά
συνέπεια ακολουθούν διαφορετικές «αφηγηματικές διαδρομές» στις ιστορίες που
παράγουν (Buckner & Fivush, 1998. Nicolopoulou & Ilgaz, 2006). Ωστόσο, η επίδραση του
φύλου δεν είναι δεδομένη, αφού σε άλλες μελέτες διαφαίνεται μια διαφυλική
διαφοροποίηση σε σχέση με τη δομή και το περιεχόμενο της αφήγησης (Ross & Holmberg,
1990) ενώ σε άλλες όχι (Lepola, Lynch, Laakkonen, Silvén & Niemi, 2012). Γενικά, φαίνεται
ότι οι όποιες διαφυλικές διαφορές, οι οποίες εμφανίζονται κυρίως στις μικρότερες ηλικίες,
με την πάροδο του χρόνου εξομοιώνονται τόσο σε γλωσσικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο
(Ardila, Rosselli, Matute & Inozemtseva, 2011).
Η δυνατότητα να παράγει ένα παιδί μια συνεκτική φανταστική ιστορία με ομαλή και
κατανοητή ροή πληροφοριών θεωρείται μια σύνθετη γλωσσική άσκηση, η οποία απαιτεί
την ακολουθία χρονικά διατεταγμένων γεγονότων, τα οποία συνέχονται και με
αιτιοκρατικές σχέσεις, ενώ παράλληλα απαιτούνται και οι κατάλληλοι γραμματικοί και
συντακτικοί κανόνες καθώς και το κατάλληλο λεξιλόγιο (Heilmann, Miller, Nockerts &
Dunaway, 2010. Pesco & Gagné, 2015). Με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών στην
παραγωγή εμπλουτισμένων και επεξεργασμένων φανταστικών ιστοριών οι ερευνητές
συχνά αξιοποιούν οπτικά βοηθήματα όπως κάρτες και βιβλία χωρίς κείμενο (Grolig,
Cohrdes, Tiffin-Richards & Schroeder, 2020. Vretudaki & Tafa, 2017). Σε σχετική μελέτη
(Βρετουδάκη & Τάφα, 2018) στην οποία οργανώθηκε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα
παρέμβασης, όπου χρησιμοποιήθηκαν οπτικά βοηθήματα (κάρτες δομικών στοιχείων,
εικονογραφημένες εικόνες και κάρτες από ιστορίες), ακουστικοί διαμεσολαβητές (νύξεις,
ελεγχόμενες συζητήσεις, στοχευμένες ερωτήσεις), διαδικαστικές διευκολύνσεις (σύντομες
παρεμβάσεις αναπλαισίωσης) και μεταγνωστικού τύπου διεργασίες (έλεγχοι,
αναθεωρήσεις), φάνηκε ότι τα παιδιά προσέγγισαν το επίπεδο της πλήρους, κατανοητής
και καλά οργανωμένης αφήγησης φανταστικών ιστοριών.
Για την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, οι ερευνητές συχνά
υποστηρίζουν ότι οι ερωτήσεις γύρω από την εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων της
ιστορίας καθώς και τις αιτίες των αντιδράσεών τους βοηθούν τα παιδιά να συνέχουν τα
γεγονότατων ιστοριών πουπαράγουν με περισσότερες σχέσεις αιτιότητας και αξιολογικές
κρίσεις (Silva, Strasser, & Cain, 2014). Επίσης, φαίνεται ότι,η διαλογική ανάγνωση, μέσα από
τον αλληλεπιδραστικό διάλογο τον οποίο αξιοποιεί, όταν αυτός επικεντρώνεται στα δομικά
στοιχεία των ιστοριών (πλαίσιο, πρόβλημα πρωταγωνιστή, δράσεις χαρακτήρων, έκβαση
της ιστορίας), ενισχύει τις αφηγηματικές δεξιότητες των μικρών παιδιών βελτιώνοντας το
δομικό περιεχόμενο των ιστοριών τους, αλλά και τις αναφορές και τα σχόλια γύρω από
τους χαρακτήρες της ιστορίας (Lever & Senechal, 2011). Επιπλέον, η τεχνική της σύντομης
συζήτησης (Veneziano, Le Normand, Plumet & Deschamps, 2020) καθώς και η τεχνική της
σκαλωσιάς (Verzolla, Isotani & Perissinotto, 2012) φαίνεται ότι συμβάλλουν σημαντικά όχι
μόνο στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στη δημιουργία πιο επεξεργασμένων
αφηγήσεων.
Με βάση τις παραπάνω μελέτες, οι οποίες προτείνουν μια σειρά οπτικών και
ακουστικών διευκολύνσεων και διαμεσολαβητών με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας
των παιδιών να αφηγούνται καλά δομημένες φανταστικές ιστορίες, θεωρήθηκε ενδιαφέρον
να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα ενός πολυεπίπεδου προγράμματος παρέμβασης,
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εμπλουτισμένου με τις προαναφερόμενες τεχνικές, για την ενίσχυση των αφηγητικών
δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας.

2. Μεθοδολογία
2.1. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση ενός προγράμματος
παρέμβασης στην ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να παράγουν πρωτότυπες
φανταστικές ιστορίες. Επιπρόσθετα, να διερευνήσει την επίδραση ενδογενών και εξωγενών
παραγόντων όπως του φύλου, της ηλικίας, της μη λεκτικής νοημοσύνης και του αρχικού
επιπέδου των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών.
2.2. Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (Μ=55,67, Sd=3,03), τα
οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε 4 δημόσια νηπιαγωγεία του νομού
Ηρακλείου και των Χανίων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Για την επιλογή του
δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του βολικού δείγματος. Το σύνολο του δείγματος
αποτελούνταν από 58 παιδιά εκ των οποίων τα 30 ήταν κορίτσια και τα 28 αγόρια. Από τα 4
τμήματα νηπιαγωγείου τα τρία συγκρότησαν την πειραματική ομάδα (Ν=44 παιδιά), ενώ το
τέταρτο την ομάδα ελέγχου (Ν=14 παιδιά). Η παρέμβαση διήρκεσε 3 μήνες (Νοέμβριος
2019-Ιανουάριος 2020). Στο δείγμα της παρούσας μελέτης συμμετείχαν τα παιδιά τα οποία
σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς δεν παρουσίαζαν γλωσσικά προβλήματα.
2.3.Μέσα συλλογής δεδομένων
Πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της
μη λεκτικής νοημοσύνηςόλων των παιδιών της μελέτης. Η μη λεκτική νοημοσύνη των
παιδιών αξιολογήθηκε με το τεστ Raven Coloured Progressive Matrices (Σιδερίδης,
Αντωνίου, Μουζάκη & Σίμος, 2015). Ο συντελεστής αξιοπιστίας του τεστ Cronbacha είναι
0,87 και η συντρέχουσα εγκυρότητά του 0,97.
Η ικανότητα των παιδιών να αφηγούνται φανταστικές ιστορίες αξιολογήθηκε με την
αφήγηση φανταστικής ιστορίας με βιβλίο χωρίς κείμενο καθώς και με την αφήγηση με
κάρτες. Οι φανταστικές ιστορίες που παρήγαγαν τα παιδιά αναλύθηκαν σύμφωνα με το
κριτήριο Δείκτης Αφηγηματικής Πολυπλοκότητας των Petersen, Gillam και Gillam (2008).
Σύμφωνα με το κριτήριο, μια πλήρης αφήγηση αποτελείται από: α) τις σκηνικές
πληροφορίες (τόπος, χρόνος, χαρακτήρες), β) την εσωτερική αντίδραση του πρωταγωνιστή
στο πρόβλημα, γ) το σχέδιο δράσης, δ) τις δράσεις στις οποίες προέβη ο πρωταγωνιστής με
στόχο την επίλυσή του, ε) τα εμπόδια που προέκυψαν, στ) τις συνέπειες και το τέλος της
ιστορίας. Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογεί και μια σειρά ποιοτικών κριτηρίων όπως την
ικανότητα του παιδιού να εμπλουτίζει την αφήγησή του με: α) διαλόγους από την ιστορία,
β) αξιολογικές κρίσεις, γ) κατάλληλα συνδετικά στοιχεία, δ) κατάλληλες εισαγωγές και
καταλήξεις καθώς και ε) σχόλια τα οποία αφορούν στη ψυχολογική κατάσταση των
χαρακτήρων της ιστορίας.
Κατά την αφήγηση φανταστικών ιστοριών από βιβλίο χωρίς κείμενο η νηπιαγωγός
έδινε το βιβλίο στο παιδί το οποίο, αφού το ξεφύλλιζε για να εξοικειωθεί με το περιεχόμενό
του, αφηγούνταν μια ιστορία. Όταν τα παιδιά παρέλειπαν μια εικόναή καθυστερούσαν να
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ανταποκριθούν η νηπιαγωγός τα ενθάρρυνε με ανοιχτές ερωτήσεις του τύπου: «Ωωω!! Τι
κάνει εδώ ο βάτραχος;» ή «τι έγινε μετά;» ή «έχεις να πεις κάτι άλλο για την ιστορία;».
Κατά την αφήγηση με κάρτες, τα παιδιά αφηγούνταν μια ιστορία χρησιμοποιώντας 5
κάρτες ως βοήθημα, οι οποίες ήταν φωτοτυπημένες εικόνες (μεγέθους 15x10 cm 2) από
επιλεγμένα βιβλία, οι οποίες απεικόνιζαν τα βασικά στοιχεία της ιστορίας
(πρωταγωνιστής/χαρακτήρες, αρχικό πρόβλημα, 2 γεγονότα της ιστορίας, επίλυση-τέλος). Η
νηπιαγωγός τοποθετούσε τις κάρτες μπροστά στο παιδί και το καλούσε να αφηγηθεί μια
πλήρη και κατανοητή ιστορία. Οι αφηγήσεις των παιδιών μαγνητοφωνούνταν και στη
συνέχεια απομαγνητοφωνούνταν και καταγράφονταν σε ειδικά πρωτόκολλα με σκοπό την
αξιολόγησή τους.
2.4. Υλικά για το πρόγραμμα παρέμβασης
Για την παρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν 20 βιβλία. Δέκα (10) βιβλία διαβάστηκαν στα
παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης και τα υπόλοιπα 10
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των εικονογραφημένων καρτών. Τα κριτήρια για την
επιλογή των βιβλίων ήταν: το κείμενο να είναι ενδιαφέρον και κατανοητό, το περιεχόμενο
άγνωστο στα παιδιά, να έχουν ευχάριστη πλοκή, να έχουν ξεκάθαρη δομή και η
εικονογράφηση παραστατική και αντιπροσωπευτική του περιεχομένου των ιστοριών.
Παράλληλα, κατασκευάστηκαν επτά κάρτες διαφορετικού χρώματος όπου σε κάθε
κάρτα αναγράφονταν οι λέξεις: ΠΟΥ (τόπος), ΠΟΤΕ (χρόνος), ΠΟΙΟΣ (πρωταγωνιστής), ΠΟΙΟ
(πρόβλημα), ΤΙ (πλοκή), ΠΩΣ (κατάληξη), ΤΕΛΟΣ (πέρας της ιστορίας) οι οποίες
λειτούργησαν ως λέξεις–κλειδιά για κάθε δομικό στοιχείο της ιστορίας που
αντιπροσώπευαν. Οι κάρτες αυτές λειτουργούσαν διαμεσολαβητικά στην απομνημόνευση
και την ανάσυρση των στοιχείων που αναπαριστούσαν (Hansen, 2004).
2.5. Πρόγραμμα παρέμβασης
Στην πειραματική ομάδα, το πρόγραμμα παρέμβασης πραγματοποιήθηκε σε φυσικές
συνθήκες της τάξης από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς τις οποίες εκπαίδευσε η πρώτη
συγγραφέας και οργανώθηκε σε 5 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, και πριν την ανάγνωση της
κάθε ιστορίας, η νηπιαγωγός εισήγαγε τις κάρτες των δομικών στοιχείων και εξηγούσε στα
παιδιά τι αντιπροσωπεύουν. Στο δεύτερο επίπεδο, η νηπιαγωγός ανέφερε παραδείγματα
από γνωστές ιστορίες και πραγματοποιούσε μια σύντομη συζήτηση ώστε τα παιδιά να
διαπιστώσουν την ύπαρξη αυτών των δομικών στοιχείων σε κάθε ιστορία. Στο τρίτο
επίπεδο διάβαζε την ιστορία. Κατά την ανάγνωση του κάθε τμήματος της ιστορίας, η
νηπιαγωγός τοποθετούσε κάτω από κάθε κάρτα δομικού στοιχείου την αντίστοιχη
φωτοτυπημένη εικόνα από την ιστορία. Για παράδειγμα, κάτω από την κάρτα ΠΟΥ και ΠΟΤΕ
τοποθετούσε την εικόνα που έδειχνε τον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας κ.λπ. Επίσης, κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης, η νηπιαγωγός εφάρμοζε την τεχνική της φωναχτής σκέψης και
πραγματοποιούσε σύντομες αναφορές σχετικές με την παρουσία και την ακολουθία των
δομικών στοιχείων της ιστορίας που διάβαζε. Στο τέταρτο επίπεδο, με το πέρας της
ανάγνωσης, τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αναδιηγούνταν την ιστορία και/ή
ήλεγχαν την πληρότητα των δομικών της στοιχείων. Στο πέμπτο επίπεδο, νηπιαγωγός έδινε
στα παιδιά ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου, το οποίο ήταν χωρισμένο σε επτά μέρη/στήλες
όσα δηλαδή και τα δομικά στοιχεία της ιστορίας. Στο επάνω μέρος της κάθε στήλης ήταν
γραμμένη μια λέξη-κλειδί. Έπειτα, έδινε στα παιδιά πέντε εικονογραφημένες εικόνες στη
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σειρά σε μορφή καρτών, από τα βιβλία που είχαν επιλεγεί, και τους ζητούσε να
δημιουργήσουν μία (φανταστική) ιστορία. Αρχικά, τα παιδιά παρατηρούσαν τις κάρτες και
προσπαθούσαν να περιγράψουν τι απεικόνιζαν, ενώ η νηπιαγωγός τα βοηθούσε στην
ερμηνεία των εικόνων κάνοντας σχετικές ερωτήσεις, όπως: «Τι νομίζετε ότι δείχνει εδώ;
Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα του πρωταγωνιστή; Τι λέτε να έκανε; Πώς να τελείωσε η
ιστορία;». Μέσα από αλληλεπιδραστικές διαδικασίες και μεταγνωστικού τύπου διεργασίες
τα παιδιά δημιουργούσαν μια ιστορία με βάση τις εικόνες και στη συνέχεια κατέγραφαν
εντός της κάθε στήλης το αντίστοιχο τμήμα από την ιστορία που μόλις δημιούργησαν, με
όποιο τρόπο μπορούσαν (ζωγραφιές, ψευδογράμματα, επινοημένη συλλαβική ή
αλφαβητική γραφή).
Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός καλούσε τα παιδιά να αφηγηθούν την ιστορία, την οποία
κατέγραφε ολοκληρωμένα στο κάτω μέρος του χαρτιού. Στο τέλος, η νηπιαγωγός διάβαζε
την ιστορία για να επικυρώσουν τα παιδιά το περιεχόμενό της. Στην ομάδα ελέγχου
διαβάστηκαν στα παιδιά οι ίδιες ιστορίες, με την ίδια ακριβώς σειρά, αλλά μετά το πέρας
της ανάγνωσης η νηπιαγωγός πραγματοποιούσε μια σχετική συζήτηση γύρω από
ενδιαφέροντα σημεία της ιστορίας.

3. Αποτελέσματα
Πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης πραγματοποιήθηκε έλεγχος
ισοδυναμίας των ομάδων σε όλα τα κριτήρια. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι στη μη
λεκτική νοημοσύνη(t=-0,24, p>0,05), στην αφήγηση ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο (t=0,86, p>0,05) και στην αφήγηση ιστοριών με κάρτες (t=-0,35, p>0,05) δεν υπήρξαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των παιδιών της πειραματικής
ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 1), μετά την
παρέμβαση οι δείκτες t-test έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
επιδόσεων των παιδιών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
κάρτες. (Στον Πίνακα 2 η συντομογραφία β.χ.κ. σημαίνει βιβλίο χωρίς κείμενο).
Πίνακας 1. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των μεταπειραματικών επιδόσεων των παιδιών της
πειραματικής ομάδας (Ν=44) και της ομάδας ελέγχου (Ν=14) και δείκτες t-test στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και με κάρτες.

Για τη διερεύνηση του μεγέθους βελτίωσης των μέσων επιδόσεων των παιδιών της
πειραματικής ομάδας από την προ-πειραματική στη μετα-πειραματική φάση της μελέτης,
πραγματοποιήθηκε έλεγχος σχετικών δειγμάτων. Οι δείκτες t-test έδειξαν σημαντική
βελτίωση των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών της πειραματικής ομάδας από την
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προ-πειραματική στη μετα-πειραματική φάση της μελέτης στην αφήγηση ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο (t=-13,34, p<0,001) και στην αφήγηση ιστοριών με κάρτες (t=17,22,
p<0,001). Αντίστοιχα, η βελτίωση των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών της ομάδας
ελέγχου στην αφήγηση ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο (t=-1,34, p>0,05) και στην
αφήγηση ιστοριών με κάρτες (t=1,12, p>0,05) δεν ήταν στατιστικά σημαντική.
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές τόσο στη δομική οργάνωση
της ιστοριών που παρήγαγαν τα παιδιά όσο και στον εμπλουτισμό τους με μια σειρά
ποιοτικών χαρακτηριστικών/στοιχείων (ψυχολογική δομή της αφήγησης, διάλογοι,
εισαγωγές και καταλήξεις ιστοριών, συνεκτικότητα αφήγησης, αξιολογικές κρίσεις του
αφηγητή) (βλ. Πίνακα, 2).
Πίνακας 2. Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (sd) και δείκτες t-testτων μεταπειραματικών επιδόσεων των
παιδιών της πειραματικής ομάδας (Ν=44) και της ομάδας ελέγχου (Ν=14) στα αφηγηματικά κριτήρια της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και με κάρτες.

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών της μελέτης
(ηλικία, φύλο, μη λεκτική νοημοσύνη, αρχικές επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών) στο μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο (βλ. Πίνακα 3) και με κάρτες (βλ. Πίνακα 4). Το τελικό
μοντέλο ANCOVA στην αφήγηση ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο ανέδειξε σημαντική την
επίδραση της πειραματικής παρέμβασης F(1,58)=96,960, p<0,001, partial η2=0,73 όπως και
της αλληλεπίδρασης του φύλου με την ομάδα συμμετοχής F(1,58)=11,145, p<0,05, partial
η2=0,12. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι τα αγόρια της πειραματικής ομάδας δημιούργησαν πολύ
πιο οργανωμένες φανταστικές ιστορίες με βοήθημα το βιβλίο χωρίς κείμενο σε σχέση με τα
κορίτσια της αντίστοιχης ομάδας (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο.

Αντίστοιχα, η ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) σε ότι αφορά στο μέγεθος βελτίωσης
της αφήγησης φανταστικών ιστοριών με κάρτες ανέδειξε σημαντική την επίδραση της
πειραματικής παρέμβασης F(1,58)=36,169, p<0,001, partial η2=0,59 και του φύλου (κορίτσι)
σε σχέση με την ομάδα συμμετοχής F(1,58)=18,184, p<0,05, partial η2=0,19. Συγκεκριμένα,
στην αφήγηση ιστοριών με κάρτες, τα κορίτσια της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν πιο
οργανωμένες φανταστικές αφηγήσεις σε σχέση με τα αγόρια της αντίστοιχης ομάδας
(Πίνακας, 4).
Πίνακας 4. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες.

Πίνακας.3:(R2=0,70) (Προσαρμοσμένο R2=0,62) (*=ομάδα αναφοράς).
Πίνακας. 4: (R2=0,60) (Προσαρμοσμένο R2=0,58) (*=ομάδα αναφοράς)

4. Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση ενός προγράμματος
παρέμβασης στην ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να παράγουν πρωτότυπες
φανταστικές ιστορίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδακτική παρέμβαση που
εφαρμόστηκε ήταν πολύ αποτελεσματική, εφόσον, μετά το πρόγραμμα παρέμβασης, τα
παιδιά της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών είτε με τη χρήση του βιβλίου χωρίς κείμενο είτε με τις
εικονογραφημένες κάρτες. Πιο αναλυτικά, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας
παρουσίασαν πολύ πιο δομημένες φανταστικές ιστορίες σε σχέση με τις αρχικές τους
επιδόσεις αλλά και συγκριτικά με τις επιδόσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχου, στις
οποίες αναφέρονταν το σύνολο σχεδόν των δομικών στοιχείων μιας ιστορίας.
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Από το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία εμπλουτίζουν και ολοκληρώνουν
τον βασικό κορμό της αφήγησης όπως είναι: οι αξιολογικές κρίσεις, η χρήση χρονικών και
αιτιωδών συνδέσμων, η αναφορά διαλόγων και σχολίων τα οποία αφορούν στη
συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων της ιστορίας, ήταν αισθητά παρόντα στις
αφηγήσεις των παιδιών της πειραματικής ομάδας, ενώ υπήρξαν ελάχιστες αναφορές στις
αφηγήσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχου. Ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα παιδιά στην
ηλικία των 5 ετών αξιοποιούν περιορισμένης κλίμακας συνδετικά στοιχεία του τύπου «και
…και μετά…», ενώ καθώς ωριμάζουν γλωσσικά εμφανίζονται στα αφηγήματά τους πιο
εξελιγμένοι γλωσσικοί τύποι όπως οι χρονικοί και οι αιτιώδεις σύνδεσμοι (Grolig et al.,
2020. Heilmann et al., 2010).
Η δυνατότητα των παιδιών της πειραματικής ομάδας να χρησιμοποιήσουν πιο
εξελιγμένες γλωσσικές φόρμες για να εκφράσουν την αιτιώδη συνάφεια των γεγονότων της
ιστορίας, να κάνουν αξιολογικές κρίσεις, αλλά και αναφορές σχετικές με τη συναισθηματική
κατάσταση των χαρακτήρων της ιστορίας, πιθανόν να οφείλεται αφενός στον τύπο της
διαλογικής ανάγνωσης (Lever & Senechal, 2011), η οποία εμπλουτίστηκε με τις τεχνικές της
μοντελοποίησης και της φωναχτής σκέψης σχετικά με τα δομικά στοιχεία της ιστορίας,
αφετέρου στα είδη της υποβοήθησης που δόθηκαν (οπτική-κάρτες, ακουστική-σύντομη
συζήτηση) (Veneziano et al., 2020. Verzolla, Isotani & Perissinotto, 2012). Με αυτή τη
διαδικασία τα παιδιά μπόρεσαν να κατανοήσουν τη δομή και το περιεχόμενο της ιστορίας
και αντιλήφθηκαν τις υποκείμενες αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στις σκέψεις, τα
συναισθήματα και τις αντιδράσεις των χαρακτήρων της ιστορίας (Curenton, 2011. Silva, et
al., 2014. Veneziano et al., 2020).
Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από το σύνολο των ενδογενών και εξωγενών
παραγόντων η ομάδα συμμετοχής και το φύλο, αυτόνομα και συνδυαστικά, διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο. Σε ότι αφορά στη σημαντική επίδραση της ομάδας συμμετοχής, τα
ευρήματα αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη σημαντική θετική επίδραση του
προγράμματος παρέμβασης, το οποίο δομήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης
καθόσον αυτό εμπλουτίστηκε με αποτελεσματικά μέσα και τεχνικές τις οποίες ανέδειξε η
διεθνής έρευνα (Pesco & Gagné, 2015. Silva, et al., 2014. Verzolla, et al., 2012. Vretudaki &
Tafa, 2017).
Σε ότι αφορά στο φύλο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αγόρια της πειραματικής
ομάδας ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικότερα από τα κορίτσια στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο (Buckner & Fivush, 1998. Nicolopoulou & Richner, 2007).
Είναι πιθανόν, η παραστατική εικονογράφηση του βιβλίου με εικόνες χωρίς κείμενο, το
οποίο ήταν γεμάτο από δράσεις και εμπόδια να κινητοποίησε περισσότερο τα αγόρια, τα
οποία εγγενώς τείνουν σε έντονες αφηγηματικές πλοκές (Ross & Holmberg, 1990 .). Στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, τα κορίτσια της πειραματικής
ομάδας αφηγήθηκαν πολύ πιο ολοκληρωμένες φανταστικές ιστορίες από τα αγόρια. Αυτό
πιθανόν να συνέβη επειδή οι 5 κάρτες αναφέρονταν σε μια κοινωνική ιστορία, η οποία
φαίνεται να ήταν πιο κατανοητή και ερμηνεύσιμη από τα κορίτσια, καθώς ο τρόπος
πρόσληψης της πραγματικότητας γύρω τους εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της
συμβιωτικής-κοινωνικής συμπεριφοράς. Στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται από τον τρόπο
που τα κορίτσια συνέχουν τις αφηγηματικές οντότητες και τους ρόλους που συνήθως τους
αποδίδουν, μέσα στο αφήγημά τους (Nicolopoulou & Ilgaz, 2006. Nicolopoulou & Richner,
2007). Τέλος, φάνηκε ότι, οι στοχευμένες ερωτήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο
τελικό επίπεδο εκπαίδευσης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών,
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βοήθησαν τα παιδιά να εστιάζουν στα επιμέρους στοιχεία των εικόνων/καρτών με
αποτέλεσμα να τις αναλύουν και τις ερμηνεύουν αποτελεσματικότερα (Silva, et al., 2014).
ΥΠ: Ευχαριστούμε θερμά τις νηπιαγωγούς (Med), κ. Αγγέλη, κ. Αλεξίου και κ. Διαμαντάκη οι
οποίες κατόπιν εκπαίδευσης εφάρμοσαν με μεθοδολογικά άρτιο τρόπο το πρόγραμμα
παρέμβασης στα νηπιαγωγεία τους.
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Περίληψη
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης κατά του σχολικού εκφοβισμού, που
παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΕΕ)
είναι το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε επειδή ο
σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που απαντάται στα σχολεία της
χώρας μας με τραγικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους. Στην έρευνα συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στη ΔΕΕ.
Κεντρικός σκοπός της ποιοτικής έρευνας, είναι η αποτύπωση των απόψεων των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμότητα των επιμορφώσεων κατά του σχολικού
εκφοβισμού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η οργάνωση των επιμορφώσεων σε γενικές
γραμμές δεν ικανοποίησε τους εκπαιδευτικούς, η χρησιμότητά τους δεν είναι δεδομένη και
δεν εξασφαλίζει πάντα τον έλεγχο των περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο, ούτε τη
μείωση τους.
Λέξεις-κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικός
εκφοβισμός

1. Εισαγωγή - Προβληματική
Κάνοντας μια σχετική ανασκόπηση στις έρευνες με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό,
εύκολα συμπεραίνεται ότι το πρόβλημα υφίσταται διαχρονικά και είναι παγκόσμιας
κλίμακας (Καραβόλτσου, 2013). Σε ένα περιβάλλον που τα προβλήματα στην παιδεία
οξύνονται (Ματσόπουλος, 2009), το σχολείο οφείλει να βρει τον τρόπο να στηρίζει τους
μαθητές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον.
Το θέμα απασχολεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς οι επιπτώσεις του είναι
σημαντικές σε πολλούς τομείς (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης & Νικολόπουλος, 2016).
Ωστόσο, ενώ έχουν γίνει κατά καιρούς επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό, εντούτοις δεν υπάρχουν δημοσιευμένες
σχετικές μελέτες που να αξιολογούν αυτές τις επιμορφωτικές προσπάθειες.
Η εκπαιδευτική διαδικασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ευημερία του
παιδιού, την εξέλιξή του και γενικά για την πορεία ζωής του (Kane, 2008). Τα σχολεία
οφείλουν να παρέχουν στα παιδιά εκτός από εκπαίδευση και ασφάλεια. Στις μέρες μας
όμως φαίνεται ότι ορισμένα παιδιά, αλλά και εκπαιδευτικοί, βλέπουν πως αυτή η
προσδοκία δεν καλύπτεται επαρκώς από τις ακολουθούμενες πρακτικές, τις οποίες τελικά

335

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

αμφισβητούν (Σταμέλος, Βασιλόπουλος & Καβασακάλης, 2015) υποστηρίζοντας ότι
απαιτούνται αλλαγές.
Ένας ακόμη λόγος που ενίσχυσε την επιλογή του θέματος είναι η επικαιρότητα. Το
σχολικό έτος 2019-20 παρατηρήθηκαν κάποια νέα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που
απασχόλησαν την σχολική κοινότητα και τον Τύπο, (Παυλακούδη, 2020). Πριν από λίγα
χρόνια η κοινή γνώμη της χώρας μας συγκλονίστηκε με την περίπτωση του αδικοχαμένου
Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος θεωρείται το πρώτο καταγεγραμμένο θύμα σχολικού
εκφοβισμού, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας (Enikos, 2015). Είναι εμφανές ότι στην
Ελλάδα η κοινωνική αναγνώριση του φαινομένου της σχολικής βίας δεν έχει ακόμη
ωριμάσει και δεν έχει απασχολήσει συστηματικά την πολιτική ατζέντα της χώρας ως
αυτόνομο αντικείμενο έρευνας και παρέμβασης (Μπεσίρης, 2012). Ο κεντρικός στόχος
αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της ΔΕΕ σχετικά με
την αποτελεσματικότητα και την πρακτική αξία των επιμορφώσεων που παρακολούθησαν.
Τα θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και σχολικού εκφοβισμού απασχολούν την
εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όμως δε φαίνεται να έχουν βρεθεί
αποτελεσματικές πρακτικές ελέγχου του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού. Δεν
υπάρχει επαρκής κεντρική κατεύθυνση αλλά και τα σχολεία δεν επιδεικνύουν ενιαία στάση
και έτσι το φαινόμενο παραμένει αχαρτογράφητο (Μπελογιάννη, 2009).
Ως επακόλουθο, φαίνεται πως είναι συχνό φαινόμενο οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί
να αισθάνονται «μοναξιά». Στον αντίποδα όμως, αυτό που είχε βαρύνουσα σημασία στην
επιλογή του θέματος είναι οι επιτυχημένες παρεμβάσεις από εκπαιδευμένους και κυρίως
ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν γνώση και άποψη σε θέματα
διαχείρισης κρίσεων στη σχολική μονάδα. Οι παρεμβάσεις τους και η επιτυχημένη
διαχείριση ζητημάτων, ανέδειξαν το πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση της κρίσης, η
άμεση επέμβαση του εκπαιδευτικού και πρώτα από όλα η πρόληψη (Brock, Sandoval, &
Lewis, 2005).
Η «παιδαγωγική παρέμβαση» αναφέρεται στην αποτελεσματική επέμβαση του
εκπαιδευτικού σε όλα τα δυσλειτουργικά πλαίσια/επίπεδα/στοιχεία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με στόχο την αγωγή, την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών υιοθετώντας
λειτουργικότερες συμπεριφορές και στάσεις. Όλες οι αλλαγές για να ολοκληρωθούν
χρειάζονται τον αντίστοιχο χρόνο και συστηματική καθημερινή υποστήριξη. Προϋπόθεση
της όποιας παρέμβασης του εκπαιδευτικού είναι η άνευ όρων αποδοχή των μαθητών του
και η καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας (Μουλαδούδης, 2005).

2. Σχολικός εκφοβισμός
Η βίαιη συμπεριφορά από τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπό του υφίσταται από την
εμφάνιση του ανθρώπινου είδους. Όπως είναι αναπόφευκτο, οι σχέσεις εξουσίας που
προκύπτουν στην πλειονότητα των ανθρώπινων ομάδων, έχουν ως ενδεχόμενο να υπάρξει
από μέλος/μέλη της ομάδας κατάχρησης ισχύος. (Smith & Μorita, 1999˙ Smith & Brain,
2000). Η εκδήλωση ή όχι της κατάχρησης ισχύος εξαρτάται καθοριστικά από την ψυχική
συγκρότηση του εν δυνάμει θύτη, την αντίδραση του εν δυνάμει θύματος, αλλά και την
ενδεχόμενη ανοχή έως συνενοχή από την πλευρά των υπόλοιπων μελών της ομάδας.
Κεντρικό ρόλο παίζει το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας ισχύος (Smith & Brain, 2000).
Συνήθως η εκδήλωση αυτής της στάσης εμφανίζεται σε πλαίσια, από όπου το θύμα δεν
μπορεί να διαφύγει/δραπετεύσει άμεσα, όπως είναι οι φυλακές, τα ιδρύματα ανηλίκων
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αλλά και το εργασιακό περιβάλλον, καθώς επίσης και το οικογενειακό περιβάλλον (Smith &
Μorita, 1999 ˙ Smith & Brain, 2000). Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχει και το σχολείο καθώς η
παρουσία του μαθητή και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Επιπλέον,
έχει παρατηρηθεί ότι, αν επιχειρηθεί αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος του θύματος,
πιθανότατα θα του επέφερε και αρνητικές επιπτώσεις (Minton & O’Moore, 2006).
Ειδικότερα, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού επισημαίνεται και καταγράφεται
από τη δεκαετία του 1970. Η πρώτη ουσιαστική μελέτη του φαινομένου ήταν το 1978 στη
Νορβηγία. Στα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά εμφανίζεται με τον όρο «bullying»
(ABC Europe’s Antibullying Campaign, 2012). Σήμερα, πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη
καταγραφή του φαινομένου, η αναγνώρισή του ως πρόβλημα και οι προσπάθειες για την
αντιμετώπισή του βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο (Θεριανός, 2012).
Η Αρτινοπούλου (2001) έχει επισημάνει το πόσο δύσκολο είναι να οριοθετηθούν
έννοιες όπως: εκφοβισμός, παραβατικότητα και σχολική βία, καθώς είναι άμεσα
συνδεδεμένες με το κοινωνικό/πολιτικό/πολιτισμικό πλαίσιο αλλά και με τις ιστορικές και
κοινωνικές συνθήκες. Ο πιο συχνά αναφερόμενος ορισμός (Μανιάτης, 2010), είναι του
Olweus (1991, όπ. αναφ. στο Τσιάντης, 2011), σύμφωνα με τον οποίο, ένας μαθητής
εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό
διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδηλώνονται ως μορφές
βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την Αρτινοπούλου (2001) οι βασικές
μορφές της σχολικής βίας είναι: η σωματική, η σεξουαλική, η ψυχολογική, η λεκτική
κακοποίηση καθώς και ο βανδαλισμός. Καλό είναι να αναφερθεί πως δεν είναι σχολική
επιθετικότητα οι συνήθεις συγκρούσεις, οι καυγάδες, τα αλληλοπειράγματα και η
ανταλλαγή χαρακτηρισμών μεταξύ μαθητών, γιατί χαρακτηρίζονται από το ισοζύγιο
δύναμης μεταξύ των εμπλεκομένων (Σταυρινίδης, 2008). Συνήθως ο εκφοβισμός
εμφανίζεται με τις εξής μορφές (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007˙ Τσιαντής, 2011): α) Με
λόγια, όπως: βρισιές, πειράγματα, απειλές, κοροϊδίες. β) Με πράξεις, όπως: κλωτσιές,
μπουνιές, σπρωξίματα, χτυπήματα. γ) Με συμπεριφορές, όπως: απομόνωσης, αποκλεισμού
από παρέες και φίλους, αποκλεισμού από παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες. δ) Με
τα κινητά & το Internet (cyberbullying). Η πιο νέα μορφή εκφοβισμού, το cyberbullying,
περιγράφεται ως: «η επαναλαμβανόμενη και εκ προθέσεως βλάβη που προκαλείται
διαμέσου της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων
ηλεκτρονικών συσκευών»(ABC Europe’s Antibullying Campaign, 2012).
Ενδεικτικά, σε έρευνα που συμμετείχαν 16.227 μαθητές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με εκπροσώπηση από έξι χώρες της Ευρώπης ( Ελλάδα 4.987, Ιταλία 5.042,
Λιθουανία 2.414, Βουλγαρία 1.067, Εσθονία 1.596 και Λεττονία 1.121) προκύπτει ότι στην
πλειοψηφία τους δεν αισθάνονται ιδιαίτερη ανασφάλεια στην τάξη και στους χώρους του
σχολείου (ABC Europe’s Antibullying Campaign, 2012). Το υψηλότερο ποσοστό ασφάλειας
σημειώθηκε στην Ελλάδα ενώ το μικρότερο στη Λετονία.

3. Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΕΕ) στις μέρες μας
Το 2006 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Επαγγελματική εκπαίδευση. Τα Τεχνικά
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), δεν κατάφεραν ως θεσμός να πείσουν την κοινωνία
για την αναγκαιότητα προσανατολισμού των μαθητών προς την εναλλακτική της ΔΕΕ.
Γενικότερα, η άποψη που επικράτησε είναι ότι τα ΤΕΕ δεν υποστηρίχτηκαν ως θεσμός. Έτσι,

337

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

η ΔΕΕ, οδηγήθηκε στην απαξίωση απευθυνόμενη σε ένα διαρκώς φθίνον μαθητικό
δυναμικό μέτριας επίδοσης και απόδοσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009β).
Ο παραπάνω προβληματισμός έθεσε επιτακτικά το δίλημμα της αναβάθμισης της ΔΕΕ
με σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων ή το μετασχηματισμό της μέσω μια νέας
μεταρρύθμισης. Τελικά, επικράτησε η δεύτερη άποψη που οδήγησε στον νόμο 3475 (2006).
Το ΕΠΑΛ θα παρέχει ουσιαστική γενική μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος και
θα δίνει βασικές επαγγελματικές γνώσεις σε ένα ευρύτερο κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας, επαγγελματική επάρκεια σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και όχι
εξειδίκευση, ώστε όλοι οι απόφοιτοί του να έχουν τις ικανότητες να παρακολουθούν τις
τεχνολογικές εξελίξεις και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες αποφεύγοντας την
ανεργία αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει το
απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο για: α) ομαλή και δημιουργική ένταξη στην
επαγγελματική και κοινωνική ζωή, β) διεκδίκηση θέσεων σπουδών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση γ) επανεκπαίδευση και αποτελεσματική δια βίου κατάρτιση, χορηγώντας
απολυτήριο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου.
Όμως η πραγματικότητα έδειξε ότι τα ΕΠΑΛ του σήμερα, αλλά και τα ΤΕΕ και τα ΤΕΛ
παλαιότερα, παρά τις αρχικές ελπίδες και προσδοκίες που δημιούργησαν, δεν κατάφεραν
ως θεσμός να πείσουν την κοινωνία για την ανάγκη αλλαγής πορείας των νέων μαθητών
προς την ΔΕΕ (Λαγουδάκος, 2012).
Σήμερα στην ηλικία των 15 ετών οι μαθητές, αφού ολοκληρώσουν επιτυχημένα την
φοίτηση τους στο Γυμνάσιο, μπορούν να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ. Οι επιδόσεις των μαθητών
που επιλέγουν την ΕΕ όταν ήταν στο Γυμνάσιο, δεν είναι συνήθως από τις υψηλότερες.
Μάλιστα σύμφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, προκύπτει ότι η ΕΕ αποτελεί
λύση ανάγκης για εκείνους τους μαθητές που η πορεία τους στον ακαδημαϊκό χώρο είναι
προβληματική ή αδύνατη (Κασσωτάκης, 1986). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ατομικές
ικανότητες των μαθητών της ΕΕ δεν είναι ανάλογες ή ενίοτε και καλύτερες από τις
ικανότητες μαθητών που συνεχίζουν τις σπουδές τους στη γενική εκπαίδευση.
Όπως σημειώνει ο Πλαγιανάκος (2002), ο Εκπαιδευτικός ΔΕΕ προετοιμάζει τον
μαθητή να ασκήσει ένα επάγγελμα (vocation) για όλη του την ενεργό ζωή που μπορεί να
περιλαμβάνει πολλές συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες, το περιεχόμενο των
οποίων όμως είναι δυνατόν να αλλάξει μερικώς ή και ολικώς κατά τη διάρκεια της ενεργού
ζωής του εκπαιδευόμενου. Όπως τονίζει ο Πλαγιανάκος (2002), κατά το διδακτικό έργο, ο
εκπαιδευτικός έρχεται σε συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές. Για να επιτύχει
εποικοδομητική σχέση με τους μαθητές του θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως
ψυχραιμία, ειλικρίνεια, ενεργητικότητα θάρρος, αντικειμενικότητα ευρύτητα αντίληψης και
κυρίως αγάπη για το διδακτικό έργο.

4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η εκπαιδευτική καθημερινότητα οφείλει να εναρμονιστεί με την σύγχρονη εποχή των
ραγδαίων εξελίξεων. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι η εμφάνιση νέων
προβληματικών καταστάσεων, όπως η εκδήλωση του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνεπώς, απαιτεί να αποκτά νέες δεξιότητες, το
οποίο είναι εφικτό με την επιμόρφωση (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης & Νικολόπουλος,
2016). Επιπλέον λόγοι που κάνουν την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού αναγκαία, είναι η
αύξηση του αριθμού των μειονεκτούντων (οικονομικά, κοινωνικά, μαθησιακά κ.α) μαθητών
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αλλά και οι νέες τεχνολογίες. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει απαίτηση για αποτελέσματα και
ποιότητα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
(Eurydice, 1995, όπ. αναφ στο ΟΕΠΕΚ, 2007). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η
θεσμική δικτύωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης
φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα σημαντική
για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης &
Νικολόπουλος, 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματική παρέμβαση των
εκπαιδευτικών απαιτεί εξειδίκευση σε τομείς που ξεπερνούν τη διδακτική πρακτική. Κατά
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009β), σκοπός της επιμόρφωσης είναι: «αφενός η αναβάθμιση
της ποιότητας της εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, του εκπαιδευτικού συστήματος,
αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο
της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της διά βίου εκπαίδευσης».

5. Σκοπός και μεθοδολογικό πλαίσιο
Για να επιτευχθούν πληρέστερα και εις βάθος οι στόχοι της έρευνας καταλληλότερη
προσέγγιση κρίθηκε η Ποιοτική. Μάλιστα αξιοποιήθηκε η τεχνική των ημιδομημένων
συνεντεύξεων για να διατυπωθούν χωρίς περιορισμούς οι απόψεις των συμμετεχόντων.
Σκοπός της μελέτης είναι: Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το αν η παρακολούθηση των
επιμορφωτικών προγραμμάτων αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού είναι
προϋπόθεση επιτυχημένης παιδαγωγικής παρέμβασης.
Τα ερωτήματα που παρατίθενται περιορίζουν και εστιάζουν τη δήλωση του σκοπού
εξυπηρετώντας την αναδιατύπωσή του δια μέσου συγκεκριμένων ερωτημάτων, στα οποία
προσπαθεί να δώσει απάντηση ο ερευνητής (Creswell, 2011).
Τα βασικά ερωτήματα με βάση τα οποία καταρτίστηκαν οι άξονες της συνέντευξης και
ο γενικός σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας είναι τα εξής:
- Εντοπίστηκαν κάποιες αδυναμίες στο σχεδιασμό των προγραμμάτων;
- Ποια η συμβολή της παρακολούθησης των «Επιμορφώσεων κατά του σχολικού
εκφοβισμού» στους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών σχολείων στην αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού που παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό τους έργο;
- Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να περιέχονται σε αυτά τα προγράμματα ώστε να
συμβάλουν σε μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού;
Ο πληθυσμός - στόχος της έρευνας είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων Χίου, Αρκαδίας,
Αττικής και Κεφαλονιάς. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από έντεκα εκπαιδευτικούς.
Ελήφθησαν υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως: α) η σταθερότητα ή όχι (διάρκεια συνεχούς
υπηρεσίας στην ίδια εκπαιδευτική περιοχή) του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού,
β) τα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία (ηλικιακές ομάδες και έτη υπηρεσίας), γ) το
βαθμό αστικοποίησης της κάθε περιοχής, δ) την ευχέρεια πρόσβασης ως προς τη
συγκέντρωση των δεδομένων. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Δημογραφικός πίνακας των
συμμετεχόντων στην έρευνα (Creswell, 2011).
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Πίνακας 1: Δημογραφικός πίνακας των συμμετεχόντων στην έρευνα (Creswell, 2011).

Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης, πρόσωπο
με πρόσωπο (Cohen, Manion & Morrison, 2008˙ Robson, 2010). Η συνέντευξη περιλάμβανε
ανοιχτές ερωτήσεις, για να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν σφαιρικότερα και με μεγαλύτερη
πληρότητα το σκεπτικό των συμμετεχόντων.
5.1. Περιορισμοί - Εγκυρότητα και αξιοπιστία
Ένας βασικός περιορισμός της έρευνας υπήρξε η δυσκολία εύρεσης μεγάλου αριθμού
συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα η επιλογή της ομάδας, στην οποία διενεργήθηκε η
συνέντευξη να γίνει με σκοπό η δειγματοληψία να είναι και βολική, προκειμένου να
επιλεγούν συμμετέχοντες που είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι (Creswell, 2011). Επιπλέον,
μια ποιοτική έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτική, αφού στόχος της δεν είναι η γενίκευση
των αποτελεσμάτων σε έναν πληθυσμό, αλλά το πώς να διερευνηθεί ένα κεντρικό
φαινόμενο σε βάθος (Creswell, 2011).
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με γνώμονα την τήρηση ηθικών πρακτικών (Creswell,
2011). Για παράδειγμα, εξηγήθηκε αναλυτικά και επαρκώς ο σκοπός της έρευνας και ο
τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Τέλος, τονίστηκε ότι η συμμετοχή στην έρευνα
είναι εθελοντική και προστατεύεται από όλες τις πλευρές η ανωνυμία των συμμετεχόντων.
Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν ημέρες και ώρες που οι συμμετέχοντες δεν είχαν
επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις, απαλλαγμένοι από χρονικούς περιορισμούς.
Επιπλέον, ενημερώθηκαν ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις στις ερωτήσεις,
ώστε να μην μπουν στη διαδικασία να δώσουν απαντήσεις που θα «ευχαριστήσουν» τον
ερευνητή. Στόχος είναι να αποφευχθεί κατά το δυνατόν το σφάλμα του παρατηρητή και το
σφάλματα συμμετέχοντος (Robson, 2010).
Με στόχο τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας έγινε
ηχογράφηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων και τηρήθηκε πρωτόκολλο συνέντευξης.
Στόχος η ρεαλιστική, πειστική, ακριβής και αξιόπιστη μεταφορά των λόγων των
συμμετεχόντων (Robson, 2010· Creswell, 2011) αλλά και η λεπτομερής και ακριβής
αναφορά στην τελική έκθεση της έρευνας (Robson, 2010· Creswell, 2011). Επίσης, κάποιοι
από τους συμμετέχοντες έλεγξαν τη μελέτη για να εντοπίσουν τυχόν ασάφειες, λάθη και
ανακρίβειες της αναφοράς και των ερμηνειών του ερευνητή (Creswell, 2011· Robson, 2010).
Τέλος, πριν από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων διενεργήθηκε μια πιλοτική συνέντευξη με
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σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το χειρισμό της συνέντευξης και τη
διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, αβλεψιών ή παραλείψεων (Bell, 1997).

6. Αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι υπάρχει πρόβλημα σχολικού εκφοβισμού στα
σχολεία της ΔΕΕ. Οι ερμηνείες διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο υπηρέτησης, την
προϋπηρεσία κλπ., δίνοντας έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα στο θέμα. Αυτό που προέκυψε
από τα ευρήματα είναι πως επαληθεύτηκαν τα ευρήματα της Γαλανάκη (2010), η οποία
σημειώνει πως οι πηγές που τροφοδοτούν το σχολικό εκφοβισμό είναι τα οικονομικά
προβλήματα, η ελλιπής ευαισθητοποίηση από την πλευρά του κράτους, αλλά και εγγενείς
αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.
Από μια μερίδα των συμμετεχόντων αναδείχθηκε η περίπτωση το φαινόμενο να
εκδηλώνεται ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. Μια άλλη διάσταση
φώτισε ένας εκπαιδευτικός ο οποίος παραμένοντας δώδεκα χρόνια στο ίδιο σχολείο
συμπέρανε, πως ακόμη και στην ίδια περιοχή, κάθε χρονιά διαφοροποιείται σημαντικά η
έκφραση και η έκταση του φαινομένου.
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση/επιμορφώσεις κατά του
σχολικού εκφοβισμού. Από τα παραδείγματα που ανέφεραν και τις περιγραφές των
χαρακτηριστικών των προγραμμάτων είναι εμφανές ότι είναι πολλοί οι φορείς που
διοργανώνουν τέτοιου τύπου επιμορφώσεις, ενώ η διάρκεια, οι μέθοδοι εκπαίδευσης και
άλλα τους στοιχεία ποικίλουν. Ωστόσο, αν εξετάσουμε με προσοχή τις απόψεις των
συμμετεχόντων, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σαφής πολιτική απέναντι στο θέμα. Μάλλον
περιοριζόμαστε στις καλές προθέσεις διοργανωτών και επιμορφούμενων.
Είναι εμφανής η έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης στο θέμα, αλλά και άσκησης
των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε θέματα καθημερινής πρακτικής, όπως είναι το θέμα του
σχολικού εκφοβισμού. Η πληθώρα των προγραμμάτων και η ποικιλία του σχεδιασμού και
διεξαγωγής τους δείχνει ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση
καθιστώντας τις επιμορφώσεις πιο ευέλικτες, ταχύρρυθμες και στοχευμένες σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009α).
Αναφέρθηκαν προβλήματα, όπως η στείρα θεωρητική προσέγγιση και η ελλιπής
παράθεση πρακτικών αντιμετώπισης του φαινομένου και γενικά δομικά προβλήματα, όπως
η κακή οργάνωση. Παρόλα τα προβλήματα, κάποιοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι
βοηθήθηκαν, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και
στην ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα.
6.1. Οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων
Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων γνώριζε το σκοπό της επιμόρφωσης που
παρακολούθησε. Όμως υπήρχαν και τρεις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν το
σκοπό της επιμόρφωσης. Η σημασία του σκοπού ενός προγράμματος είναι μεγάλη, καθώς
προσδιορίζει και συνοψίζει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης (Καραλής,
2005).
Σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, η γενική εικόνα είναι ότι απουσίαζε ή ήταν
ακατάλληλο ως προς το περιεχόμενο του και αναχρονιστικό. Από τα λεγόμενα των
εκπαιδευτικών φαίνεται ότι το υλικό που αντλήθηκε για τις ανάγκες των επιμορφώσεων,
είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονικό, ήταν σε μορφή αποσπασμάτων από άλλες πηγές (Κοντονή,
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2010). Ίσως το ότι δεν ήταν στοχευμένο να είναι ο λόγος για την αρνητική αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού υλικού από τους επιμορφούμενους.
Ποικιλία απόψεων υπήρξε και στην αξιολόγηση της διάρκειας των προγραμμάτων. Για
την επιτυχία μιας επιμόρφωσης θα πρέπει να διερευνηθούν παράγοντες, όπως είναι το
αντικείμενο της κατάρτισης, ο σκοπός και οι στόχοι της κατάρτισης, το προφίλ της ομάδας
στόχου που συμμετέχει στο πρόγραμμα και, τέλος, η προηγούμενη εμπειρία των
συμμετεχόντων (Καραλής, 2005). Φαίνεται ότι αυτοί οι παράγοντες δεν αξιολογήθηκαν
επαρκώς κατά το σχεδιασμό των επιμορφώσεων, με συνέπεια η διάρκεια των
επιμορφώσεων να μην είναι η ενδεδειγμένη.
Ως δυνατό σημείο των επιμορφώσεων αναδείχτηκαν κάποιες λίγες εισηγήσεις από
έμπειρους εκπαιδευτικούς. Στον αντίποδα, στα αρνητικά συγκαταλέγεται η απουσία
ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και η υπερβολική αξιοποίηση της εισήγησης. Γενικά,
υπάρχει η εντύπωση σε κάποιους συμμετέχοντες ότι οι επιμορφωτές που δεν έχουν
προσωπική εμπειρία στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αλλά αναπαράγουν τα
βιβλιογραφικά δεδομένα, δεν είναι σε θέση να προσφέρουν πολλά στην αντιμετώπιση του
προβλήματος. Η επιλογή των εκπαιδευτών είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την
επιτυχία ή την αποτυχία μιας επιμόρφωσης (Κοντονή, 2010), στοιχείο που έγινε εμφανές
και στην παρούσα μελέτη.
Ο συντονισμός και η υλικοτεχνική υποδομή των επιμορφώσεων ικανοποίησαν και σε
γενικές γραμμές αξιολογήθηκαν θετικά. Η Κοντονή (2010,) θεωρεί πως οι παράγοντες του
συντονισμού (οργάνωσης), αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής είναι σημαντικοί για την
επιτυχία μιας επιμόρφωσης. Βέβαια υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις που σημειώθηκαν
δυσλειτουργίες, όπως η μη τήρηση του προγράμματος της επιμόρφωσης, η έλλειψη
θέρμανσης, η ελάχιστη ή και μηδενική χρήση εποπτικών μέσων, ζητήματα τα οποία
μπορούν να τορπιλίσουν την επιτυχία μιας επιμόρφωσης.
6.2. Συμβολή επιμορφώσεων στην αντιμετώπιση του προβλήματος
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι δεν επετεύχθη σύνδεση του σκοπού
και των στόχων με τη σχολική πραγματικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό σε πολλές απαντήσεις
είναι ότι με το πέρασμα των ετών τα δεδομένα για το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού
αλλάζουν, καθιστώντας τις επιμορφώσεις παρωχημένες και αναποτελεσματικές. Η βασική
κριτική που ασκήθηκε από μερίδα συμμετεχόντων ήταν ότι οι επιμορφώσεις που
παρακολούθησαν εξαντλήθηκαν στην περιγραφή του φαινομένου και σε διαπιστώσεις. Σε
κάποια προγράμματα σημειώθηκε ότι γενικότερη προϋπόθεση παιδαγωγικής παρέμβασης
είναι η ανάπτυξη ουσιαστικότερης επικοινωνίας (Κοκκέβη, κ.συν., 2012) μεταξύ μαθητών
και εκπαιδευτικών και πως η δόμηση επικοινωνίας μεταξύ θύτη/θύματος και
εκπαιδευτικού είναι στόχος στο σύνολο των επιμορφώσεων κατά του εκφοβισμού. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα όποια οφέλη υπήρξαν, περιορίστηκαν σε
θεωρητικές γνώσεις όπως τα αίτια του εκφοβισμού και τα χαρακτηριστικά του. Αντίθετα,
στο νευραλγικό κομμάτι της παιδαγωγικής παρέμβασης του εκπαιδευτικού, η πλειοψηφία
από τους συμμετέχοντες υποστήριξε ότι η πρακτική αξία της επιμόρφωσης ήταν μικρή ή και
ανύπαρκτη.
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6.3. Αποτελεσματικότητα επιμορφώσεων
Δεν ήταν εύκολη διαδικασία ο εντοπισμός των χρήσιμων στοιχείων των
επιμορφώσεων τα οποία θα έχουν άμεση εφαρμογή στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Μάλιστα, τρεις συμμετέχοντες δεν αναγνώρισαν κανένα χρήσιμο στοιχείο στις
επιμορφώσεις που παρακολούθησαν. Στα στοιχεία της επιμόρφωσης που άρεσαν στους
συμμετέχοντες και τα αξιολογούν θετικά συγκαταλέγεται η εμπειρία των εισηγητών οι
οποίοι προέρχονται και οι ίδιοι από το χώρο της εκπαίδευσης. Η κατάθεση της
εκπαιδευτικής εμπειρίας επιμορφωμένου συνάδελφου άρεσε σε μεγάλο βαθμό στους
συμμετέχοντες. Μάλιστα μια εκπαιδευτικός ανέφερε ότι το μόνο που της άρεσε κατά την
επιμόρφωση ήταν η συνειδητοποίηση ότι και άλλοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν παρόμοια
προβλήματα στα σχολεία τους. Παρατήρηση η οποία αναδεικνύει την αξία που έχει η
«ενίσχυση από τον συνάδελφο» (Rogers, 1999). Πιο συγκεκριμένα η ανταλλαγή απόψεων,
τεχνικών και βασικά εμπειριών μεταξύ συναδέλφων μπορεί να δώσει ένα πλάνο δράσης σε
διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και ο σχολικός εκφοβισμός.
Στον αντίποδα αναφέρθηκε ότι τα παραδείγματα των επιμορφωτών δεν κάλυψαν τις
ανάγκες τους, χαρακτηρίζοντας τα απλοϊκά αλλά και άστοχα. Μάλιστα σε μία περίπτωση
αναφέρθηκε ότι τα παραδείγματα της επιμόρφωσης απευθύνονταν σε δασκάλους και όχι
σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν κατέστρωσαν ένα σχέδιο δράσης
βασισμένο σε πραγματικά παραδείγματα εκφοβισμού σχολικού εκφοβισμού, φάνηκε η
απειρία τους και δεν κατάφεραν να κερδίσουν το ενδιαφέρον.
Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα της έρευνας του ΟΕΠΕΚ (2010), στην οποία οι
εκπαιδευτικοί ΔΕ θεωρούν πως η βασικότερη ανεπάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης
είναι η αδυναμία σύνδεσης θεωρίας με την σχολική καθημερινότητα που βιώνει ο
εκπαιδευτικός.
6.4. Προτάσεις – παρατηρήσεις για την επιτυχία των επιμορφώσεων
Αν και υπήρχε η πεποίθηση ότι οι επιμορφώσεις βοηθούν στην κατανόηση και
αντιμετώπιση του εκφοβισμού, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια
βελτίωσης. Το γεγονός αυτό, συνδυασμένο με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών που δεν
ικανοποιήθηκαν, δείχνει ότι δεν έγινε επαρκής διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
(Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012). Η διερεύνηση θα βοηθούσε καταλυτικά στο να
εντοπιστούν οι ελλείψεις των προγραμμάτων και να καλυφθούν.
Ο Haslam (2010) σημειώνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατόν να έχουν ενεργή
συμμετοχή στη συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης
τους. Η εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών, εμπλουτίζει την επαγγελματική τους
εμπειρία και τους προσδίδει αίσθηση συμμετοχής στη διαμόρφωση του προγράμματος
επιμόρφωσης και στα αποτελέσματά του.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η παρουσία του επιμορφωτή ενισχύεται με καλή γνώση του
αντικειμένου του και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων του πεδίου του,
αναβαθμίζοντας συνεχώς ποσοτικά και ποιοτικά τις δεξιότητές του (Γούλας, 2008).
Επιπλέον, φάνηκε ότι οι επιμορφωτές που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στα θέματα
διαχείρισης του εκφοβισμού ήταν το στοιχείο των επιμορφώσεων που ξεχώρισε.
Μια γενική παρατήρηση που θα βελτίωνε το επίπεδο ασφάλειας στο σχολείο είναι ότι
οι διαφορετικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε νέους θα πρέπει να δικτυωθούν και να
συνεργασθούν κατάλληλα, αναπτύσσοντας σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, τις δημόσιες
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υπηρεσίες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμετοχή των νέων
στην κοινωνική και την οικονομική ζωή («Άρσις», 1995, όπ. αναφ. στο Ιωαννίδη, 2003).

Συμπεράσματα
Ο εκφοβισμός στα σχολεία, από όπου κι αν προέρχεται, λειτουργεί διαβρωτικά στην
παιδαγωγική σχέση και κάνει ανέφικτη την παιδαγωγική παρέμβαση, με αποτέλεσμα να
είναι ανάγκη η δημιουργία ενός οργανωμένου πλέγματος προστασίας. Η σχολική
καθημερινότητα αλλά και η έρευνα αποκαλύπτει την ύπαρξη του φαινομένου στη ΔΕΕ
εκπαίδευση. Γίνεται φανερό ότι απαιτούνται συνεκτικές, οργανωμένες πολιτικές δράσεις
ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Αρτινοπούλου, 2013). Στο
επίκεντρο της εκπαίδευσης βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί καθώς οι παιδαγωγικές τους
παρεμβάσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση κάθε περιστατικού σχολικού
εκφοβισμού. Ωστόσο, ο απαιτητικός τους ρόλος πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί από
την πολιτεία, φτιάχνοντας αντίστοιχες δομές ακόμα και αξιοποιώντας τις απόψεις τους στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Βασικός στόχος όλων αυτών των παρεμβάσεων
είναι η δρομολόγηση ενός ασφαλέστερου και πιο λειτουργικού σχολείου, το οποίο θα
αποτελεί χώρο αποδοχής και δημιουργίας για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
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Έρευνα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
κατά την περίοδο (Μαρτίου-Ιουνίου 2020)
στη Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΣυμπεράσματα και Προτάσεις για μια Κοινότητα Συνεργασίας και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών
Ραμουτσάκη Ιωάννα
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης
ioannar@hotmail.com

Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αποτίμηση και η αξιοποίηση της πρόσφατης
εμπειρίας από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, κατά την περίοδο (ΜαρτίουΙουνίου 2020), στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας των σχολείων, μέσω σχετικής έρευνας.
Για την πραγματοποίησή της, αξιοποιήθηκε το ψηφιακό ερωτηματολόγιο ως βασικό
εργαλείο διερεύνησης των εξεταζόμενων θεμάτων και συλλογής των απαντήσεων, το οποίο
συμπληρώθηκε, ανωνύμως, από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και,
συγκεκριμένα, Φιλολόγους. Ακολούθησε συλλογή των απαντήσεων, καταγραφή,
επεξεργασία, εξαγωγή συμπερασμάτων και τελική αποτίμηση. Η ερευνητική διαδικασία
βασίστηκε σε συνδυασμό ερευνητικών μοντέλων (ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας).
Αξιοποιήθηκε, κατά το δυνατόν, η δυναμική της ομάδας και στο ψηφιακό περιβάλλον, η
βιωματική εμπειρία εκπαιδευτικών, μαθητών/μαθητριών και της συγγραφέως, στο πλαίσιο
της επιμόρφωσης- εκπαίδευσης Ενηλίκων- Εκπαιδευτικών και της αντίστοιχης συνεργασίας.
Μέσα από την όλη διαδικασία, προέκυψαν πολύτιμα συμπεράσματα τόσο για την ίδια την
εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Κρήτη, για τις δυσκολίες που ανέκυψαν,
για τη στάση μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, όσο και για την
επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας
Μάθησης και Συνεργασίας. Ενισχύθηκε, επίσης, η σημασία της ενεργοποίησης της ψυχής
του παιδιού, αλλά και κάθε εκπαιδευομένου, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ομαλή,
ασφαλή και εκούσια συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία.
Λέξεις/φράσεις – κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακό περιβάλλον, ομάδα,
έρευνα

1. Εισαγωγή-Θεωρητικό πλαίσιο
1.1. Εισαγωγή στην προβληματική
Αφετηρία του προβληματισμού μας στάθηκε η ίδια η κοινωνική και εκπαιδευτική
πραγματικότητα, καθώς, όπως γνωρίζουμε, κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, οι
εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να υποστηρίξουν, με βάση τα προβλεπόμενα, το πρόγραμμα της
σύγχρονης και της ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αναστολής
λειτουργίας των σχολείων (Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ.39676/δ2/20-03-2020), λόγω
της πρόσφατης επιδημικής κρίσης. Σίγουρα, η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση δεν μπορεί και
δεν πρέπει να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τη δια ζώσης επικοινωνία και
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συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, στην αίθουσα διδασκαλίας. Στην παρούσα
φάση, επιστρατεύτηκε εξ ανάγκης.Υπό το πρίσμα αυτό, αξιοποιήθηκε η εμπειρία των
εκπαιδευτικών από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, κατά τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων, στο πλαίσιο του
αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης, καθώς και για τη διατύπωση χρήσιμων
Προτάσεων για το μέλλον.
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020, σε συνεργασία με
τους/τις Φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και Ε.ΠΑ.Λ. Κρήτης, επιστημονικής
αρμοδιότητας της συγγραφέως. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό και αξιοποιείται με
ασφάλεια για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων. Η εφαρμογή περιελάμβανε 3
φάσεις:
1η Φάση: Διαμόρφωση και διάχυση του ψηφιακού ερωτηματολογίου
2η Φάση: Συμπλήρωσή του από τους/τις εκπαιδευτικούς
3η Φάση: Συλλογή, επεξεργασία των δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση
Προτάσεων.
1.2. Η κοινωνική και παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(Ραμουτσάκη, 2020)
Ο όρος «εξ αποστάσεως Εκπαίδευση», ως γνωστόν, χρησιμοποιείται, γενικότερα, για
να περιγράψει, μια εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία ο/η εκπαιδευόμενος/-η ή οι
εκπαιδευόμενοι βρίσκεται/βρίσκονται σε φυσική απόσταση από τον εκπαιδευτή/από την
εκπαιδεύτρια. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των τεχνολογικών μέσων φαίνεται αναγκαία
(Schlosser and Simonson, 2002, Κόκκος, A. 1998, Αρμακόλας και Παναγιωτακόπουλος, 2020,
Χατζηνικήτα και Βορβυλάς, 2020), ώστε να υπάρχει επικοινωνία των ανθρώπων και
πρόσβαση των εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικό υλικό.
Σίγουρα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λόγω της πρόσφατης επιδημικής κρίσης και
των αντίστοιχων περιοριστικών-προληπτικών μέτρων ήταν μια λύση ανάγκης, η οποία,
όμως, παρά τις τεράστιες δυσκολίες στηρίχθηκε, συνολικά, από την εκπαιδευτική κοινότητα
με μεγάλη ευσυνειδησία, γι’ αυτό και στους/στις εκπαιδευτικούς αξίζει ένα μεγάλο
«ευχαριστώ». Μέσα από τη συλλογική αυτή προσπάθεια, αναδείχτηκε εντονότερα η
ανάγκη υποστήριξης της κοινωνικής και παιδαγωγικής διάστασης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης:
α) Αφενός, η κοινωνική διάσταση της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης μας παραπέμπει
στο βασικό σκοπό του όλου εγχειρήματος: δηλ. με την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, κατά
την παρούσα φάση, επιχειρήθηκε η επανασύνδεση του/της εκπαιδευτικού με τους μαθητές
και τις μαθήτριες, αλλά και των παιδιών μεταξύ τους, ώστε, όσο ήταν δυνατόν, η
ανθρώπινη επικοινωνία, η ελπίδα και η φλόγα της γνώσης και της μάθησης να μη χαθεί, σε
μια περίοδο κρίσης. Παράλληλα, βασική επιδίωξη ήταν να μη μείνει κανένα παιδί μόνο του
ή πίσω στη μαθησιακή διαδικασία. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι το ποσοστό
των μαθητών και των μαθητριών που κατέχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις
χρησιμοποιεί εντός και εκτός σχολείου, είναι περίπου 50% στην Ελλάδα (Έκθεση
Προγράμματος PIZA, 2017). Υπό αυτές τις συνθήκες, το μέγεθος της συνεισφοράς των
εκπαιδευτικών είναι μεγάλο, δεδομένου ότι δεν υπήρχε χρόνος για καμία προγενέστερη
προετοιμασία.
Η δυσκολία στην ισότιμη και παράλληλη πρόσβαση των εκπαιδευτικών στην
επιμόρφωση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων στη
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διδακτική πράξη, σε σχέση με τα διδακτικά Αντικείμενα (Επιμόρφωση Β2 επιπέδου)
επιτείνεται και η πρόσβαση αυτή επιβραδύνεται λόγω του υπάρχοντος συστήματος. Κι αυτό
γιατί η επιμόρφωση αυτή πραγματοποιείται, ύστερα από κλήρωση πολύ περιορισμένου
αριθμού εκπαιδευτικών- στην καλύτερη περίπτωση κάθε χρόνο- δυσχεραίνοντας την
ισότιμη πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία και
δημιουργώντας εκπαιδευτικούς «δύο ταχυτήτων». Ως εκ τούτου, λίγοι ήταν οι
επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί στα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία και αυτό,
αναπόφευκτα, δημιουργούσε δυσκολίες. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο ρόλος του Συντονιστή/
της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ήταν καίριος, καθώς έπρεπε να προσπαθήσει να
γεφυρώσει το χάσμα αυτό και να δώσει, μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαραίτητα εφόδια στους/στις εκπαιδευτικούς για το ξεκίνημα της προσπάθειάς τους, στο
πλαίσιο της επιμόρφωσης τους.
β) Αφετέρου, η παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνίσταται
στη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, κλίματος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης. Αυτό επιτυγχάνεται, αφενός, με τη συνδιαμόρφωση ενός νέου
παιδαγωγικού και διδακτικού Συμβολαίου και, αφετέρου, με την καλλιέργεια σωστών
διαπροσωπικών σχέσεων, στο μέτρο που τα μέσα της τεχνολογίας το επιτρέπουν.
Παράλληλα, υποστηρίζεται και από το σεβασμό των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών
των μαθητών/μαθητριών, καθώς, κάθε φορά, και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες αυτές, αναπροσαρμόζοντας το διδακτικό
μας σχεδιασμό και, στη συνέχεια, να προσκαλούμε «ως οικοδεσπότες» την τεχνολογία να
υποστηρίξει τη διδακτική μας πρακτική. Υπό το πρίσμα αυτό, ακολουθούμε μια καθαρά
αλληλο-(δια)-δραστική προσέγγιση, η οποία υποτάσσει τα ψηφιακά εργαλεία στη
μαθησιακή διαδικασία. Γιατί, στην αντίστροφη περίπτωση, επιδιώκεται μια πιο
τεχνοκεντρική προσέγγιση, η οποία εστιάζει κυρίως στην αποδοχή των τεχνολογικών μέσων
από τον άνθρωπο, με τον κίνδυνο, όμως, να υποταχθεί η μαθησιακή διαδικασία στα μέσα
αυτά.
1.3. Βασικές παιδαγωγικές αρχές της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
Δύο φαίνεται να είναι οι βασικές παιδαγωγικές αρχές της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Keegan (1988), η αυτονομία και η αλληλεπίδραση, με βάση
τη Θεωρία των αυτόνομων και ανεξάρτητων σπουδών (Moore, 1993) και τη Θεωρία της
Διάδρασης και της Επικοινωνίας (Holmberg, 1988).
Αυτονομία υπάρχει στο βαθμό, που ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος αποφασίζει για το
πότε, με ποιο τρόπο και από ποιο χώρο θα μελετήσει, θα επεξεργαστεί το υλικό ή θα
προχωρήσει σε δραστηριότητες. Μεγαλύτερος, εκ των πραγμάτων, είναι ο βαθμός
αυτονομίας στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.
Αλληλεπίδραση εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα:
α) αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού
β) αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και
γ) αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού υλικού, σχέση η οποία
φαίνεται να καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και
υποστηρίζεται από τον/την εκπαιδευτικό (Λιοναράκης, 2001, Μανούσου, Χαρτοφύλακα,
Ιωακειμίδου, Παπαδημητρίου & Καραγιάννη, 2020, Οδηγός 2020).
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2. Κυρίως Σώμα:
ερωτηματολογίου

Επεξεργασία

των

απαντήσεων

του

ψηφιακού

2.1. 1η Φάση της διδακτικής εφαρμογής: Διαμόρφωση και διάχυση του ψηφιακού
ερωτηματολογίου- Ερευνητικά ερωτήματα
Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο, μέσω φόρμας Google, δόθηκε στους/στις
εκπαιδευτικούς, μετά την αναστολή των μέτρων, λόγω της πρόσφατης πανδημίας, με το
άνοιγμα των σχολείων, κατά τη φάση του αναστοχασμού, της ανατροφοδότησης και της
αποτίμησης της εν λόγω διαδικασίας από την πλευρά των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Περιείχε ερωτήματα ανοιχτού και κλειστού τύπου, τα οποία αφορούσαν στη συγκεκριμένη
εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και στο πώς βίωσαν εκπαιδευτικοί, μαθητές και
μαθήτριες την εμπειρία αυτή.
2.2. Επεξεργασία δεδομένων- Άμεσα Συμπεράσματα
1) Ως προς τη Σχέση εργασίας,
α) το 95,8% των εκπαιδευτικών σημείωσε ότι είναι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί και, μόλις,
β) το 4,2% των εκπαιδευτικών σημείωσε ότι είναι Αναπληρωτές ή Ωρομίσθιοι.
2) Οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν την ειδικότητά τους (Φιλόλογοι και απόφοιτοι άλλων
Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας μας-Πίνακας 2.) και
3) το Φύλο:
Το 91,7% ήταν γυναίκες, ενώ μόλις το 8,3% ήταν άνδρες.
4) Ως προς το ηλικιακό επίπεδο:
το 12, 3% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας μεταξύ 30-40 ετών,
το 50% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας μεταξύ 40-50 ετών και
το 37,5% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας μεταξύ 50-60 ετών
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί στην ηλικιακή ομάδα
των 25-30 ετών, αλλά και των 60-70 ετών.
5) Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών
(Τ.Π.Ε.):
το 4,2 % διαθέτει κάποια επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε., ενώ
το 20,8% των ερωτηθέντων δεν διαθέτει καμία επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες.
το 25% διαθέτει επιμόρφωση Α΄ επιπέδου, ενώ
το 41,7% διαθέτει επιμόρφωση Β1 επιπέδου και μόλις
το 8,3% διαθέτει επιμόρφωση Β2 επιπέδου.
6) Ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, κατά την παρούσα
συγκυρία:
Το 87, 5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών εφάρμοσε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση,
το 8,3% εφάρμοσε ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ
το 4,2% δεν είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει κάποια από τις δύο μορφές.
7) Ως προς το αν έμειναν ικανοποιημένοι/-ες από αυτή την εφαρμογή της εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε σχέση με το πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής:
Το 20,8% έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένο,
το 70,8% έμεινε αρκετά ικανοποιημένο, ενώ
το 8,3% δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο.

351

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

8) Ως προς το εάν έμειναν ικανοποιημένοι/-ες από αυτή την εφαρμογή της εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε σχέση με τη συμμετοχή των μαθητών και των
μαθητριών σας σε αυτήν:
Το 16,7% έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένο,
το 66,7% 16,7% έμεινε αρκετά ικανοποιημένο, ενώ
ένα άλλο 16,7% δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο,
9) Σχετικά με το τι τους άρεσε, κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης,
και τι όχι, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν, γενικότερα, θετική στάση απέναντι στην εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση και επισημαίνουν ως θετικά στοιχεία:
α) την επανασύνδεση με τα παιδιά, τη δυνατότητα επικοινωνίας και διάδρασης
των μελών της σχολικής κοινότητας σε περίοδο «εγκλεισμού», όπως
επισημαίνουν.
β) τη δυνατότητα εξοικείωσης και χρήσης των νέων τεχνολογιών.
γ) τη θετική ανταπόκριση των περισσοτέρων παιδιών απέναντι σε κάτι νέο.
δ) τη αποδοχή της εφαρμογής αυτής ως καλής λύσης, που υπαγορευόταν από
την ανάγκη.
10) Ως προς τις δυσκολίες και τα προβλήματα σημειώνουν τα εξής:
α) Προβλήματα σύνδεσης των μαθητών και μαθητριών
β) Προβλήματα σύνδεσης των εκπαιδευτικών
γ) Διακοπή της σύνδεσης, η οποία σημειώθηκε κάποιες φορές, κατά τη διάρκεια
της τηλε-συνεργασίας
δ) Συνάδελφοι, που δεν είχαν την απαραίτητη εξοικείωση, δυσκολεύτηκαν.
ε) Αρκετοί μαθητές και μαθήτριες επαναπαύθηκαν, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό
το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα.
11) Σχετικά με το ποσοστό των μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι/-ες γνωρίζουν να
χειρίζονται τα βασικά ψηφιακά εργαλεία και μέσα ικανοποιητικά, οι απαντήσεις
διαφοροποιήθηκαν, ως εξής:
Για το 10% της ικανότητας, οι απαντήσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 4,2%
Για το 20-30% της ικανότητας, οι απαντήσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 41,7%
Για το 50% της ικανότητας, οι απαντήσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 16,7% και
Για μεγαλύτερο ποσοστό ικανότητας από το 50%, οι απαντήσεις συγκέντρωσαν
ποσοστό 37,5%.
12) Ως προς τις δυσκολίες που συνάντησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες οι
εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τα εξής:
α) τεχνικά προβλήματα της e-class
β) Δυσκολίες σύνδεσης και ταχύτητας σύνδεσης
γ) Δυσκολίες ήχου
δ) Δυσκολίες που προέκυπταν από το γεγονός ότι κάποια παιδιά δεν είχαν
υπολογιστή, μόνο κινητό και ήταν πολύ δύσκολη η εργασία μέσω κινητού, ενώ
άλλα δεν είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο
δ) άλλοτε υπήρχε ένας υπολογιστής στο σπίτι, τον οποίο έπρεπε να μοιραστούν με
γονείς και αδέλφια, λόγω τηλε-εργασίας γονέων ή παρακολούθησης τηλεμαθημάτων από τα άλλα παιδιά, τις ίδιες ώρες
ε) κακή σύνδεση, έλλειψη κινήτρων
στ) κάποιοι δεν μπορούσαν, κατά τα λεγόμενά τους, να εισέλθουν στο σύστημα ή
τους έβγαζε έξω το σύστημα.

352

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

ζ) Συχνά έλειπε το μέσο (Η/Υ, σύνδεση με διαδίκτυο), αλλά και οι ψηφιακές
δεξιότητες.
η) Δυσκολία χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων
θ) Δυσκολίες στη διαχείριση της πλατφόρμας e-class
ι) Πολλοί δεν ήξεραν να πληκτρολογούν, να δημιουργούν συνεργατικά έγγραφα,
ενώ
κ) κάποιοι/κάποιες συνάδελφοι σημειώνουν και προβλήματα αυτοπειθαρχίας των
παιδιών.
13) Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι τα παιδιά σημειώνουν ως θετικά στοιχεία:
- την αμεσότητα στην επίλυση των αποριών τους και τη δυνατότητα επικοινωνίας,
μέσω e-mail, με τον/την εκπαιδευτικό οποιαδήποτε ώρα επιθυμούσαν,
- τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εν γένει τη χρήση της τεχνολογίας,
αλλά ως ένα βαθμό,
- την ευκολία να δουλεύουν από το σπίτι τους, με άνεση και ό, τι ώρα ήθελαν,
αλλά η εργασία με υπολογιστή ήταν κουραστική γι’ αυτά,
- το ότι μπορούσαν να προγραμματίσουν το χρόνο τους,
- την επιλογή του δικού τους χώρου και χρόνου και την άνεση να δουν τα σχετικά
με το μάθημα στοιχεία, όποτε ήθελαν,
- το γεγονός ότι είχαν ευκαιρία να ακούσουν τους συμμαθητές και τις
συμμαθήτριες τους, κατά την περίοδο του περιορισμού των μετακινήσεων,
- το ότι εργάζονταν από το σπίτι, όποτε ήθελαν και είχαν κάτι εποικοδομητικό να
κάνουν,
- το διαφορετικό, το καινούργιο, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.
14) Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ως αρνητικές καταγραφές των παιδιών:
- την αδυναμία άμεσης ανατροφοδότησης
- την κόπωση από τη διαδικασία, καθώς τα παιδιά προτιμούν το δια ζώσης μάθημα
- την έλλειψη επαφής με τον/την εκπαιδευτικό
- την αδυναμία μιας άμεσης υποστήριξης σε ό,τι τα δυσκόλευε
- την έλλειψη άμεσης επικοινωνίας και άνεσης στη συνεργασία με τους
συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους. Δεν τους άρεσε το ότι βρίσκονταν πίσω
από μια οθόνη και δεν μπορούσαν να βρεθούν δια ζώσης με τα άλλα παιδιά
- την έλλειψη άμεσης σύνδεσης με συμμαθητές, συμμαθήτριες και εκπαιδευτικούς
- τα τεχνικά προβλήματα, τη δυσκολία στη συγκέντρωση λόγω φασαρίας στο σπίτι,
- τη δυσκολία στην ανάρτηση και λήψη του υλικού από τις πλατφόρμες, λόγω
τεχνικών προβλημάτων.

3. Συζήτηση- Συμπεράσματα
Η εν λόγω έρευνα επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών, τους/τις
Φιλολόγους, η οποία παρουσίαζε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς το φύλο
(περισσότερες οι γυναίκες, παραδοσιακά, σ’ αυτή την ειδικότητα, σε σχέση με τους άνδρες)
και το ηλικιακό επίπεδο (οι περισσότεροι/-ες εκπαιδευτικοί είναι ηλικίας 30-60 ετών). Η
διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πρόσβαση στην συνεχή και συστηματική
εκπαιδευτική και επιμορφωτική διαδικασία δεν μπορούν να έχουν οι μη διορισμένοι
εκπαιδευτικοί ή εκείνοι με κάποια σχέση εργασίας με το Δημόσιο (π.χ. ωρομίσθιοι ή
αναπληρωτές). Η πραγματικότητα αυτή δυσχεραίνει την επαφή τους με το εκπαιδευτικό
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γίγνεσθαι και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Εκπαίδευση και στην Επιμόρφωση και τους
κρατάει μακριά από το μελλοντικό έργο τους, αφού από τη στιγμή της αποφοίτησής τους
ως το διορισμό τους περνάει, συνήθως, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί για την επαγγελματική και ατομική τους εξέλιξη και περαιτέρω
ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η έλλειψη εξοικείωσης με τα ψηφιακά εργαλεία επεκτείνεται σε
μεγαλύτερη μερίδα εκπαιδευτικών και επιτείνεται, όπως επισημάναμε, από το ίδιο το
θεσμικό πλαίσιο.
Ωστόσο, και από τη συνεργασία της συγγραφέως με τους/τις εκπαιδευτικούς, γίνεται
φανερό ότι οι εκείνοι/εκείνες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να ανταποκριθούν
στην πρόκληση της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας, παρά τις
δυσκολίες, γι’ αυτό και η προσπάθειά τους αξίζει πολύ.
Κατά την πρόσφατη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο μέρος
των εκπαιδευτικών εφήρμοσε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης Εκπαίδευσης, ενώ
ένα πολύ μικρό ποσοστό, αμιγώς, ασύγχρονη Εκπαίδευση και ένα μικρότερο ποσοστό δεν
είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει καμία από τις δύο μορφές.
Από το σύνολο των απαντήσεών τους, προκύπτει ότι, σταδιακά, απέκτησαν
θετικότερη στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες, ενώ το ενδιαφέρον των μαθητών και
μαθητριών τους φαίνεται να ποικίλει, ανάλογα με τις τεχνικές δυσκολίες, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα της γενικότερης συγκυρίας. Ένα μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτικών σημειώνει, επίσης, ότι η έλλειψη αμεσότητας και οι άλλες τεχνικές
δυσκολίες, ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η
αποδέσμευση της από τις εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) και η μη διεξαγωγή
τους, κατά την προκαθορισμένη περίοδο Μαΐου –Ιουνίου 2020, συνέβαλε στη μείωση του
ενδιαφέροντος των παιδιών και της αποτελεσματικότερης συμμετοχής τους.
Η τελευταία αυτή παράμετρος υπογραμμίζει τον καθαρά εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα
του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς και της γενικότερης αντίληψης που επικρατεί, η
οποία πρέπει να αλλάξει ότι δηλ. χρειαζόμαστε πάντοτε «κάποιον χωροφύλακα», που θα
επιβάλλει την τάξη, χωρίς να σκεφτόμαστε το μέγεθος της ατομικής ευθύνης, της συνευθύνης για την ενεργοποίηση της ψυχής του παιδιού, της αυτοπειθαρχίας και της αυτοδέσμευσης, σε ένα κοινό σκοπό, χαρακτηριστικά, τα οποία καλλιεργούνται μέσα από υγιείς
διαπροσωπικές σχέσεις, μέσα από το ίδιο το παράδειγμα, όχι, αναγκαστικά, μέσα από
ελεγκτικούς – όχι πάντοτε ασφαλείς και ορθούς- μηχανισμούς. Η Εκπαίδευση, η γενικότερη
Παιδεία και Αγωγή δεν μπορεί να συνδέεται, κάθε λεπτό, με εξετάσεις, για να ελεγχθεί,
αλλά, κυρίως, με τη συνείδηση κάθε ανθρώπου, η οποία οδηγεί σε ενδοσκόπηση, κριτικό
αναστοχασμό, αυτοκριτική και διαρκή αυτοβελτίωση. Το εγχείρημα, όμως, αυτό χρειάζεται
αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και αλλαγή της κουλτούρας
εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης, ώστε το επίκεντρο
κάθε λειτουργίας της να είναι ο Άνθρωπος.
Οι περισσότεροι, επίσης, εκπαιδευτικοί φαίνονται αρκετά ικανοποιημένοι από το
πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής, ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που έμειναν πάρα πολύ ή
καθόλου ικανοποιημένοι. Ίδιες είναι και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη
συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών. Η επιμόρφωσή τους, κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο, περιελάμβανε επιμορφωτικά τηλε-σεμινάρια και τηλε-ημερίδες εξοικείωσής τους
με τα ψηφιακά εργαλεία, σύνδεσης των νέων τεχνολογιών με τα διδακτικά αντικείμενα
πάνω σε πρακτικά ζητήματα και εφαρμόσιμες Πρακτικές, διάχυση καλών Προτάσεων,
Πρακτικών και χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού, εξατομικευμένη συμβουλευτική κ.ά, τα
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οποία υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της συγγραφέως. Από την προσπάθεια αυτή και τη
συνεχή συνεργασία, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν απολύτως ικανοποιημένοι, παρόλ’ αυτά,
αισθάνονται την ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες.
Φαίνεται, επίσης, ότι τους ευχαρίστησε η επανασύνδεση με τα παιδιά, κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο, έστω και μέσω της τεχνολογίας. Αντιμετώπισαν, επίσης, θετικά και
κατά την παρούσα φάση, αλλά και για το μέλλον, την εξοικείωσή τους με τα ψηφιακά
εργαλεία, ευθυγραμμιζόμενοι με τη διαχρονική παιδαγωγική αρχή «τα πάντα γνωρίζετε, τα
καλά συλλέγετε», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εφαρμογή ως μια καλή λύση ανάγκης.
Οι επισημάνσεις τους ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είτε εκείνοι, είτε τα
παιδιά, είναι καίριες, ξεκινώντας από δυσκολίες τεχνικής φύσεως, σύνδεσης κ.ά. και
φτάνοντας ως τις δυσκολίες εξοικείωσης με τα ψηφιακά εργαλεία. Αντίστοιχα, οι δυσκολίες
των παιδιών επεκτείνονται, εκτός από τις παραπάνω, και σε δυσκολίες που προκύπτουν
από την έλλειψη υπολογιστών στο σπίτι, αλλά και κατάλληλου χώρου, την ύπαρξη
θορύβου, την κόπωση από τη συνεχή εργασία μπροστά από τον υπολογιστή ή –στην
καλύτερη περίπτωση- μπροστά από το κινητό.
Ορισμένοι ανιχνεύουν, επίσης, και τα αίτια όλων αυτών των δυσκολιών, τονίζοντας
ως κύριο αίτιο την οικονομική δυσπραγία των οικογενειών. Φαίνεται ότι άρεσε στα παιδιά
ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, μαθήματος και τεχνολογίας, η
άνεση χώρου και χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι, αρχικά, ο νέος τρόπος
διδασκαλίας μπορεί να ενθουσίασε τα παιδιά, σταδιακά, όμως, το ενδιαφέρον άρχισε να
φθίνει, καθώς δεν υπήρχε η αμεσότητα και η αλληλεπίδραση της σχολικής τάξης.
Από την έρευνα αυτή επιβεβαιώθηκε ότι, ειδικότερα, σε περιπτώσεις έκτακτων
κρίσεων, όπως η τωρινή, οι δυσκολίες είναι αρκετές και, στη συγκεκριμένη περίπτωση,
επιτείνονταν, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις δεν παρείχαν, εκ των πραγμάτων, χρόνο για την
προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών, για την καλλιέργεια του
απαιτούμενου παιδαγωγικού κλίματος και την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού. Ως
εκ τούτου, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη, από την αρχή της διαδικασίας, η
συνδιαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού και διδακτικού Συμβολαίου από εκπαιδευτικούς
και μαθητές/μαθήτριες, αλλά και ενός νέου Συμβολαίου Συνεργασίας μας με τους/τις
εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικτυακών επιμορφωτικών δράσεων, τις
οποίες υλοποιήσαμε, με βάση τα προβλεπόμενα. Κι αυτό, γιατί θέλαμε η έννοια της
Συνεργατικής Κοινότητας μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών να
διατηρηθεί και στο διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το
παραδοσιακό περιβάλλον του σχολείου.
Αναδείχθηκε, επίσης, και μια άλλη πλευρά της κοινωνικής διάστασης, καθώς,
εμπράκτως, και με την παραίνεσή μας, υποστηρίχθηκε η αλληλεγγύη τόσο σε επίπεδο
μαθητών/μαθητριών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικών. Πράγματι, εκπαιδευτικοί, που
είχαν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία (π.χ. καθηγητές/καθηγήτριες Πληροφορικής), τη
μεταλαμπάδευσαν τη γνώση αυτή, στο μέτρο του δυνατού, στους/στις συναδέλφους τους.
Το ίδιο συνέβη και σε επίπεδο μαθητών/μαθητριών. Επιπροσθέτως, υποστηρίχθηκε, κατά
το δυνατόν, και παρά τις δυσκολίες, η αυτονομία, με πολλαπλές δυνατότητες
αυτορρύθμισης σε επίπεδο προγραμματισμού και συμπεριφοράς, αλλά και η
αλληλεπίδραση, στο μέτρο του δυνατού.
Σίγουρα, μέσα από τα ποικίλα, διαδραστικά περιβάλλοντα, τα παιδιά ανακαλύπτουν
νέα δεδομένα, νέες πληροφορίες, νέους τρόπους, για να μαθαίνουν, οικοδομώντας τη
γνώση, σταδιακά (Vygotsky, 2000). Γι’ αυτό, όμως, χρειάζεται χρόνος, κατάλληλη
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προετοιμασία και σταδιακή εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα ψηφιακά εργαλεία
(Σημειώσεις Σεμιναρίου Π.Ι., 2008). Μέσα, επίσης, από την έρευνα αναδείχτηκε η ανάγκη
ψυχολογικής τόνωσης και υποστήριξης παιδιών, αλλά και ενηλίκων, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης.
Ακόμα, η αναγκαιότητα μιας νέας παιδαγωγικής οπτικής υπογράμμιζε τη σημασία
συνειδητοποίησης των βασικών παιδαγωγικών αρχών και του φιλοσοφικού τους
υπόβαθρου για την ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές και τις
μαθήτριες, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Είναι προφανές, όμως, ότι, αν ένα
παιδί δεν έχει ενεργοποιηθεί στη δια ζώσης διδασκαλία, τότε πολύ δύσκολα θα
ενεργοποιηθεί στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, ειδικότερα δε, όταν εκείνη υλοποιείται για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό οφείλουμε να ακούμε τον εκάστοτε
εκπαιδευόμενο και τις επιμορφωτικές ή αναπτυξιακές του ανάγκες και να τον καλούμε να
συνδιαμορφώσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κι αυτό έρχεται να ενισχύσει τη σημασία
της ενεργοποίησης της ψυχής του εκάστοτε εκπαιδευομένου και, ειδικότερα του παιδιού,
ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ομαλή, ασφαλή και εκούσια συμμετοχή του στη
μαθησιακή διαδικασία.
Ευχαριστώ θερμά τους/τις συναδέλφους, που μετείχαν στη συγκεκριμένη
εκπαιδευτική έρευνα. Μέσα από την όλη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν
καλύτερα τον καίριο ρόλο τους ως όχι μόνο ως συνδιαμορφωτών εκπαιδευτικού υλικού,
αλλά και του εν γένει εκπαιδευτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, καθώς και ως μελών μιας
Κοινότητας, που συνεχώς εξελίσσεται, συνδιαμορφώνοντας χρήσιμες και καινοτόμες
Προτάσεις και Πρακτικές, συνειδητοποιώντας καλύτερα τη μεγάλη σημασία της
ανθρώπινης προσέγγισης, της αληθινής «συνάντησης» με τον άλλο και της αλληλεγγύης, σε
κάθε περίσταση επικοινωνίας.
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Θεματική ενότητα:
Έτος Ερωτόκριτου
Ο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου ως αισθητική εμπειρία
Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Επιμορφωτικό πρόγραμμα ανίχνευσης πολιτισμικών κωδίκων και
μετασχηματισμού φιλολογικών και διδακτικών στερεοτύπων.
Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα)
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
kalokyri@sch.gr

Περίληψη
Η εργασία αφορά στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ειδικότερα στην προβληματική
της αποδόμησης στερεοτύπων των ενήλικων εκπαιδευομένων διαμέσου της αισθητικής
εμπειρίας, με αξιοποίηση του λογοτεχνικού έργου του Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος, στο
πλαίσιο ενός επιμορφωτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
Φιλολόγους, με αφορμή το έτος-αφιέρωμα στο έργο αυτό. Η πρότασή μας έχει σκοπό να
αναδείξει πώς μέσα από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορούν να συνδυαστούν
επιστημολογικά θεωρητικές αρχές και μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων («Θεωρία
του Μετασχηματισμού» του J. Mezirow και μέθοδος του Α. Κόκκου «Mετασχηματίζουσα
μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία») και της ερμηνευτικής ανάλυσης της
Λογοτεχνίας (σύνδεση λογοτεχνίας και πολιτισμού, σύμφωνα με Ε.Γ. Καψωμένο), με
στόχους την αναθεώρηση στερεοτυπικών πεποιθήσεων των επιμορφουμένων για ζητήματα
φιλολογικής και διδακτικής προσέγγισης του Ερωτόκριτου και την περαιτέρω ανανέωση της
διδασκαλίας του στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Ερωτόκριτος

1. Εισαγωγή - Προβληματική
Το έτος-αφιέρωμα στον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου (Αλεξίου, 1995), έγινε αφορμή
να αναθερμανθεί το διδακτικό ενδιαφέρον για το λογοτεχνικό αυτό έργο της περιόδου της
Κρητικής Αναγέννησης (Βρετουδάκη, Καλοκύρη, Μαρτίνου & Φιλιππάκη, 2019). Μπορούν,
ωστόσο, οι μαθητές/-τριες Γυμνασίου και Λυκείου, τον 21ου αιώνα, να συγκινηθούν
πραγματικά και να εκτιμήσουν αισθητικά και πολιτισμικά το έργο ή θα το εκλάβουν σαν ένα
πληκτικό «διδακτικό αντικείμενο», παρωχημένο, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για τον
σύγχρονο έφηβο και τον σύγχρονο κόσμο (Καλοκύρη, 2019); Κι ακόμη, οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί Φιλόλογοι (τουλάχιστον κατά περιπτώσεις), μήπως στο βάθος συμμερίζονται
την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών, θεωρώντας το «εκτός εποχής»; Ή μήπως -από
άλλο δρόμο- η προσήλωσή τους αφενός σε «φιλολογικές παραδοχές» για «υψηλής
ποιότητας έργο ευρωπαϊκών αναγεννησιακών προτύπων, που οι μαθητές κακώς δεν
εκτιμούν» και αφετέρου σε δασκαλοκεντρικές μεθόδους για «μετάδοση» και «παράδοση»
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της… «λογοτεχνικής παράδοσης» τελικά ζημιώνουν παιδαγωγικά, ενισχύοντας την
αδιαφορία ή και την απαξίωση του έργου στην αντίληψη των μαθητών/-τριών;
Στη βάση αυτής της προβληματικής, στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα
επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Φιλολόγους, με αντικείμενο: «Διδακτική
προσέγγιση του Ερωτόκριτου του Β. Κορνάρου στη Δ/θμια Εκπ/ση: “Ανακάλυψη του
πολιτισμικού προτύπου του έργου”, στο επίπεδο της λογοτεχνικής ερμηνείας και της
διδακτικής μεθοδολογίας». Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου προγράμματος έγκειται στη
διττή αξιοποίηση του Ερωτόκριτου: αξιοποιείται ως αντικείμενο επιμόρφωσης
(λογοτεχνικής ανάλυσης και ερμηνείας) και ως μέσο μετασχηματισμού φιλολογικών και
διδακτικών στερεοτύπων.

2. Θεωρητικό πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος: Εκπαίδευση
Ενηλίκων και Λογοτεχνία, με στόχους αναθεώρησης στερεοτυπικών
πεποιθήσεων
Με αφετηρία την προαναφερόμενη προβληματική, στο θεωρητικό πλαίσιο του εν
λόγω επιμορφωτικού προγράμματος συνδυάζονται θεωρητικές αρχές και μεθοδολογία
αφενός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων («Θεωρία του Μετασχηματισμού» του J. Mezirow (2007,
2009) και μέθοδος του Α. Κόκκου (2011, 2017) «Mετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την
αισθητική εμπειρία») και αφετέρου της ερμηνευτικής ανάλυσης της Λογοτεχνίας (σύνδεση
λογοτεχνίας και πολιτισμού (Καψωμένος, 2002, 2011α, 2011β, 2012α, 2012β)), με στόχους
την αναθεώρηση στερεοτυπικών πεποιθήσεων των επιμορφουμένων για ζητήματα
φιλολογικής και διδακτικής προσέγγισης του Ερωτόκριτου και την περαιτέρω ανανέωση της
διδασκαλίας του στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Ειδικότερα, στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,ο Μezirow (2007[2000]), μέσα από
τη Θεωρία του Μετασχηματισμού που ανέπτυξε, ανέδειξε ότι, πέρα από τα προσδοκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα των ίδιων των ενηλίκων (προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη
ή και κοινωνική αλλαγή), βασικός σκοπός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι να γίνονται οι
ενήλικοι εκπαιδευόμενοι κριτικά σκεπτόμενοι, να αναπτύσσουν στοχαστικό διάλογο, ώστε
να μετασχηματίζουν δυσλειτουργικά πλαίσια αναφοράς, που εμπεριέχουν στερεοτυπικές
αντιλήψεις. Όπως υποστήριξε ο Mezirow (2007, σελ. 69): «Τα αναλυτικά προγράμματα, οι
μέθοδοι εκπαίδευσης, (…) καθώς και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (…) προσωπικού θα
πρέπει να αναφέρονται τόσο στα αποτελέσματα που προσδοκά κάθε συμμετέχων όσο και
στον ίδιο τον σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων.»
Στο πνεύμα της Θεωρίας του Μετασχηματισμού του Mezirow (2007), o A. Κόκκος
ανέπτυξε τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία»
(2011, 2017), κατά την οποία έργα τέχνης αξιοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων με
στόχο την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού πάνω σε προβληματικές, στερεοτυπικές
παραδοχές και την κριτική επαναπλαισίωση των παραδοχών αυτών. Η μέθοδος αρθρώνεται
σε έξι διαδοχικά στάδια, τα οποία ουσιαστικά ανάγονται στη σύγκριση παραδοχών
πριν/μετά, με καταλύτη την ενδιάμεση φάση με την αξιοποίηση της τέχνης. Ειδικότερα, στο
πρώτο στάδιο ο Εκπαιδευτής διερευνάτην ανάγκη για κριτικό στοχασμό των
εκπαιδευομένων (α. εντοπίζει μια δυσλειτουργική παραδοχή τους και β. συντονίζει μια
συζήτηση με στόχο «να κλονιστεί η βεβαιότητά τους για τη λειτουργικότητα της
συγκεκριμένης νοητικής συνήθειας» (Κόκκος, 2011, σελ. 98)). Στο δεύτερο στάδιο οι
συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους (γραπτώς, σε μικρές ομάδες, μετά στην
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ολομέλεια). Η έκφραση απόψεων τoυ σταδίου αυτού ουσιαστικά «αντιπαραβάλλεται» με
τις απόψεις που εκφράζονται για το ίδιο θέμα, μετά την επεξεργασία των έργων τέχνης. Στο
τρίτο στάδιο προσδιορίζονται τα υποθέματα και αντίστοιχα τα κριτικά ερωτήματα που θα
εξεταστούν. Στο τέταρτο στάδιο επιλέγονται από τον Εκπαιδευτή με τη συνεργασία της
ομάδας των εκπαιδευομένων έργα τέχνης και συσχετίζονται με τα κριτικά ερωτήματα. Στο
πέμπτο στάδιο ο Εκπαιδευτής συντονίζει μια διεργασία κριτικού στοχασμού μέσω της
αισθητικής εμπειρίας. Ειδικότερα: α. Η ομάδα διερευνά το έργο τέχνης/τα έργα τέχνης. Για
συγκροτημένη διερεύνηση, με συστηματική παρατήρηση, ο Κόκκος (2011, 2017) αξιοποιεί
την τεχνική των τεσσάρων φάσεων του Perkins (1994). β. Οι ιδέες που προκύπτουν
συσχετίζονται με τα κριτικά ερωτήματα. Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση περισσότερων του
ενός έργων τέχνης συνιστάται «ώστε να υπάρξουν πολυδιάστατα εναύσματα στοχασμού»
(Κόκκος, 2017, σελ. 136), πάντα σε συσχετισμό με τα κριτικά ερωτήματα. Κατά προτίμηση
αξιοποιούνται έργα διαφορετικής μορφής τέχνης αλλά περιεχομένου που συσχετίζεται με
τα κριτικά ερωτήματα. Εναλλακτικά, προηγείται η διερεύνηση των δυο έργων τέχνης και
ακολουθεί η επεξεργασία των κριτικών ερωτημάτων. Στο τελευταίο, έκτο, στάδιο
αναπτύσσεται αναστοχασμός πάνω στην εμπειρία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
απαντήσουν στο ίδιο ερώτημα που είχαν απαντήσει στο δεύτερο στάδιο. Στη συζήτηση που
ακολουθεί συγκρίνονται αναστοχαστικά οι απόψεις τους δεύτερου και έκτου σταδίου,
επιδιώκεται κριτική επανεκτίμηση των πρότερων παραδοχών επάνω στις οποίες
οικοδομήθηκαν εκείνες που εκφράζουν οι εκπαιδευόμενοι στο παρόν. Γενικότερα
επιδιώκεται και σε επόμενες φάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος να συνεχιστεί η
κριτική επανατοποθέτηση πάνω σε απόψεις που συναπαρτίζουν τη νοητική συνήθεια που
τέθηκε υπό συζήτηση (Κόκκος, 2017, σελ. 139).
Ως προς την αξιοποίηση της λογοτεχνίας ως τέχνης (ως «αισθητικής εμπειρίας») για
την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού των ενήλικων εκπαιδευομένων και την αποδόμηση
στερεοτύπων υπάρχουν θεωρητικές αφετηρίες στην προαναφερόμενη μέθοδο του Α.
Κόκκου (2011, 2017) καθώς και ανάπτυξη προβληματικής και εφαρμογές στη σύγχρονη
βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων (Cranton, 2006. Dass-Brailsford, 2007. Greene,
1990. Jarvis, 2006. Taylor, 2000). Άλλωστε, πέρα από επιμέρους θεωρητικές και
μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ επιστημολογικών πεδίων, η λογοτεχνία θεωρείται
γενικότερα βασική μορφή τέχνης μέσα από την οποία μπορούν να εκφραστούν
λεπταίσθητα νοήματα, αξίες, προβλήματα και τρωτά της κοινωνίας και του πολιτισμού, να
ασκηθεί κριτική διαμέσου των αφηγηματικών δρωμένων (Goldmann, 1964. Καλοκύρη,
1999. Macherey, 1978. Sartre, 1949/2008. Zima, 1985)- και αντίστοιχα θεωρείται ότι μπορεί
να λειτουργήσει ως έναυσμα για ενεργοποίηση σκέψης και κριτικού στοχασμού (Brookfield,
2005. Naussbaum, 2015).
Ένα πεδίο προς περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεί, ωστόσο, η μέθοδος με την οποία ένα
λογοτεχνικό έργο μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων με στόχους
μετασχηματισμού. Εκτιμούμε ότι η τεχνική των τεσσάρων φάσεων του Perkins (1994), η
οποία χρησιμοποιείται στη μέθοδο του Α. Κόκκου (2011, 2017) είναι πιο κατάλληλη για
εικαστικά έργα, καθώς εστιάζει σε παρατήρηση, σταδιακά, από το γενικό και εμφανές,στο
ειδικότερο και βαθύτερο. Για την περίπτωση των λογοτεχνικών έργων, που αξιοποιούνται
με στόχους ανάπτυξης στοχαστικού διαλόγου και κριτικού στοχασμού προς
μετασχηματισμό στερεοτυπικών παραδοχών, πολύτιμα μεθοδολογικά στοιχεία μπορούμε
να αντλήσουμε από μεθόδους λογοτεχνικής ανάλυσης και μάλιστα από εκείνες που
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εστιάζουν στην ανάδειξη των σχέσεων του λογοτεχνικού έργου με την κοινωνία και τον
πολιτισμό της εποχής που το γέννησαν (Goldmann, 1964. Zima, 1985).
Στην περίπτωση του επιμορφωτικού προγράμματος για Φιλολόγους με αντικείμενο
τον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου, πολύτιμο υλικό για την ερμηνευτική προσέγγισή του
προσφέρουν οι μελέτες του Ε.Γ. Καψωμένου (2002, 2009, 2011α, 2011β, 2012β) που
αφορούν στην ανάδειξη διακριτικών γνωρισμάτων του νεοελληνικού πολιτισμικού
μοντέλου, μέσα από λογοτεχνικά έργα (δημώδη ή έντεχνη/προσωπική λογοτεχνία), και
μάλιστα μέσα από τον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου (Καψωμένος, 1986, 2012α). Καινοτομία
της πρότασής μας είναι ότι μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση θα επιχειρήσουμε και
την ανάδειξη φιλολογικών και παιδαγωγικών στερεοτύπων, όπως στη συνέχεια
αναλυτικότερα θα παρουσιάσουμε.

3. Πολιτισμικό πρότυπο στον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου
μετασχηματισμοί φιλολογικών και παιδαγωγικών στερεοτύπων

και

Στις μελέτες του για τον Ερωτόκριτοτου Β. Κορνάρου αλλά και για πολλά άλλα έργα
της μεταβυζαντινής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, ο Ε.Γ. Καψωμένος ανέδειξε ότι μέσα από
τους σημασιακούς κώδικές τους εκφράζεται το νεοελληνικό πολιτισμικό πρότυπο, που
έρχεται σε αντίθεση με το μεσαιωνικό κοσμοείδωλο αλλά και με το δυτικό πολιτισμικό
πρότυπο (Καψωμένος, 1986, 2002, 2011α, 2011β, 2012α, 2012β). Μάλιστα, εντοπίζει στους
σημασιακούς κώδικες του Ερωτόκριτου την αναλογία προς το «μεσογειακό πολιτισμικό
πρότυπο, του οποίου η αρχαιότερη και μακροβιότερη εκδοχή είναι η ελληνική κουλτούρα»
(Καψωμένος, 2012α, σελ. 76). Ειδικότερα, αξιοποιώντας το τυπολογικό κριτήριο
«πολιτισμοί του χώρου/ πολιτισμοί του χρόνου», για την ταξινόμηση των πολιτισμικών
προτύπων, επισημαίνει ότι οι σημασιακοί κώδικες του Ερωτόκριτου και πολλών άλλων
έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας (όπως και της κυπριακής λογοτεχνίας) παραπέμπουν
σε μια τρίτη εκδοχή εξισορρόπησης και σύνθεσης των βιωμάτων του χώρου και του χρόνου,
που για να τη διακρίνει από την πρωτογενή κουλτούρα του χώρου, την ονομάζει «πολιτισμό
της εντοπιότητας» (Καψωμένος, 2012β, σελ. 213). Στο πολιτισμικό πρότυπο αυτό «η σχέση
με τον τόπο δεν είναι ούτε σχέση εξάρτησης ούτε σχέση αποκλεισμού αλλά σχέση
οικειότητας και αρμονίας του ανθρώπου με τη φύση» (ό.π.). Συνάμα, η αντίληψη του
χρόνου (και της ιστορίας) είναι κυκλική (με πρότυπο τον φυσικό κύκλο του ημερονυκτίου
και τον ετήσιο κύκλο των εποχών (Καψωμένος, 2012α, σελ.76)), παραπέμποντας στις
εξάρσεις και τις πτώσεις, στην τραγικότητα του κύκλου της ζωής και του θανάτου. Αυτή η
κυκλική (ή σπειροειδής) σύλληψη του χρόνου, που αναγνωρίζει το τραγικό ως στοιχείο της
ζωής, διαφέρει από το «δυναμοκεντρικό μοντέλο της νεότερης δυτικής κουλτούρας»,
«σύμφωνα με το οποίο η ανθρώπινη ιστορία είναι μια ανοδική εξελικτική πορεία προς
ολοένα τελειότερες μορφές» (ό.π.).
Συνοπτικά, όπως αναδεικνύεται στο έργο του Ε.Γ. Καψωμένου, διαμέσου των
αφηγηματικών περιεχομένων, στον Ερωτόκριτο, όπως και στο δημοτικό τραγούδι και σε
μαντινάδες, αλλά και σε άλλα έργα προσωπικής-έντεχνης νεοελληνικής λογοτεχνίας,
εκφράζεται το παραδοσιακό πολιτισμικό πρότυπο, με διακριτικά γνωρίσματα την
ισορροπία και αρμονία «ανθρώπου-φύσης-κοινωνίας-κουλτούρας» και συνάμα την κυκλική
σύλληψη χρόνου, που συνδέεται με την αντίληψη της συνύπαρξης των αντιθέτων και
γίνεται η πηγή του νεοελληνικού τραγικού (Καψωμένος, 2002, 2012α). Είναι προφανείς οι
διαφορές αυτού του πολιτισμικού προτύπου από τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, που
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χαρακτηρίζεται από την έμφαση στον ανταγωνισμό ατόμου/κοινωνίας, πολιτισμού/φύσης,
στην υπερφίαλη «πρόοδο» με τα αδιέξοδα που συνεπάγεται και που βιώνει ο σύγχρονος
κόσμος (κρίση οικονομικο-κοινωνική, περιβάλλοντος, αξιών- συνοπτικά: κρίση πολιτισμική).
Κι ακόμη, γίνεται φανερό πόσο ενδιαφέρον μπορούν να έχουν για τους επιμορφούμενους
Φιλολόγους αλλά και στη συνέχεια για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους,
προβληματισμοί και συζητήσεις για σύγχρονα ζητήματα πολιτισμού, όπως την ανάγκη
αναμόρφωσής του με άξονα την ισορροπία ανθρώπου-φύσης και κοινωνίας-πολιτισμού.
Υπό αυτή την προοπτική, η ανίχνευση του πολιτισμικού προτύπου του Ερωτόκριτου
και περαιτέρω η σύγκριση του παραδοσιακού ελληνικού και ευρύτερα του μεσογειακού
πολιτισμικού προτύπου με τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό και άλλους πολιτισμούς
μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό ερέθισμα για ανάπτυξη «στοχαστικού διαλόγου» και
«κριτικού στοχασμού» (Mezirow, 2007), στο πλαίσιο ενός επιμορφωτικού προγράμματος
για Φιλολόγους, το οποίο σχεδιάζεται με στόχους μετασχηματίζουσας μάθησης. Η ενεργός
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις διαδικασίες διερεύνησης των σημασιακών κωδίκων
του λογοτεχνικού αυτού έργου και η μεθοδική ανακάλυψη του πολιτισμικού προτύπου που
εκφράζεται μέσα από αυτό μπορούν να λειτουργήσουν ως «αποπροσανατολιστικό
δίλημμα» (Mezirow, ό.π.), δηλαδή ως μια κατάσταση κατάπληξης από απροσδόκητη θέαση
πραγμάτων, η οποία λειτουργεί ως κλονισμός παραδοχών και ως έναυσμα για περαιτέρω
διερεύνηση και μετασχηματισμό αυτών των παραδοχών.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της ανάλυσης του Ερωτοκρίτου, οι μελέτες συχνά
εστιάζουν στις «πηγές» του έργου, αναζητώντας το «πρότυπό» του σε δυτικά
μυθιστορήματα της εποχής, όπως στο μεσαιωνικό γαλλικό μυθιστόρημα Paris et Vienne
(του 1432) και τις ιταλικές μεταφράσεις του καθώς και το έργο του Ariosto Orlando Furioso
ή εντοπίζουν επιμέρους σημεία στα οποία ακολουθεί έργα της αρχαιότητας, όπως τις
Μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Το βάρος δηλαδή της ερμηνευτικής προσέγγισης
μετατοπίζεται σε επιδράσεις και «δάνεια» από τα δυτικά μυθιστορήματα, χωρίς να
αναγνωρίζονται διακριτικά γνωρίσματα του τοπικού πολιτισμικού προτύπου. Ακόμη κι οι
διαφορές που τυχόν εντοπίζονται θεωρούνται αμελητέες σημασιακά και δεν συσχετίζονται
με τα πολιτισμικά συμφραζόμενά τους. Η συσχέτισή του έργου με την ευρωπαϊκή
αναγέννηση, τα ζητήματα γλώσσας καιτα λόγια στοιχεία αποτελούν επίκεντρο μελέτης του.
Συνακόλουθα, διαμορφώνονται «φιλολογικές παραδοχές» από τα χρόνια των
σπουδών ή από προσωπική μελέτη των εκπαιδευτικών Φιλολόγων, στην προέκταση των
οποίων ευνοούνται δασκαλοκεντρικά στερεότυπα. Το υπόβαθρο αυτό, δηλαδή, εύκολα
οδηγεί σε πληκτικό μάθημα μετάδοσης «έτοιμων» γνώσεων, που εύλογα δεν ενδιαφέρουν
τους μαθητές και τις μαθήτριες - εφήβους του 21ου αιώνα. Ακόμη κι η ρηχή σύνδεση του
έργου με ιστορίες αγάπης δεν αρκεί για να κινήσει το πραγματικό ενδιαφέρον των
μαθητών, ενώ στην καλύτερη περίπτωση το έργο μπορεί να «εκτιμηθεί» σαν «παράδοση»,
χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τον πολιτισμό μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε, εκτός από
κοινότυπες αναφορές στην εποχή της αναγέννησης, και μάλιστα υπό την προοπτική της
σχέσης «δυτική αναγέννηση=πρότυπο», «κρητική αναγέννηση=μίμηση».
Με βασικό στόχο τον μετασχηματισμό τέτοιων στερεοτύπων σχεδιάζεται το
επιμορφωτικό πρόγραμμα για Φιλολόγους, που παρακάτω συνοπτικά παρουσιάζεται.
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4. Δομή και περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα
«Διδακτική προσέγγιση του Ερωτόκριτου του Β. Κορνάρου στη Δ/θμια
Εκπ/ση: “Ανακάλυψη του πολιτισμικού προτύπου του έργου”, στο επίπεδο
της λογοτεχνικής ερμηνείας και της διδακτικής μεθοδολογίας»
Tο πρόγραμμα σχεδιάζεται αντλώντας δομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου του Α.
Κόκκου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» (Κόκκος, 2011,
2017), ακριβώς λόγω των βασικών στόχων του για μετασχηματισμό φιλολογικών και
διδακτικών στερεοτύπων, με «έργο τέχνης» (διαμέσου του οποίου θα επιδιωχθούν οι
μετασχηματισμοί) το ίδιο το λογοτεχνικό έργο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου.
Αναλυτικότερα, προτείνεται ένα πρόγραμμα, με την ακόλουθη δόμηση:
α) επιμορφωτικά εργαστηριακά σεμινάρια (συνολικά, δώδεκα ωρών) στην έναρξη του
σχολικού έτους,
β) στη συνέχεια, δημιουργικές εφαρμογές από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
Φιλολόγους, στα σχολεία τους (στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας
Γυμνασίου-Λυκείου ή και σε διαθεματική διασύνδεση με άλλα μαθήματα, όπως
Νεοελληνική Γλώσσα ή και Ιστορία, καθώς και στο πλαίσιο «προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων» ή και ομίλων στα Πρότυπα/Πειραματικά Γυμνάσια και
Λύκεια),
γ) επιμορφωτικές συναντήσεις ανατροφοδότησης (στις αρχές του β΄ εξαμήνου,
συνολικά, τεσσάρων ωρών),
δ) επιμορφωτικές συναντήσεις κριτικού αναστοχασμού και περαιτέρω σχεδιασμών (στο
τέλος του διδακτικού έτους, συνολικά τεσσάρων ωρών).
Στο πρώτο μέρος του προγράμματος (στα επιμορφωτικά εργαστηριακά
σεμινάριαδώδεκα ωρών) αξιοποιούνται δομικά στοιχεία της μεθόδου του Α. Κόκκου (2011,
2017), με προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του προγράμματος (ταχύρρυθμο/περιορισμένης
διάρκειας, μέγεθος λογοτεχνικού έργου, επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών κ.ά.).Στην
παρακάτω δόμηση σε τρεις φάσεις διακρίνονται οι αντιστοιχίες με τη μέθοδο του Κόκκου.
1. Εισαγωγική φάση. Διαμόρφωση στόχων και θεμάτων μετασχηματιστικής
μάθησης(ενδεικτική διάρκεια: δύο ώρες). Ειδικότερα περιεχόμενα:
 Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση των παραδοχών των
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Φιλολόγων για το λογοτεχνικό έργο Ερωτόκριτος
του Β. Κορνάρου. Αντιστοιχεί στο πρώτο στάδιο της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα
μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» (Κόκκος, 2011, 2017).Ο εκπαιδευτής
συντονίζει μια συζήτηση για να δοθούν εναύσματα για κριτικό στοχασμό.
Ενδεικτικά: Τι σημαίνει για σας το έργο ως λογοτεχνικό κείμενο; Ποια η κεντρική
οπτική προσέγγισής του (ερμηνευτικά και μεθοδολογικά-διδακτικά); Πώς έχετε
διαμορφώσει την κεντρική σημασιοδότησή του; Νομίζετε ότι μπορεί να συγκινήσει
τους μαθητές/τις μαθήτριες στη Δ/θμιαΕκπ/ση; Γιατί ή γιατί όχι; Θεωρείτε ότι έχουν
δίκιο/είναι σωστό να πλήττουν/να αδιαφορούν για το έργο αυτό; Εσείς, ως
Φιλόλογοι, το θεωρείτε διδακτικά ενδιαφέρον σήμερα; Γιατί ναι/όχι; Στόχος: να
αναδειχθούν αμφιβολίες των επιμορφουμένων για τις παραδοχές τους και να
συναινέσουν να συζητηθούν τα συγκεκριμένα θέματα στη συνέχεια αλλά και στις
επόμενες συναντήσεις, εξελικτικά.
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Έκφραση απόψεων των επιμορφουμένων, γραπτώς, σε ομάδες. Αντιστοιχεί στο
δεύτερο στάδιο της μεθόδου του Κόκκου (2011, 2017). Η αρχική καταγραφή θα
συγκριθεί με τις απόψεις που θα έχουν διαμορφωθεί στο τελευταίο, έκτο στάδιο.
 Συνακόλουθη διαμόρφωση θεμάτων προς διερεύνηση και «κριτικών ερωτημάτων»
(τρίτο στάδιο της μεθόδου του Κόκκου (ό.π.)).Ενδεικτικά κριτικά ερωτήματα: Τι έχει
«να μας πει» σήμερα το έργο; Πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε διδακτικά, ώστε
να αποφύγουμε την πλήξη και την απαξίωση των μαθητών;
 Συνδέουμε τον Ερωτόκριτο (ως αισθητική εμπειρία) με τα κριτικά ερωτήματα
(τέταρτο στάδιο της μεθόδου (Κόκκος, ό.π.)), προετοιμάζοντας έτσι τη μετάβαση
στην επόμενη φάση.
2. Φάση ερμηνευτικής επεξεργασίας του λογοτεχνικού έργου. «Ανακαλύπτοντας τον
Ερωτόκριτο»: Συνδυασμός κειμενικήςανίχνευσης (κωδίκων πολιτισμού) με μεθοδολογία
ανακαλυπτικής μάθησης των επιμορφουμένων. (ενδεικτική διάρκεια: οκτώ ώρες). Στην
ενότητα αυτή το λογοτεχνικό έργο Ερωτόκριτος προσεγγίζεται στο επιστημολογικό πλαίσιο
της Θεωρίας του Πολιτισμού και της ερμηνευτικής ανάλυσης της λογοτεχνίας που εστιάζει
στα πολιτισμικά συμφραζόμενα τα οποία ανιχνεύονται στους σημασιακούς κώδικες του
έργου (Kαλοκύρη, 1999. Καψωμένος, 2002, 2011β, 2012α. Zima, 1985). Επισημαίνεται ότι η
ανάλυση αυτή, ουσιαστικά, βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την προβληματική των
«κριτικών ερωτημάτων» που τέθηκαν (σύμφωνα με το δεύτερο στάδιο της μεθόδου
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» (Κόκκος, 2011, 2017)). Με
άλλα λόγια, η διερεύνηση και «ανακάλυψη» του πολιτισμικού μοντέλου του Ερωτόκριτου
συνεπάγεται την αμφισβήτηση φιλολογικών στερεοτύπων αλλά και συνακόλουθων
στερεοτύπων για «παράδοση γνώσεων».Παράλληλα, στα εργαστηριακά αυτά σεμινάρια,
εφαρμόζονται αρχές και μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στόχοι
μετασχηματίζουσας μάθησης.
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται μέθοδοι και εκπαιδευτικές τεχνικές που
προωθούν την «ανακαλυπτική μάθηση των Φιλολόγων (vs. «έτοιμη γνώση» που θα
αναπαρήγαγε δασκαλοκεντρικές αντιλήψεις):
 Οι Φιλόλογοι επεξεργάζονται σε ομάδες αποσπάσματα του έργου, ανιχνεύοντας
διαμέσου των στίχων (αισθητικά-αφηγηματικά-σημασιακά), κώδικες σημασίας και
τα πολιτισμικά τους συμφραζόμενα, όπως η κυκλική σύλληψη του χρόνου, η
συνύπαρξη των αντιθέτων, η αντίληψη για τη συνάρτηση σχέσεων «άτομο-κοινωνία
=φύση-πολιτισμός», καθώς και επιμέρους κώδικες όπως η στενή συνάρτηση
ανθρώπου-φύσης, κάλλους-αγαθού, η ισορροπία ατομικού-συλλογικού, ο ήρωαςπρόμαχος της κοινότητας και η σημασιοδότηση του τόπου-πατρίδας (Καψωμένος,
1986, 2002, 2011α, 2011β, 2012α, 2012β).
 Στη συνέχεια, σε ομάδες, συγκρίνουν τους κώδικες σημασίας του Ερωτόκριτου με
εκείνους άλλων έργων της Κρητικής Αναγέννησης, δημοτικών τραγουδιών και
μαντινάδων, ανακαλύπτοντας το πολιτισμικό μοντέλο που συνάγεται. Συγκρίνουν
επίσης με έργα δυτικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας–«πρότυπα» του Ερωτόκριτου
(Paris et Vienne), εντοπίζοντας διαφορές που εκφράζουν διαφορετικά πολιτισμικά
χαρακτηριστικά.
 Επεξεργάζονται μελέτες με ανάλογα ζητήματα, συγκρίνοντας τα δικά τους ευρήματα
και διατυπώνοντας συμπεράσματα (εργασία σε ομάδες, στοχαστικός διάλογος σε
ομάδες και στην ολομέλεια). Εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί και το εκπαιδευτικό υλικό
«Προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση του Ερωτόκριτου του Β. Κορνάρου στη
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του έτους-αφιερώματος (Σχολ. έτος 201920)» (Καλοκύρη, 2019).
 Μελετούν πίνακες του Θεόφιλου και του Εγγονόπουλου για τον Ερωτόκριτο και την
Αρετούσα, συγκριτικά με τους κώδικες σημασίας που οι ίδιοι ανίχνευσαν και
ανέδειξαν.
 Αναζητούν διαμέσου της τέχνης έκφραση των συμπερασμάτων τους για τους
κώδικες σημασίας και το πολιτισμικό πρότυπο του Ερωτόκριτου, με έμπνευση από
το ίδιο το έργο. Π.χ. δραματοποιούν αποσπάσματα σε ομάδες, αποδίδουν με
εικαστικό τρόπο σημασιακούς κώδικες, συνθέτουν «παγωμένες εικόνες» κ.ά. (με
προεργασία εκτός χρόνου σεμιναρίου και παρουσιάσεις στην ολομέλεια).
 Αξιοποιώντας την ανακαλυπτική ερμηνευτική προσέγγιση, σχεδιάζουν σε ομάδες
«σχέδια μάθησης» για τον Ερωτόκριτο, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των
μαθητών (αξιοποίηση του λογοτεχνικού έργου στο πλαίσιο των Προγραμμάτων
Σπουδών Γυμνασίου-Λυκείου). Προετοιμάζονται έτσι για δικές τους δημιουργικές
εφαρμογές, στα σχολεία, μετά τα εργαστηριακά σεμινάρια.
3. Φάση κριτικού αναστοχασμού και ανίχνευσης στόχων μετασχηματίζουσας μάθησης
(ενδεικτική διάρκεια: δύο ώρες):
 Αρχικά στη φάση αυτή (που αντιστοιχεί σε προσαρμοσμένη αξιοποίηση του
πέμπτου σταδίου της μεθόδου του Κόκκου (2011, 2017)), τα ευρήματα από την
ανακαλυπτική - ερμηνευτική προσέγγιση του Ερωτόκριτου συζητούνται σε άμεση
συσχέτιση με τα «κριτικά ερωτήματα», που διατυπώθηκαν (στο τρίτο στάδιο της
μεθόδου του Κόκκου), στην εισαγωγική φάση. Εφαρμόζεται στοχαστικός διάλογος.
 Ακολουθεί «αναστοχασμός επάνω στην εμπειρία» (τελευταίο, 6ο στάδιο της
μεθόδου του Κόκκου (2011, 2017)). Πρώτα, οι Φιλόλογοι, σε ομάδες, γράφουν τις
ιδέες τους πάνω στα αρχικά ερωτήματα, στα οποία είχαν απαντήσει γραπτώς, στην
έναρξη του προγράμματος (στο 2ο στάδιο της μεθόδου του Κόκκου). Στη συνέχεια,
στην ολομέλεια, γίνεται σύγκριση αρχικών/τελικών απόψεων (στάδιο 2/στάδιο 6 της
μεθόδου του Κόκκου (ό.π.)). Έχει ενδιαφέρον να διαπιστωθούν και να σχολιαστούν
κριτικά «αλλαγές», εντυπώσεις, απόψεις. Η κριτική ανασκόπηση των διαφορών σε
παραδοχές (στην έναρξη/στο τέλος των επιμορφωτικών σεμιναρίων) δίνει τη
δυνατότητα αυτοστοχαστικής ματιάς των επιμορφουμένων ως προς τον
μετασχηματισμό στερεοτύπων (φιλολογικών, παιδαγωγικών-διδακτικών).
Οι μετασχηματιστικοί στόχοι του προγράμματος επιδιώκονται και στη συνέχεια του
σχολικού έτους, με την ευκαιρία ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δημιουργικών εφαρμογών
στα σχολεία καθώς και στις συναντήσεις ανατροφοδότησης στη μέση περίπου του σχολικού
έτους και κριτικού αναστοχασμού στο τέλος του. Η μετασχηματίζουσα μάθηση γίνεται πιο
ουσιαστική και σταθερή, εφόσον συνδυάζεται με δράση εφαρμογής και με περαιτέρω
εμπειρίες και ενισχυτικά ερεθίσματα (Mezirow, 2007).

5. Συζήτηση, συμπεράσματα
Ο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου προσφέρει την πρώτη συγκροτημένη έκφραση του
νεοελληνικού πολιτισμικού προτύπου, βασικό διακριτικό γνώρισμα του οποίου αποτελούν
οι σχέσεις ισορροπίας και αρμονίας ανθρώπου-κοινωνίας-φύσης-κουλτούρας. Στην εποχή
μας που χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό ατόμων και λαών, οικολογικό πρόβλημα,
σύμφυρση και σύγχυση αξιών και παγκοσμιοποίηση, με κοινό παρονομαστή το συμφέρον
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των ισχυρών, το πρότυπο αυτό είναι επίκαιρο και μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή
ανανέωσης του πολιτισμού. Υπό την οπτική αυτή, η ανίχνευση των πολιτισμικών κωδίκων
του Ερωτόκριτου όχι μόνο είναι επίκαιρη αλλά και συμβάλλει στην πολιτισμική αυτογνωσία
μας. Η ανακαλυπτική μάθηση και η προβληματική της αναζήτησης αξιών και πολιτισμικού
προτύπου μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των σύγχρονων εφήβων, ανατρέποντας
στερεότυπα για το «παρωχημένο» και το επίκαιρο. Οι Φιλόλογοι ως εκπαιδευτικοί μπορούν
να αποτελέσουν πράγματι φορείς πολιτισμικής παρέμβασης διαμορφώνοντας ελκυστικό,
διερευνητικό περιβάλλον μάθησης, όπου η σχολική γνώση συνδέεται με σύγχρονους
προβληματισμούς, αξιοποιείται ο στοχαστικός διάλογος και αναπτύσσεται ο κριτικός
στοχασμός των μαθητών/-τριών.
Στο εξαιρετικά σημαντικό έργο τους αυτό χρειάζονται υποστήριξη για προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη, για εκσυγχρονισμό γνώσεων επιστημονικών και διδακτικώνπαιδαγωγικών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που προτείνεται στην παρούσα εργασία, σε
ανταπόκριση προς τα προαναφερόμενα, σχεδιάζεται με στόχους μετασχηματισμού
στερεοτυπικών παραδοχών, προκειμένου οι Φιλόλογοι να βιώσουν την «ανακάλυψη»
γνώσεων και τρόπων μάθησης που θα τους εμπνεύσουν, ώστε να μετατρέψουν με τη σειρά
τους την επιβεβλημένη διδακτική ώρα, σε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Ο Ερωτόκριτος
αξιοποιείται ως επιμορφωτικό αντικείμενο αλλά και ως αισθητική εμπειρία
μετασχηματίζουσας μάθησης. H μεθοδολογική προσέγγιση του έργου διαφέρει από την
αντίστοιχη μέθοδο του Κόκκου (2011, 2017). Αντί για τα βήματα παρατήρησης του Perkins,
προτείνεται η λογοτεχνική ερμηνευτική προσέγγιση των σημασιακών κωδίκων του έργου
στο επιστημολογικό πλαίσιο της σύνδεσης λογοτεχνίας και πολιτισμού και με αξιοποίηση
των μελετών του Ε.Γ. Καψωμένου.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος προτείνονται να
πραγματοποιούνται από Συντονιστές/-στριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων (Σ.Ε.Ε) (ή,
ανεξάρτητα από τη θεσμική ονομασία, από στελέχη ανάλογων αρμοδιοτήτων υποστήριξης
και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών), καθώς αυτοί/-τές λειτουργώντας δίπλα στους
εκπαιδευτικούς γνωρίζουν άμεσα τις συνθήκες διδασκαλίας και τις επιμορφωτικές ανάγκες
και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και ευέλικτα. Χρειάζεται ωστόσο θεσμική
υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας για την υλοποίηση τέτοιων επιμορφωτικών
προγραμμάτων. Χρειάζεται να προσδιοριστεί -τουλάχιστον- ένα πλαίσιο επιμορφωτικού
χρόνου, απαραίτητου, αν αναλογιστούμε τα επιμορφωτικά οφέλη.
Συνοψίζοντας, το «έτος Ερωτόκριτου» έδωσε αφορμή να ανανεώσουμε το
ενδιαφέρον μας για το έργο αυτό και για το νεοελληνικό πολιτισμικό πρότυπο, που μπορεί
να λειτουργήσει ως πηγή ανανέωσης του σύγχρονου πολιτισμού. Η αξιοποίησή του στην
εκπαίδευση προσφέρει ευκαιρία για κριτικό στοχασμό και πρόκληση για ανακαλυπτική
μάθηση σε επίκαιρα θέματα πολιτισμικής αυτογνωσίας και πολιτισμικών επιλογών.
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Ο Ερωτόκριτος στην Προσχολική Εκπαίδευση
Στουμπίδη Άννα
Νηπιαγωγός, ΠΕ60
Περδικάκη Μαρία
Νηπιαγωγός, ΠΕ60

Περίληψη
Στο πλαίσιο του εορτασμού του θεματικού έτους «Ερωτόκριτος», 2019-2020, οι μαθητές
του 33ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου υλοποίησαν ένα σχέδιο εργασίας με τίτλο «Ο
Ερωτόκριτος στο Νηπιαγωγείο» ώστε να εξοικειωθούν με το ομώνυμο έργο και να το
διατηρήσουν ως ζωντανό στοιχείο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η διάρκεια του
προγράμματος ήταν 5 μήνες και πήραν μέρος 41 μαθητές, (20 κορίτσια - 21 αγόρια εκ των
οποίων τα 33 είναι νήπια και τα 8 προνήπια). Οι δραστηριότητες έγιναν σχεδόν όλες από
κοινού, από τα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου στο πρωινό υποχρεωτικό ωράριο και για την
υλοποίηση και το σχεδιασμό τους λάβαμε υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, τις
θεματικές ενότητες του ΑΠΣ και του ΔΕΠΠΣ, καθώς και τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας
ώστε να μετασχηματίσουν τις πληροφορίες σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα
παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης.
Λέξεις - κλειδιά : πολιτιστικό πρόγραμμα, νηπιαγωγείο, μυθιστορία, Κρήτη

Εισαγωγή
Ο Ερωτόκριτος συντέθηκε από τον Βιτσέντζο Κορνάρο στην Κρήτη, πιθανότατα κατά
τη πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα. Αποτελείται από 10.012 ιαμβικούς
δεκαπεντασύλλαβους με ομοιοκαταληξία στίχους αποδιδόμενους στην Κρητική διάλεκτο
και συγκεκριμένα της Ανατολικής Κρήτης, εκ των οποίων οι τελευταίοι δώδεκα
αναφέρονται στον ίδιο τον ποιητή. Κεντρικό θέμα του είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο
νέους, τον Ερωτόκριτο, που στο έργο αναφέρεται μόνο ως Ρωτόκριτος ή Ρώκριτος, και την
Αρετούσα, και γύρω από αυτό περιστρέφονται αξίες και κοινωνικά ζητήματα όπως πχ η
φιλία, η γενναιότητα, η θέση της γυναίκας κλπ. Η ανακήρυξη του έτους 2019 ως
αφιερωματικού έτους «Ερωτόκριτου» που έφερε στο επίκεντρο τον Κρητικό πολιτισμό στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, με απώτερο στόχο την προώθηση του Ερωτόκριτου στην άυλη
πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, αποτελεί εξαιρετική τιμή για την Κρήτη οπότε και ως
σχολική μονάδα συμμετέχουμε σε αυτό, με το πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα που θα σας
παρουσιάσουμε παρακάτω.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος μας ήταν η γνωριμία των μαθητών με το έργο του
Βιτσέντζου Κορνάρου «Ο Ερωτόκριτος» και η διατήρηση του ως στοιχείο της πολιτισμικής
κληρονομιάς μας.
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Στόχοι
 Ως προς το γνωστικό Αντικείμενο:
-Να έρθουν σε επαφή με το έργο και να γνωρίσουν την πλοκή του, μέσα από τους
ρόλους, τα γεγονότα και το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που διαδραματίζεται.
-Να ανακαλύψουν τα Ενετικά μνημεία της πόλης του Ηρακλείου και να τα συνδέσουν με
το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που έζησε ο δημιουργός Βιτσέντζος Κορνάρος.
-Να έρθουν σε επαφή με τα βιογραφικά στοιχεία του Βιτσέντζου Κορνάρου και την
ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σητεία και κατ’ επέκταση την ανατολική Κρήτη.
-Να ανακαλύψουν το γλωσσικό ιδίωμα της Κρήτης , να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους
και να μάθουν την ερμηνεία κρητικών λέξεων που διατηρούνται ακόμη.
-Να συσχετίσουν το έργο με πίνακες ζωγραφικής, εικαστικές δημιουργίες, τραγούδια,
ταινίες και με κάθε μορφή Τέχνης.
-Να συγκρίνουν ήθη και έθιμα της εποχής του Ερωτόκριτου και της σημερινής εποχής.
 Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
-Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να
καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα.
-Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους μέσα από τις δραστηριότητες
σε υποομάδες.
-Να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις στην οικοδόμηση νέων εννοιών.
(μεταγνωστικοί στόχοι)
-Να σχηματίζουν προσωπική άποψη, να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα
κοινωνικά, εθνικά, κοινωνικά και παγκόσμια προβλήματα στο βαθμό που είναι
δυνατό.
-Να διαμορφώσουν αξίες μέσα από συμπεριφορές.
-Να ασκηθούν στη μελέτη και την παρατήρηση.
-Να αναπτύξουν κριτική- δημιουργική σκέψη και να οδηγηθούν σε τεκμηριωμένα
συμπεράσματα.
 Ως προς τις Τ.Π.Ε
-Να αντιληφθούν τις ΤΠΕ ως ένα εξαιρετικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την
ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που σχετίζονται ή
προσομοιάζουν στον πραγματικό κόσμο.
-Να αξιοποιήσουν το internet, τους φυλλομετρητές του διαδικτύου και τα προγράμματα
δορυφορικής περιήγησης της γης πχ Google Earth.
-Nα αξιοποιήσουν και να πειραματιστούν με λογισμικά γενικής χρήσης, παρουσίασης,
εννοιολογικής χαρτογράφηση και ανάπτυξης κριτικής σκέψης.
-Nα διασκεδάσουν και να παίξουν ευχάριστα ψηφιακά παιχνίδια που έχουν
δημιουργηθεί με στόχο την εμπέδωση και κατανόηση του έργου.
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Σύνδεση με ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ
Όλες οι δράσεις μας συνδέονται με τις θεματικές ενότητες του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του
Νηπιαγωγείου ενώ παρακάτω θα αναφερθούν αναλυτικά οι δραστηριότητες στις οποίες
συμμετείχαν οι μαθητές /μαθήτριες.

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος «Ο
Ερωτόκριτος στην προσχολική εκπαίδευση» ήταν η ομαδοσυνεργατική, επαγωγική και
βιωματική μάθηση ,η διερευνητική διαδικασία μάθησης, ο διάλογος και οι εργασίες
πεδίου. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν κυρίως υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός,
συνεργατικός με κύριο στοιχείο την εμψύχωση των μαθητών ως ισότιμα μέλη της ομάδας
και όλοι οι μαθητές είχαν ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων
Αφόρμηση για το πρόγραμμα αυτό, στάθηκε το ελεύθερο σχέδιο ενός παιδιού όπου
ζωγράφισε μια πριγκίπισσα στο παλάτι της όπου περίμενε τον αγαπημένο της. Έτσι,
ζωντάνεψε η Αρετούσα και με τη μορφή γαντόκουκλας ήρθε στο νηπιαγωγείο μας για να
μας διηγηθεί την ιστορία της και να τη βοηθήσουμε στην εξέλιξη της.
Επικοινωνία με την οικογένεια – Δημιουργία ομάδων
Στο ξεκίνημα της υλοποίησης του προγράμματος ενημερώσαμε τους γονείς των
παιδιών με μια επιστολή, για το πρόγραμμα του Ερωτόκριτου, ενώ τα παιδιά με τη βοήθεια
και την εμψύχωση των νηπιαγωγών δημιούργησαν υποομάδες, ώστε να συλλέξουν και να
επεξεργαστούν υλικό από διάφορες πτυχές του έργου. Έτσι, δημιουργήθηκαν 5 υποομάδες
των 8-9 παιδιών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού (που
κατέθεσε στην ολομέλεια ) και ήταν οι εξής :
1. Γνωρίζουμε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Τα παιδιά που επέλεξαν να γίνουν μέλη στην
ομάδα αυτή έφεραν προς επεξεργασία τους στίχους του ίδιου του Β. Κορνάρου που
αναφέρονται στο πρόσωπο του μέσα στο έργο του Ερωτόκριτου, γεωγραφικά
στοιχεία και πληροφορίες για την πόλη καταγωγής του τη Σητεία και κάποιες
πληροφορίες για την οικογενειακή του κατάσταση (ποιοι ήταν οι γονείς του, την
κοινωνική θέση της οικογένειας του, τη δημιουργία της δικής του οικογένειας).
2. Ο Ερωτόκριτος στην Τέχνη – Πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά. Τα μέλη αυτής της
ομάδας παρουσίασαν πίνακες ζωγραφικής που ανίχνευσαν με τη βοήθεια του
διαδικτύου από μεγάλους ζωγράφους με θεματικό άξονα τον Ερωτόκριτο και την
Αρετούσα, καθώς επίσης και γλυπτά, αγάλματα, παραστάσεις που απεικονίζουν τα
προαναφερθέντα πρόσωπα.
3. Η εποχή του Κορνάρου- Ενετοκρατία. Τα παιδιά που επέλεξαν να συμμετέχουν στην
ομάδα αυτή εστίασαν κυρίως στα Ενετικά έργα που υπάρχουν στην πόλη μας, στην
αρχιτεκτονική και προσέγγισαν ιστορικά στοιχεία της εποχής αυτής.
4. Κρητική διάλεκτος- Ιδίωμα- Μαντινάδες. Σε αυτήν την ομάδα τα μέλη ασχολήθηκαν
με τον κρητικό τρόπο έκφρασης συναισθημάτων και καταστάσεων, τις μαντινάδες,
έφεραν αυτοσχέδιες και ήδη γνωστές μαντινάδες τις οποίες μοιραστήκαμε ενώ
παράλληλα έφεραν σε επαφή την ολομέλεια με κρητικές λέξεις, ξεχασμένες αλλά
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και λέξεις που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους και ανήκουν στην κρητική
διάλεκτο.
5. Το περιεχόμενο του Έργου- Ήρωες, αξίες και έθιμα στην Αθήνα. Μέσα από
διάφορες τεχνικές (αφήγηση, τραγούδι, κουκλοθέατρο, παιχνίδι ρόλων κλπ), η
ομάδα αυτή παρουσίασε το περιεχόμενο του έργου «Ερωτόκριτος» και έδωσε
βάρος κυρίως σε αξίες όπως τη φίλια, την αγάπη, τις κοινωνικές ανισότητες, τη θέση
της κοπέλας και του αγοριού στην κοινωνία και αναφέρθηκε σε ήθη κι έθιμα της
εποχής.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
Για τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση των εμπειριών των παιδιών, (για τη συμμετοχή
τους στις δραστηριότητες που επιλέξαμε για τη θεματική προσέγγιση του Ερωτόκριτου), τα
παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις όπως οι παρακάτω:
1) Παρακολούθηση του κουκλοθέατρου ‘’ΑΡΙΜΑ’’ (Arima puppet theater) με το
ομώνυμο έργο .(θεατρική παιδεία)
2) Εκδρομή στην πόλη του Ηρακλείου για να γνωρίσουν τα Ενετικά μνημεία και
γενικότερα στοιχεία που σχετίζονται με τον Β. Κορνάρο και το έργο του.
( αγάλματα, ονομασίες δρόμων, πλατειών κλπ).
3) Συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη Βικελαία
βιβλιοθήκη με σημείο αναφοράς τον Ερωτόκριτο.
4) Ήρθαν σε επαφή με το λαούτο (το μουσικό όργανο που έκανε καντάδα ο Ερωτόκριτος
) και τα κρητικά μουσικά όργανα και τραγούδησαν στίχους του έργου, με τη βοήθεια
του λυράρη Μαλλιωτάκη Αντώνη (καλεσμένος γονέας) και του συγκροτήματος του.
5) Έμαθαν κρητικούς χορούς με τη βοήθεια της κ. Φανουράκη Άννας (θεία μαθητή μας,
επαγγελματίας χορεύτρια παραδοσιακών χορών) και ήρθαν σε επαφή με
παραδοσιακές φορεσιές της ιδιαίτερης πατρίδας του Κορνάρου, της Σητείας.
6) Μετά από πρόσκληση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ηρακλείου στο νηπιαγωγείο
μας, τα παιδιά άκουσαν την εκτέλεση του αποχωρισμού του Ερωτόκριτου από
διάφορα μουσικά όργανα παράλληλα με το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει ώστε
να γνωρίσουν διάφορα μουσικά όργανα στο πλαίσιο της μουσικής ενότητας του
προγράμματος.
Οι δραστηριότητες μας στην ολομέλεια
Αφού η λήψη του υλικού ερχόταν με ασύγχρονο τρόπο από το κάθε παιδί,
καθορίσαμε την Παρασκευή ως ημέρα επεξεργασίας του και τη δυνατότητα των παιδιών να
συμπληρώνουν στοιχεία που ήθελαν ακόμη και μετά την παράδοση των παραγόμενων σε
εκτός σχολείου ωραρίου. Τα παιδιά παρουσίαζαν το υλικό τους με πολύ χαρά και υπήρξε
συγκινητική ανταπόκριση σχεδόν από όλα. Οι γονείς έδειξαν να χαίρονται και οι ίδιοι τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αφού ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας- έραψαν στολές,
ηχογράφησαν και βιντεοσκόπησαν τα παιδιά και τους ίδιους ως πρωταγωνιστές της
ιστορίας, ετοίμασαν σε προβολές παρουσίασης το έργο των παιδιών τους, ετοίμασαν
μακέτες κτλ.
Εμείς, αφού ταξινομήσαμε το υλικό τους, ενθαρρύναμε τη μεταξύ αλληλεπίδραση και
συνεργασία των παιδιών αρχικά ως υποομάδες κι έπειτα στην ολομέλεια. Παράλληλα,
εμπλουτίσαμε, όπου θεωρήσαμε πως χρειαζόταν να προσθέσουμε κι άλλο υλικό και
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προτρέψαμε παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα να βοηθηθούν από την οικογένεια τους,
παρέχοντας τους στοιχεία και ιδέες, ώστε να καλύψουμε όλους τους στόχους που είχαμε
θέσει εξ αρχής και στη συνέχεια τα παιδιά παρήγαγαν το δικό τους προσωπικό έργο, το
οποίο συμπλήρωσε τον προσωπικό τους φάκελο.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ:
i) Προφορική επικοινωνία κι έκφραση.
Μέσα από το έργο του Ερωτόκριτου και διάφορες λογοτεχνικές προσεγγίσεις του
(κόμικς, παραμύθια, ποιήματα, αυτούσιους στίχους του έργου) τα παιδιά αφηγήθηκαν την
μυθιστορία, περιέγραψαν σκηνές και συναισθήματα, επιχειρηματολόγησαν και
ερμήνευσαν στάσεις των ηρώων του έργου, βελτίωσαν το λεξιλόγιο τους και το
εμπλούτισαν με λέξεις της κρητικής διαλέκτου ενώ παράλληλα διέκριναν τα φωνήματα
λέξεων και αρχικών γραμμάτων πχ το Κ του Κορνάρου.
ii) Ανάγνωση: Τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν να κάνουν υποθέσεις γύρω από τις
διάφορες εκδοχές του κειμένου του Ερωτόκριτου, να ακούσουν την μυθιστορία με έμμετρο
και μη έμμετρο λόγο, αναγνώρισαν οικείες λέξεις και ερμήνευσαν τις άγνωστες
τοποθετώντας τις στο μικρό μας μπαουλάκι λέξεων, συνειδητοποίησαν πως τα φωνήματα
αποτελούν γραφήματα και προσπάθησαν να διαβάσουν στίχους, ενώ πολλά παιδιά
απομνημόνευσαν αρκετούς από αυτούς και τους τραγουδούσαν. Σύγκριναν το εξώφυλλο
του Β. Κορνάρου με επόμενες εκδόσεις και διέκριναν στοιχεία όπως τίτλος, συγγραφέας κλπ
ενώ επέλεγαν να διαβάσουν όποιο βιβλίο του Ερωτόκριτου ήθελαν από τη βιβλιοθήκη ενώ
πολλοί γονείς ανέφεραν την αγορά παραμυθιού με τον Ερωτόκριτο στο σπίτι, για την
προσωπική τους βιβλιοθήκη.
iii) Γραφή και γραπτή έκφραση: Τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία αντιγραφής λέξεων
και ολόκληρων στίχων που τους εντυπωσίασαν ενώ με τη βοήθεια λεκτικών παιχνιδιών
όπως κρεμάλα, σταυρόλεξα, παιχνίδι συλλαβών, ένα γράμμα χάθηκε κλπ. τα παιδιά πολλές
φορές έγραψαν αβίαστα κι όπως μπορούσαν λέξεις, φωνήματα συλλαβές. Επίσης, πολλές
φορές στις ελεύθερες δραστηριότητες μας ζητούσαν να γράψουμε στον πίνακα ονόματα
ηρώων του έργου. Οι κρητικές λέξεις και οι μαντινάδες υπήρξαν καίρια σημεία αντιγραφής
που τα παιδιά ήθελαν επίσης να αντιγράφουν.
Β. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Με την βοήθεια ιστοριογραμμής προσεγγίσαμε
χρονολογικά την εποχή της Ενετοκρατίας ως ιστορική περίοδο και είδαμε πόσο απέχει από
το σήμερα. (αιώνες στη σειρά 16ος, 17ος κλπ) Επιπλέον, μαθαίνουν να απαριθμούν τους 4
νομούς της Κρήτης και να τους τοποθετούν στη σειρά.
Γ. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
i. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ Αφού κατανόησαν την πλοκή
του έργου, σε επόμενο χρόνο, με τη βοήθεια εικόνων έβαλαν τα γεγονότα σε σειρά από τη
γέννηση της Αρετούσας μέχρι την αίσια έκβαση της αγάπης τους με τον Ερωτόκριτο.
Τα παιδιά μετά τη γνωριμία τους με το έργο του Ερωτόκριτου, αναγνωρίζουν τους
ήρωες και μέσα από υποθέσεις αναλύουν τα συναισθήματα τους, την αγάπη, τη φιλία,
τους φόβους, το κίνητρο πράξεων τους και σχολιάζουν τι θα γινόταν εάν…… Επίσης,
,αναλύουν κοινωνικά ζητήματα όπως η κοινωνική καταγωγή των δυο κεντρικών
προσώπων, η θέση του κοριτσιού, η γνώμη του πατέρα- βασιλιά, τα προξενιά κλπ και
κάνουν συσχετίσεις και συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή.
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Φτιάχνουν το γενεαλογικό δέντρο της Αρετούσας αλλά και του Β. Κορνάρου ενώ
ταξιδεύουν γεωγραφικά στο νησί του την Κρήτη και συγκεκριμένα στην πόλη του τη Σητεία
(γεωγραφική χαρτογράφηση, ήθη κι έθιμα κλπ).
Επίσης, αναγνωρίζουν ενετικά μνημεία και παρατηρούν τη μεταβολή τους στο χρόνο,
την εξέλιξη και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν (αρχιτεκτονική δομή).
ii. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ
Αρχικά οι γονείς της Αρετούσας,
«τον Ήλιον και τον Oυρανό συχνιά παρακαλούσι,
για να τως δώσουν, και να δουν παιδί που πεθυμούσι»
Οπότε αναφέρουμε τα στοιχεία της φύσης και τα παιδιά αναγνωρίζουν την αξία που
είχε ο ήλιος κι ο ουρανός για την εποχή εκείνη.
Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα άλογα που χρησιμοποιούνται και στις
κονταρομαχίες αλλά και σε σκύλους, πέρδικες και άλλα ζώα που ο Ερωτόκριτος
χρησιμοποιεί για το κυνήγι. Με αφορμή την αναφορά ζώων στο έργο που επεξεργαζόμαστε
αφιερώνουμε δυο διδακτικές ενότητες και ζωγραφίζουν τα αγαπημένα τους ζώα,
μαθαίνουν τη χρησιμότητα τους και μοιράζονται δικές τους εμπειρίες με τους συμμαθητές
τους. Τέλος, γίνεται συχνά αναφορά σε κήπους και χρησιμοποιεί ο Κορνάρος πολλές
παρομοιώσεις για την ομορφιά της Αρετούσας πχ. με δροσερό κλωνάρι, άνθη κλπ. ώστε
μας δόθηκε η αφορμή να ασχοληθούμε με τα άνθη και τις ομορφιές της φύσης.
∆. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ: Στην ενότητα αυτή, τα παιδιά δημιούργησαν,
έδειξαν τα ταλέντα τους στις εικαστικές και κατασκευαστικές δημιουργίες τους, εξέφρασαν
ελεύθερα τα συναισθήματα τους. Επεξεργαστήκαμε κυρίως 5 πίνακες ζωγραφικής μεγάλων
ζωγράφων που επέλεξαν τα ίδια, τους μετατρέψαμε σε πάζλ, προσπάθησαν να
δημιουργήσουν τα δικά τους αντίγραφα, προσθαφαίρεσαν στοιχεία που ήθελαν ,έμαθαν
νέες τεχνικές και χρησιμοποίησαν πολλά υλικά για τα έργα τους. Επίσης, κατασκεύασαν
μακέτες με την πόλη του Ηρακλείου και τα Ενετικά Τείχη, έφτιαξαν συγκεκριμένα Μνημεία,
κατασκεύασαν κούκλες κουκλοθέατρου και έπειτα παρουσίασαν τη δική τους παράσταση,
δραματοποίησαν το έργο και άλλαξαν ρόλους μεταξύ τους πολλές φορές (κυρίως στις
ελεύθερες δραστηριότητες ήταν το καθημερινό τους παιχνίδι ρόλων).
Η επαφή με τη μουσική και το χορό ήταν εξίσου σημαντική στο πρόγραμμα αυτό,
αφού οι στίχοι του Ερωτόκριτου έχουν μελοποιηθεί από πολλούς καλλιτέχνες με
διαφορετικό τρόπο. Έτσι, είχαν τα παιδιά την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τα ακούσματα
τους, να ασκήσουν κριτική και να επιλέξουν ποια εκτέλεση τους άρεσε περισσότερο.
Επίσης, τραγουδήσαμε κι εμείς τους στίχους που απομνημονεύσαμε, παίξαμε τη δική μας
μουσική παράσταση και χορέψαμε όπως μπορούσαμε. Παράλληλα, δημιουργήσαμε πολλά
ψυχοκινητικά παιχνίδια που εντάχθηκαν στη φυσική άσκηση των παιδιών, τρέξαμε,
παίξαμε παιχνίδι κρυμμένων αντικειμένων σχετικά με τον Ερωτόκριτο, αυτοσχεδίασαν και
απεικόνισαν στο χαρτί ό ,τι τα εντυπωσίαζε στις παραπάνω δραστηριότητες.
Ε. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτέλεσε ένα απαραίτητο μέσο – εργαλείο για την
πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αφενός επειδή πολλά παιδιά έφεραν
ψηφιακές εργασίες από το σπίτι (ενασχόληση και των γονέων) κι αφετέρου επειδή
χρησιμοποιήσαμε πολλά προγράμματα και δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου.
Ξεκινήσαμε με την παρουσίαση του υπολογιστή ως μια μηχανή αναζήτησης
πληροφοριών για όποιο θέμα θέλουμε (εδώ για τον Ερωτόκριτο), μάθαμε τα μέρη του ,
ήρθαν σε επαφή με το πληκτρολόγιο, έγραψαν λέξεις και ονόματα τα οποία εκτυπώσαμε
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στη γωνιά της γραφής, έπαιξαν ψηφιακά παιχνίδια που δημιουργήσαμε (jigsawplanet,
learning apps, kidepedia κλπ). Χρησιμοποίησαν διάφορα λογισμικά όπως το google Earth,
kidspiration και ψάξαμε πληροφορίες και εικόνες με τη βοήθεια του διαδικτύου. Τέλος ,
ακούσαμε μουσική, είδαμε video, θέατρο σκιών κλπ.
Επειδή το νηπιαγωγείο, λόγω της πανδημίας, έκλεισε απότομα και χωρίς να έχουμε
ολοκληρώσει την επεξεργασία του προγράμματος, μέσα από ασύγχρονη διδασκαλία εξ
αποστάσεως, αφιερώσαμε μια εβδομάδα στη θεματική της φιλίας του Ερωτόκριτου με τον
Πολύδωρο και είδαμε στην πράξη την πολύτιμη βοήθεια του υπολογιστή στη συνέχεια της
σχολικής μας ζωής. Αφού δηλαδή παραθέσαμε το υλικό που είχαμε για τη συγκεκριμένη
ενότητα, εμπλουτίσαμε τη διδασκαλία με επιπλέον ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα παιδιά
ανταποκρίθηκαν ανεβάζοντας στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαμε το παραγόμενο
έργο τους ως αλληλεπίδραση μεταξύ μας.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωµένης και συστηµατικής
διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η εφαρµογή
στην πράξη. Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του συγκεκριμένου πολιτιστικού
προγράμματος ήταν η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο την
πληρέστερη κατανόηση του ίδιου του έργου (σκηνών που είχαν πραγματικό νόημα για τα
παιδιά). Η αξιολόγηση ήταν διαρκής, ενσωματωμένη στην καθημερινή διαδικασία, και
βασίστηκε στη συνολική αποτίµηση του προγράμματος. Εφαρμόστηκε η διαδικασία της
συστημικής αξιολόγησης (προκαταρκτική, διαμορφωτική και τελική) καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος και καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως πραγματοποιήθηκαν όλοι οι
στόχοι που θέσαμε και με τη διαδικασία της προσαρμογής κι αφομοίωσης οικοδόμησαν τη
γνώση από τις εμπειρίες τους μια και πολλά εξ αυτών γνώριζαν κάποιους στίχους του
έργου ως μουσικό άκουσμα και το κατέθεσαν από την πρώτη μέρα ενασχόλησης μας με τον
Ερωτόκριτο (κρητική παραδοσιακή μουσική). Στη συνέχεια, μέσα από τις υποομάδες τα
παιδιά συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν και παρουσίασαν υποστηρικτικά το ένα στ’ άλλο,
τις εργασίες τους (με μορφή ομαδικών εργασιών ή φύλλων εργασίας). Τέλος είναι
ενθαρρυντικό το γεγονός πως το πρόγραμμα αυτό υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητό από τα παιδιά
αφού και στις ελεύθερες δραστηριότητες αλλά και στο χρόνο τους στο σπίτι ήθελαν να
ασχολούνται με ποικίλες αυτοσχέδιες δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση που λόγω της πανδημίας εφαρμόσαμε, τα παιδιά δημιούργησαν εξαιρετικό
παραγόμενο υλικό και έδειξαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Συμπεράσματα
Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Ερωτόκριτος» αποδείχτηκε ένα προσφιλές σχέδιο
εργασίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ήταν εντυπωσιακός ο ρυθμός και ο τρόπος
απομνημόνευσης στίχων του έργου από τα παιδιά καθώς και η επιθυμία τους να βιώσουν
τα ίδια, μέσα από παιχνίδια ρόλων και δραματοποιήσεις, συναισθήματα, στάσεις και
καταστάσεις των ηρώων του έργου με επικρατέστερους αυτούς της Αρετούσας και του
Ερωτόκριτου.
Επίσης, άξια λόγου είναι και η προσφορά του έργου σε κοινωνικά ζητήματα τα οποία
αναλύθηκαν και στηρίχτηκαν στην οικοδόμηση νέων εννοιών για τα παιδιά αυτής της
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ηλικίας, διαμορφώνοντας νέες, προσωπικές και υπεύθυνες στάσεις στο βαθμό που είναι
δυνατόν για την προσχολική ηλικία.
Φυσικά, το κεντρικό θέμα της αγάπης και του Έρωτα, είναι μια κατάσταση που
επηρεάζει και αρέσει στα μικρά παιδιά παρατηρώντας τη διαχρονικότητα και την
προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από τον άνθρωπο, ως ένα συναίσθημα ύψιστης
σημασίας.
Η συνεργασία επίσης είναι άξια θαυμασμού ως μια μορφή μαθησιακής διαδικασίας όχι
μόνο μεταξύ των μαθητών αλλά και των γονέων που η παρουσία τους υπήρξε καθοριστική
για την τελική έκβαση του προγράμματος μας.
Τέλος, θεωρούμε πως όλα τα παιδιά ,δια βίου ζωής όταν θα ακούν στίχους του
συγκεκριμένου έργου θα θυμούνται και θα φέρνουν στο μυαλό τους τον Κορνάρο αλλά και
το νηπιαγωγείο μας.

Προεκτάσεις
Ο «Ερωτόκριτος», μας ενέπνευσε ώστε να κλείσει η σχολική χρονιά με την τελική
γιορτή μας αφιερωμένη σε αυτόν καθώς τα παιδιά αρέσκονταν να δραματοποιούν σκηνές
του έργου. Παράλληλα, θα οργανώσουμε μια έκθεση όλων των έργων που υλοποιήθηκαν
ανοικτή για το κοινό στο χώρο του νηπιαγωγείου μας.
Επίσης, είχαμε δηλώσει συμμετοχή στην προσυνεδριακή ημερίδα που είχε
διοργανωθεί που όμως λόγο της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε.
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Παράρτημα
Στο παράρτημα του προγράμματος αυτού προβάλλεται φωτογραφικό υλικό που
παράχθηκε κατά την υλοποίηση του ώστε οι αναγνώστες να δουν τα έργα των παιδιών και
οι συνάδελφοι να εμπνευστούν και να ασχοληθούν μελλοντικά με τον Ερωτόκριτο.
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ΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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Θεματική ενότητα:
Πολιτικές για την εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών
Scrum στην Εκπαίδευση, Eduscrum στο σχολείο
Τρικάλης Κώστας
Εκπαιδευτικός ΠΕ86, ΠΔΕ Κρήτης
trikalis@gmail.com

Περίληψη
Η έρευνα αυτή διερευνά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου Eduscrum στις τρεις
τάξεις Γυμνασίου, στα μαθηματικά, πληροφορική, μουσική, θέατρο, οργάνωση έργου και
νεανική επιχειρηματικότητα. Προηγούμενη εφαρμογή στην Ολλανδία απέδειξε ότι υπάρχει
ορισμένο πλαίσιο εφαρμογής στην εκπαίδευση. Η πρώτη εφαρμογή της στα ελληνικά
δεδομένα, αποκάλυψε το κενό στην οργάνωση των μαθητών, όταν εκείνοι πρόκειται να
συνεργαστούν ομαδικά. Η εργασία είναι σημαντική, διότι η εφαρμογή της μεθόδου είχε
πολύ θετικά αποτελέσματα. Έγινε έρευνα σε διαφορετικές ηλικιακά τάξεις, εκπαιδεύοντας
μαθητές σε διαφορετικά αντικείμενα, ώστε να δοκιμαστεί η μέθοδος με μικρές
διαφοροποιήσεις. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση εξαγόμενων εργασιών (wiki),
ποσοτική στατιστική ανάλυση προόδου σε δύο ομάδες τμημάτων κάθε φορά (με μικρές
διαφοροποιήσεις διδασκαλίας pre-post), ποιοτικά συναισθηματική αποτίμηση των ατόμων
σε ομαδική συνεργασία (παραγωγή πολιτισμικού έργου). Επιβεβαιώνουμε ότι οι μαθητές
διστακτικά στην αρχή, με όλες τις αμφισβητήσεις για το νέο τρόπο εργασίας, μαθαίνουν να
συνεργάζονται και να αυτοοργανώνονται για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε φύσης
ομαδικού έργου.
Λέξεις κλειδιά: διαχείριση έργου, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, στρατηγικές μάθησης,
διαφοροποιημένη διδασκαλία

Εισαγωγή
Αυτή η έρευνα αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου EduScrum στις τρεις τάξεις ενός
Γυμνασίου στον τομέα των μαθηματικών, υπολογιστών, του μουσικού θεάτρου, της
οργάνωσης έργων και της επιχειρηματικότητας των νέων. Μια προηγούμενη βιβλιογραφική
ανασκόπηση έδειξε ότι στις Κάτω Χώρες υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής
στην εκπαίδευση. Η ύπαρξη μεθοδολογικής προσέγγισης και προηγούμενη εφαρμογή σε
σχολεία στην Ολλανδία (Ferreira & Martins, 2016), μας οδήγησε στον πειραματισμό στα
ελληνικά δεδομένα, πολλές φορές παραλλάσσοντας τη μέθοδο και άλλοτε εφαρμόζοντας
πιστά τις βασικές οργανωτικές γραμμές.
Η πρώτη εφαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα αποκάλυψε το κενό στη μαθητική
οργάνωση όταν εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται σε ένα έργο. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, για να εκπαιδεύσει μαθητές σε
διαφορετικά θέματα και να δοκιμάσει τη μέθοδο με μικρές διαφορές. Έγινε ποιοτική και
ποσοτική ανάλυση της προόδου των μαθητών, σε δύο ομάδες τμημάτων κάθε φορά, με
μικρές διαφορές στη διδασκαλία (πριν και μετά). Λήφθηκε υπόψιν η συναισθηματική
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αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ατόμων που συνεργάστηκαν για την παραγωγή
πολιτιστικών έργων. Ο μελλοντικός ερευνητής ας μελετήσει τα ερωτήματα: 1) Μπορεί η
μέθοδος (Project Management) να βρει εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς στην
καθημερινή διαχείριση του σχολείου; 2) Μπορεί η μέθοδος να αντιμετωπιστεί από το
σύνολο του σχολείου ως ρουτίνα εργασίας με σαφείς, μετρήσιμους στόχους και άμεσα
αποτελέσματα καλής οργάνωσης (Scrum method);

1. Το πρόβλημα
Το ερώτημα που μας οδήγησε στην έρευνα ήταν αν οι μαθητές μπορούν να
αυτοοργανώνονται για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε φύσης ομαδικού έργου με την
εφαρμογή του πλαισίου Scrum στην εκπαίδευση (EduScrum). Ο βασικός σκοπός της
παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν να περιγραφούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή
του πλαισίου EduScrum σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου. Στόχοι που τέθηκαν πριν την
εφαρμογή της μεθόδου:
A) να ενδυναμώσει τους μαθητές αναπτύσσοντάς τους ανθρωποπλαστικά
B) να ενημερώσει το περιβάλλον του σχολείου για παραδείγματα, νόρμες και
μεθόδους διαχείρισης έργου στην πράξη, ως καλές πρακτικές.
Αν το σύνολο του σχολείου ερευνήσει και δει στην πράξη παραδείγματα καλής
πρακτικής εφαρμογής, εκπαιδευτεί κατάλληλα σε μεθόδους ομαδικής διαχείρισης έργου,
θα οδηγηθούμε σε εκπαίδευση με σαφώς ποιοτικότερους δείκτες διαχείρισης ολικής
ποιότητας. Έτσι υποθέσαμε ότι τα σημαντικότερα σημεία για έλεγχο και ανατροφοδότηση
ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων, η ανάληψη ευθύνης και η ικανοποίηση των αναγκών των
μαθητών.
Η ενδυνάμωση των σχέσεων στην ομάδα μπορεί να επιτευχθεί όταν οι μαθητές
εμπιστευτούν τον εαυτό τους, γνωρίζουν τους διακριτούς ρόλους από τους οποίους θα
πρέπει να περάσουν, γνωρίζουν το επίπεδο επίτευξης στόχων, τα χρονοδιαγράμματα που
πρέπει να τηρηθούν, την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν κάθε φορά για να
υπερπηδήσουν τα εμπόδια που παρουσιάζονται. Για αυτό το λόγο, εφαρμόστηκαν
κατάλληλες στρατηγικές, οι οποίες υπόσχονται τη γνώση και εφαρμογή πλαισίου
υπέρβασης, για κάθε εμπόδιο που συναντούν όταν τους ανατίθεται ομαδική εργασία. Όσον
αφορά την ανάληψη ευθύνης, υποθέσαμε ότι στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων, θα
μπορούσε να υπάρξει κάποια συγκάλυψη της ατομικότητας ως συλλογικής ευθύνης της
ομάδας. Τέθηκε ένας υψηλός στόχος από τον εκπαιδευτικό (stakeholder) για επίτευξη
βαθμολογίας 25% από τα αρχικά τεστ όλου του τμήματος σε βάθος χρόνου δύο Sprint (η
λέξη προέρχεται από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και σημαίνει στάδιο εργασίαςανασύνταξης επίθεσης προς το στόχο).
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, υπήρξε ικανοποίηση των αναγκών όλων των
μαθητών, καθώς όλοι γνώριζαν την πρόοδο και το βάθος του χρόνου για την επίτευξη των
στόχων. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται, εξηγήθηκε στους μαθητές ο
ορισμός του DoD (Definition of Done), δηλαδή την επίτευξη ενός στόχου και το επίπεδο
τελειότητας και ολοκλήρωσης κάθε μικρής εργασίας. Αξιοποιήθηκαν ρουμπρίκες
αξιολόγησης, οι μαθητές ενημερώνονταν κάθε φορά για το επίπεδο επίτευξης των στόχων
τους, παραδείγματος χάρη μέσω των ασκήσεων. Η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων από τους μαθητές περιελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου
διδασκαλίας. Πάνω από το 60% της διδασκαλίας είχαν το λόγο οι μαθητές. Συμφωνήθηκε
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στην αρχή κάθε μαθήματος να υπάρχουν πληροφορίες περί του τρόπου εργασίας και
άμεση ανατροφοδότηση, δηλαδή παρουσίαση ατομικής ενημέρωσης προόδου και στόχων
κάτω από τους οποίους συμμορφώθηκε η ομάδα. Ένα ερώτημα ήταν, εάν οι μαθητές στην
Ελλάδα είναι έτοιμοι να χειριστούν ομαδικά εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Οι μέχρι
στιγμής αντιλήψεις δείχνουν ότι οι μαθητές δεν είναι έτοιμοι να διαχειριστούν
οποιαδήποτε εργασία και να συνεργαστούν. Υπάρχουν σχολές που απαιτούν ομαδική λύση
και συνεργασία σε ένα πρόβλημα, όπως αρχιτεκτονική, πολιτικοί μηχανικοί, καλών τεχνών
και ούτω καθεξής. Μας ενδιέφερε να παρατηρήσουμε τις αντιδράσεις των μαθητών και τα
επιτεύγματά τους στον άγνωστο αυτό τρόπο συνεργασίας. Δεν εφαρμόστηκαν πιστά οι
αρχές των ευέλικτων μεθόδων. Περισσότερο εξηγήθηκε στους μαθητές το όφελος από την
εφαρμογή και διαχείριση, ως καλών πρακτικών, σε παρόμοια πραγματικά έργα.

2. Διαχείριση έργου στην εκπαίδευση
Η παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε σε δύο τάξεις σε Γυμνάσιο στην πόλη του
Ηρακλείου το 2017. Αρχικά, η μέθοδος και η καινοτόμος πρωτοποριακή εφαρμογή στην
Ελλάδα, εξηγήθηκαν στους μαθητές, καθώς πληροφορηθήκαμε για προηγούμενη
εφαρμογή σε σχολεία στις Κάτω Χώρες. Παρουσιάστηκε το πλαίσιο εφαρμογής, για να
έρθουν σε επαφή με τη μέθοδο αρχικά. Η αναζήτηση μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης
που αυξάνουν τη συμμετοχή των μαθητών με δραστηριότητες στην τάξη και μετατροπή της
παθητικής κατάστασης του μαθητή σε μια ενεργή μορφή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
πρέπει να είναι ο στόχος της μάθησης (Fernandes κ.ά., 2014). Υπάρχουν μαθησιακά
περιβάλλοντα και συνεργατικές μαθησιακές προσεγγίσεις (D. D. D. Carvalho κ.ά., 2014), με
τα οποία οι μαθητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση των γνώσεών τους
συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές
μεθόδους διδασκαλίας, όπου η ευθύνη για τη μάθηση ανήκε στον δάσκαλο και στις οποίες
ο μαθητής έπαιζε παθητικό ρόλο, η ενεργή μάθηση υπογραμμίζει τη σημασία της σχέσης
μαθητή-δασκάλου στη μαθησιακή διαδικασία, τις μεθόδους αξιολόγησης που προωθούν
τον πρώιμο μαθητή και τη λεπτομερή μάθηση και ανατροφοδότησή τους (Race, 2019).
Τα μαθήματα ακολούθησαν εβδομαδιαία εφαρμογή στην τάξη και καθημερινή εξ
αποστάσεως απογευματινή υποστήριξη. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης
αποκάλυψαν ότι το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν χρήσιμο και βοήθησε στη βελτίωση
της διδασκαλίας και της μάθησης, δείχνοντας ότι οι μαθητές διαδραματίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχολιάζοντας τον σχεδιασμό, την
παράδοση και την αξιολόγηση των μαθημάτων (Dinis-Carvalho & Fernandes, 2016).
Το EduScrum είναι μια συνεργατική στρατηγική μάθησης, στην οποία οι μαθητές
συνεργάζονται με έναν ενεργό, στοχευμένο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο (Delhij
κ.ά., 2016). Βασίζεται στο πλαίσιο Scrum, αλλά ειδικά προσαρμοσμένο για το εκπαιδευτικό
περιβάλλον (Ferreira & Martins, 2016). Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης
έργων για ομαδικά έργα, η οποία βελτιώνει ήδη τις περισσότερες από τις αρχές μάθησης,
όπως η συμμετοχή των μαθητών, η οργάνωση και η συνεργασία της (Opt & Sims, 2015), η
διαχείριση έργων (Pope-Ruark, 2012, 2014), η εποικοδομητική κριτική και η ανάπτυξη μιας
νοοτροπίας με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Μερικές από τις εκπαιδευτικές θεωρίες και αρχές
που υποστηρίζουν το eduScrum μπορούν να βρεθούν στο Gagné's Conditions for Learning
(‘Conditions of Learning’, 2015) και στις αρχές του Merril για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό
(Reigeluth & Carr-Chellman, 2009).
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Ένα άλλο παράδειγμα της χρήσης του scrum στην τάξη αναφέρεται στη χρήση δύο
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, Lean Teaching and Learning και eduScrum, σε μαθήματα
μηχανικής (J. D. Carvalho κ.ά., 2017). Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν χαρακτηριστικά έλξης
της μάθησης, με υψηλή αυτονομία και υπευθυνότητα των μαθητών. Υπάρχουν τρία στάδια
(sprint) στο eduScrum: stand-up, sprint review και retrospective sprint. Η προετοιμασία
(stand-up) εμφανίζεται στην αρχή κάθε εργάσιμης ημέρας ενεργοποιώντας την προσοχή
των μαθητών ώστε να τους ενεργοποιήσει στον σωστό τρόπο εργασίας. Στο αναδρομικό
Sprint, η ομάδα θα πρέπει να γράψει μια σύντομη ανάλυση των 3 ερωτήσεων, που
σχετίζονται με την απόδοση της ομάδας κατά τη διάρκεια του Sprint: τι πήγε καλά, τι πήγε
στραβά και τι πρέπει να βελτιωθεί στο επόμενο Sprint. Η ενασχόληση και εξάσκηση σε ένα
προβληματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν σημαντικές
δεξιότητες όπως: επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση του χρόνου που απαιτείται για
δραστηριότητες, προγραμματισμός ολοκλήρωσης έργου, δημιουργία εύρους και έλεγχος
ταχύτητας (Mahnic & Zabkar, 2012).
Επιπλέον η χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών πληροφορικής για την ανάπτυξη
λογισμικού έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Για τους Scott κ.ά. (2014), το Scrum
χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της πληροφορικής λόγω πιθανών βελτιώσεων όσον
αφορά την παραγωγικότητα, την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών. Μαζί με τη
βιομηχανία, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν επίσης επικεντρωθεί στη διδασκαλία
ευέλικτων γνώσεων και πρακτικών, οδηγώντας το Scrum να γίνει μια αποτελεσματική
στρατηγική για την προετοιμασία των μαθητών να αντιμετωπίσουν προκλήσεις σε ένα
επαγγελματικό περιβάλλον.
Η εφαρμογή του πλαισίου Scrum στις διδακτικές πρακτικές, δίνει έμφαση στην
εμπειρία που αποκτήθηκε από τους μαθητές που έχουν κίνητρα να αντιμετωπίσουν
πραγματικά προβλήματα αντί να επιλύουν παραδοσιακές ασκήσεις ή τεστ (Devedžić &
Milenković, 2011). Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και λαμβάνουν μια λίστα με ιστορίες
χρηστών (απαιτήσεις - user stories), για να αναπτύξουν ένα έργο και να εκπαιδευτούν σε
δεξιότητες που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία και τη διαχείριση
έργων σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες μπορούν να χωριστούν σε
περισσότερες από μία μικροεργασίες (task). Για τους Bettio κ.ά. (2013), υπάρχει ομοιότητα
μεταξύ προετοιμασίας μαθημάτων, κατασκευής μαθησιακών αντικειμένων και ανάπτυξης
λογισμικού. Στη διαδικασία εκπαίδευσης, ο δάσκαλος (ιδιοκτήτης του προϊόντος - product
owner) ορίζει ορισμένες απαιτήσεις (Baham, 2020). Αυτή η ομάδα απαιτήσεων ονομάζεται
απόθεμα προϊόντος (εργασίες backlog) (Trikalis Kostas, 2017). Για κάθε μαθητή, σε κάθε
κύκλο ανάπτυξης (Sprint), γίνεται συνάντηση παρουσιάζοντας και σχεδιάζοντας μια σειρά
απαιτήσεων που έχουν επιλεγεί για εφαρμογή (Potineni κ.ά., 2013). Ένα χαρακτηριστικό
του Scrum είναι ότι ο κύκλος ανάπτυξης έχει σταθερό χρόνο (συνήθως 3 εβδομάδες). Στο
τέλος του Sprint, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η ομάδα απαιτήσεων (DoD definition of
done, ορισμός ολοκληρωμένου προϊόντος). Για τους Ferreira & Martins (2016), υπάρχουν
τρεις ρόλοι στο eduScrum: Ιδιοκτήτης προϊόντος: ένας δάσκαλος που διαχειρίζεται και
καθορίζει το χρονοδιάγραμμα του προϊόντος. Scrum master: ένα μέλος της ομάδας που
καθοδηγεί τις ομάδες να ακολουθούν σωστά τους κανόνες eduScrum. Ομάδα ανάπτυξης:
μια ομάδα μαθητών που παραδίδουν το προϊόν.
Τα πλεονεκτήματα του eduScrum στην εκπαιδευτική πρακτική, υποστηρίζουν τους
πυλώνες διαφάνειας, επιθεώρησης και ρύθμισης. Η διαφάνεια παρουσιάζεται μέσω της
οπτικής διαχείρισης της ροής των δραστηριοτήτων και του ελέγχου του χρόνου, που
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παρέχονται από εργασίες σε φύλλα postit (μικροεργασίες tasks), σε κατάλληλους πίνακες
(KANBAN) στην τάξη. Μέσω των διαδικασιών επιθεώρησης, ο δάσκαλος μπορεί να
αξιολογήσει το σημείο που οι μαθητές δυσκολεύονται και καθυστερούν στο παραγόμενο
προϊόν και εάν εντοπιστούν προβλήματα παραγωγικότητας, να κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές. Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται σε μια ομάδα για να δημιουργούν πρακτικές
λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινής εργασίας, να συμμετέχουν ενεργά σε
παραγωγικές συναντήσεις, να υπολογίζουν την αξιοποίηση των εργατοωρών και των
περιόδων δραστηριότητας, καθώς και τη χρήση του χρόνου και της διαχείρισης ροής
δραστηριότητας. Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να εισαχθεί είναι
η αξιοποίηση ομαδικών wiki για χρήση στην τάξη ή και εξ αποστάσεως συμπλήρωση.
Μειονεκτήματα που παρατηρήσαμε: η καινοτομία της μεθόδου βρίσκει λόγω άγνοιας,
αρνητικούς τους νέους εμπλεκόμενους, καθώς απαιτείται χρόνος εκμάθησης και απολαβής
των θετικών ευεργετημάτων της.

3. Μέθοδος της έρευνας
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν μια μικτή στρατηγική συνεργασίας, αυτομάθησης, μαθητείας, κατά μάθησης και ομαδοσυνεργατικής ανακάλυψης. Εξηγήθηκε το
framework σε όλους τους μαθητές (επικοινωνία - User Story #4 - Γ2Α eshop complaints
service, χ.χ.). Τα παιδιά αυτό-οργανώθηκαν επιλέγοντας εργασίες σύμφωνα με τις
δυνατότητές τους. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση εξαγόμενων εργασιών (wiki)
(sundesmoi - Wiki - Γ3Α eshop elearning content, χ.χ.), ποσοτική στατιστική ανάλυση
προόδου σε δύο ομάδες τμημάτων κάθε φορά (με μικρές διαφοροποιήσεις διδασκαλίας
pre-post), ποιοτικά συναισθηματική αποτίμηση των ατόμων σε ομαδική συνεργασία
(παραγωγή πολιτισμικού έργου), ιδέες και καλές πρακτικές από άλλους εκπαιδευτικούς
ανεστραμμένης τάξης (Flipgrid).
Μας ενδιέφερε η ποιοτική αποτίμηση του αποτελέσματος η οποία αξιολογήθηκε
αφού καταγράψαμε σε βίντεο-συνεντεύξεις τους εμπλεκόμενους μαθητές πριν την
παρουσίαση στο πολιτιστικό πρόγραμμα “Διασκευάζω, διασκεδάζω” και κατά την
παρουσίαση άλλης ομάδας στο 7ο φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας (Team - 7ο Μαθητικό
φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, χ.χ.). Η έρευνα επικεντρώθηκε στο εξωστρεφές “άνοιγμα”
της ομάδας, στη δημοκρατική οργάνωσή της, στην ανάληψη “πρωτοβουλιών” και
διεξαγωγή ομαδικών παρουσιάσεων από μαθητές (Trikalis Kostas, 2017). Ελήφθησαν μέσω
συστήματος elearning μετρήσεις σε 3 κουιζ στο μάθημα των μαθηματικών. Αξιολογήθηκαν
συνεντεύξεις των μαθητών κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή πολιτιστικού
προγράμματος. Παρατηρήθηκαν και αξιολογήθηκαν καταγραφές βίντεο, παρουσιάσεων
των μαθητών κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας. Έγινε
ποιοτική αποτίμηση της εφαρμογής της μεθόδου αξιολογώντας απόψεις των μαθητών οι
οποίες ελήφθησαν με κατάλληλο ερωτηματολόγιο (Ερωτηματολόγιο 1! EduScrum, χ.χ.). Οι
συμμετέχοντες ήταν μαθητές από δύο τμήματα Μαθηματικών της πρώτης τάξης, δύο
τμήματα της τρίτης στο μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, τέσσερα
τμήματα της δευτέρας τάξης στο μάθημα project, έξι τμήματα της τρίτης στο μάθημα της
πληροφορικής (διαχείριση έργου), δύο μεγάλα τμήματα τα οποία συνεργάστηκαν για την
παραγωγή έργου και συμμετοχή σε πολιτιστικό πρόγραμμα στο σχολείο. Τα παιδιά
αυτοοργανώθηκαν επιλέγοντας με βάση τις δυνατότητες και επιθυμίες τους τις πιθανές
εργασίες τους (Fernandes κ.ά., 2014; Scott κ.ά., 2014). Οι συμμετέχοντες μαθητές
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λογοδοτούσαν στο scrum Master της ομάδας για κάθε τμήμα και για κάθε project. Με τον
ίδιο τρόπο εργασίας, τα παιδιά συμμετείχαν και οργάνωσαν επισκέψεις σε επαγγελματίες
και χειρώνακτες του Νομού.
Οι δυσκολίες εφαρμογής υπήρξαν, αλλά ξεπεράστηκαν γρήγορα. Στα μαθηματικά για
παράδειγμα, η τάξη χωρίστηκε σε θέσεις με τέσσερις μαθητές σε σταθερές ομάδες. Κάθε
μέρα ο επίσημος συντονιστής της ομάδας άλλαζε με κυκλικό τρόπο. Όταν δίνονταν μία
άσκηση προς επίλυση οι μαθητές κάθε ομάδας, συνεργατικά προσπαθούσαν να λύσουν την
άσκηση με επιλογή επιπέδου δυσκολίας (μεταγνωστική μαθητεία). Για να δοθεί
διαφοροποιημένα χρόνος και στις υπόλοιπες ομάδες, αμέσως μετά τη λύση και την
επίτευξη ένα στόχου, προχωρούσαν σε επόμενη άσκηση δίνοντας την ευκαιρία και τον
απαραίτητο χρόνο στις υπόλοιπες ομάδες. Με το πέρας του χρόνου (πχ πενταλέπτου), ο
εκπρόσωπος της ομάδας απαντούσε περί των αποτελεσμάτων. Γινόταν οι απαραίτητες
διορθώσεις και συζήτηση για το αποτέλεσμα, άμεσα. Εάν η άσκηση απαιτούσε λύση στον
πίνακα, ο εκπρόσωπος της ομάδας σηκωνόταν και την έλυνε. Αν υπήρχαν απορίες της
ομάδας, ο εκπρόσωπος της ομάδας, σήκωνε το χέρι έπαιρνε την άδεια από τον
εκπαιδευτικό, σηκωνόταν από την ομάδα του, προσέγγιζε την έδρα και ρωτούσε τον
εκπαιδευτικό για την απορία. Επιστρέφοντας ενημέρωνε την ομάδα του για τις
κατευθύνσεις προς τη σωστή επίλυση του προβλήματος.
Η κυκλική εναλλαγή ρόλων, βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο του
συντονιστή της ομάδας. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός στις ομάδες καθώς όλοι προσπαθούσαν
να βελτιώσουν τον ατομικό τους στόχο. Το υλικό χωρίστηκε σε τρία μεγάλα μέρη Sprint. Στο
πρώτο Sprint υπήρχε συμφωνία με τα παιδιά να προσεγγίσουν θεωρητικά μόνο το υλικό (τα
βασικά της θεωρίας, τους ορισμούς και τις εύκολες ασκήσεις πρώτου επιπέδου). Οι
δραστηριότητες του βιβλίου που απαιτούνται για όλους τους μαθητές, λύνονταν στην τάξη
και επανελέγχονταν από τους μαθητές στο σπίτι. Στο δεύτερο Sprint εφαρμόστηκε λύση και
ανάθεση εργασιών με ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο (θα έλεγε κάποιος ασκήσεις επιπέδου
Β).
Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα έγιναν οι πρώτες εξετάσεις αξιολόγησης, στις οποίες οι
μαθητές δοκιμάστηκαν τόσο στη θεωρία όσο και σε απλές ασκήσεις. Στο τρίτο Sprint το
οποίο είχε την έννοια της επανάληψης, ανατέθηκε στους μαθητές ανεβασμένο επίπεδο
δυσκολίας με ασκήσεις συνδυαστικές που αφορούσαν σύνθεση ορισμών και ορολογίας
από διαφορετικά κεφάλαια. Υπήρξε τώρα λύση πολλών σύνθετων δύσκολων ασκήσεων.
Κάθε μαθητής αύξανε το ατομικό επίπεδο δυσκολίας, δύο φορές πάνω από τον επιθυμητό
στόχο. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε από τους μαθητές, διορθώνοντας τις
ασκήσεις τους μέσα στην ομάδα τους. Με χρήση ρουμπρίκας, διόρθωσαν τυχαία μεταξύ
τους στην ομάδα. Έτσι οι μαθητές γνώριζαν τις αδυναμίες τους και προσπάθησαν κάθε
φορά να τις ξεπεράσουν. Στην προετοιμασία για το τελικό διαγώνισμα της χρονιάς, υπήρξε
παρουσίαση των μαθητικών τετραδίων ασκήσεων δημοσίως στην τάξη και έκθεση προόδου
κάθε μαθητή, επισκόπηση προσωπικών αδυναμιών με ταυτόχρονη προσφορά βοήθειας
από έναν συμμαθητή, ο οποίος θα βοηθούσε τον συμμαθητή ως εθελοντής μέντορας. Τα
αποτελέσματα της μεθόδου παρουσιάστηκαν καταγράφοντας και φωτογραφίζοντας
στιγμιότυπα στο πολιτιστικό πρόγραμμα του σχολείου.
Για την παρακολούθηση της διαδικασίας, χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματικά
ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής έργου, όπως το taiga (δείτε
παραδείγματα
οργάνωσης
πολλαπλών
έργων
στη
σελίδα
https://tree.taiga.io/profile/trikalis) (Trikalis, 2017). Οι μαθητές κατέβασαν την εφαρμογή
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στα κινητά τους τηλέφωνα, επικοινωνούσαν με ασύγχρονο και σύγχρονο τρόπο,
παρακολουθώντας την πρόοδο του έργου. Όποτε υπήρχε ανάγκη για επικοινωνία εκτός
σχολείου, ανταλλάσσονταν μηνύματα ή αρχεία που αποστέλλονταν μέσω e-mail, ή η ομάδα
συμπλήρωνε το wiki παρακολούθησης εργασίας. Για την κατανόηση της μεθόδου αρχικά
παρουσιάστηκαν ρουμπρίκες και tutorials στους μαθητές. Υπήρξε βαθμολογική αξιολόγηση
από τον καθηγητή για κάθε ρόλο από τον οποίο περνούσαν κυκλικά οι μαθητές. Η
βαθμολόγηση αφορούσε περισσότερο την τήρηση εξομοίωσης του προτύπου για κάθε
ρόλο.
Έγιναν συνεντεύξεις με τους μαθητές από τον καθηγητή του μαθήματος με το τέλος
κάθε sprint. Συζητήθηκε δημόσια η πορεία κάθε ομάδας και αποτιμήθηκε η επίτευξη
στόχων μέσω αξιολογικών ρουμπρίκων DOD. Βιντεοσκοπήθηκαν συνεντεύξεις στα μεγάλα
project των 12 ατόμων για τους μαθητές scrum master οι οποίοι ανέπτυξαν e-shop. Σε αυτά
τα τμήματα, υπήρξε ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα και την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων μέσω της πλατφόρμας taiga.io. Τα αποτελέσματα σε κάθε sprint,
χρησιμοποιήθηκαν με αναδρομική αξιολόγηση της ομάδας, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες
των μαθητών και τις πιο αδύναμες συνδέσεις συνεργασίας στην ομάδα (taiga.io). Στο τέλος
του έτους έγινε ποιοτική ανάλυση των εξαγόμενων εργασιών (wiki). Με το εργαλείο του
ερωτηματολογίου (σε κλίμακα Likert), αξιολογήθηκε η στάση των μαθητών απέναντι στη
νέα μέθοδο εργασίας.

4. Αποτελέσματα της έρευνας
Ακολουθούν αποτελέσματα σε 3 κουίζ επαναληπτικών γνώσεων, που δόθηκαν στους
μαθητές του τμήματος μαθηματικών, σε 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους: πριν την
εφαρμογή της μεθόδου, στο 2ο sprint, στο 3ο sprint.
Paired Samples Test

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference

Mean

Std.
Deviatio
n

Std.
Error
Mean

Lower

Upper

t

df

Sig. (2tailed)

Pair
1

quiz1 quiz2

3,900

2,972

,665

-5,291

-2,509

5,869

19

,000

Pair
2

quiz2 quiz3

5,450

2,911

,651

-6,812

-4,088

8,374

19

,000

Πίνακας-1 (Έλεγχος ζευγαρωτών t-test μεταξύ των 3 αποτελεσμάτων για το ίδιο δείγμα μαθητών)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα-1, υπάρχει σαφής βελτίωση στις επιδόσεις
των μαθητών. Τα στατιστικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέθοδος απέδωσε στα
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βαθμολογικά επιτεύγματα των μαθητών για τα μαθηματικά. Τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου (Ερωτηματολόγιο 1! EduScrum, χ.χ.), έδειξαν ότι οι μαθητές έμειναν
ευχαριστημένοι από την εφαρμογή της μεθόδου. Η ποιοτική αξιολόγηση των wiki
αποκάλυψε τις αδυναμίες συγκρότησης λόγου, σύνθεσης και γραφής για κάποιος μαθητές.
Η επιτυχημένη παρουσίαση στο μαθητικό φεστιβάλ και στο πολιτιστικό πρόγραμμα,
απέσπασε τα θερμότερα θετικά σχόλια από το σύνολο των θεατών, εκπαιδευτικών και
γονέων. Η παρατήρηση ωστόσο στην τάξη, μας απέδειξε ότι οι μαθητές δεν ήταν έτοιμοι να
ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων με βάση την ηλικία
τους. Υπήρχαν μαθητές που δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν, αντιδρούσαν και ήταν
δυσπροσάρμοστοι στη συνεργασία με άλλους συμμαθητές. Σε μεγαλύτερα έργα υπήρχε
ανάγκη αλλαγής ρόλων και παρέμβασης του δασκάλου για την αποφυγή δυσχερών
καταστάσεων μη ανάληψης ευθύνης και κακής συνεργασίας.

5. Συμπεράσματα
Η έννοια της ομάδας στα ελληνικά δεδομένα στο σχολείο υπάρχει μόνο κατά τη
διάρκεια αθλητικών αγώνων. Τα παιδιά δεν έχουν μάθει να συνεργάζονται ισότιμα με
διακριτούς ρόλους και ευθύνες. Η εισαγωγή μαθημάτων κατάρτισης για την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές προς
αυτήν την κατεύθυνση. Άλλες δράσεις που προωθούν τον εθελοντισμό και κάνουν το
σχολείο εξωστρεφές στην κοινωνία βοηθούν τους μαθητές να αναλάβουν συλλογική
ευθύνη έναντι των ενηλίκων, πρώτα εντός της οικογένειας και στη συνέχεια στη σχολική
κοινότητα. Η εδραίωση αυτοπεποίθησης, ικανοποίησης, επίτευξης στόχου και
αποτελέσματος είναι το ζητούμενο για το νέο σχολείο.
Τα ευρήματα προσφέρουν λύσεις στην συνεργασία οποιασδήποτε ομάδας, ισότιμα,
με διακριτούς ρόλους και ευθύνες. Παρά την έλλειψη γνώσης πλαισίου για εφαρμογή του
scrum στην εκπαίδευση, απεδείχθη ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν
αυτοοργανώνονται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συμμετέχουν στο σχεδιασμό της
διδασκαλίας. Πρέπει να ξανασκεφτούμε τον εθελοντισμό, τη νεανική επιχειρηματικότητα,
την εκπαιδευτική καινοτομία, εφαρμοσμένες από το σώμα του σχολείου, εκπαιδευτικούς
και μαθητές. Η ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε πλαίσιο οργάνωσης (scrum) που
έχει δοκιμαστεί στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων, κρίνεται απαραίτητη και
σύγχρονη απαίτηση για το νέο σχολείο (Peripolli Souza κ.ά., 2017; Sutherland, 2014).
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Περίληψη
Η εργασία αυτή έχει σκοπό να επισημάνει την ανάγκη αποκάλυψης και καταγραφής της
προσωπικότητας (persona) του εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευτικοί προσαρμοστικών τεχνών
φέρνουν στη ζωή των μαθητών, μουσική, χορό, θέατρο, ζωγραφική, μέσω εκπαιδευτικών
εμπειριών. Εκτεταμένες προηγούμενες εργασίες σχετικά με την προσαρμοστική
διδασκαλία, απέδειξαν ότι τα περισσότερα περιβάλλοντα μάθησης (τυπικά, εικονικά),
απαιτούν από το μαθητή να προσαρμοστεί σε κάθε «νέα μέθοδο» και πλαίσιο. Η συμβολή
της μελέτης είναι ότι μέσω των τεχνών, το άτομο ευκολότερα απελευθερώνεται, φανερώνει
το μαθησιακό του στυλ και τη στάση του απέναντι σε κάθε νέα μαθησιακή πρόκληση. Η
μελέτη περίπτωσης αφορά, μικρές ομάδες μαθητών Γυμνασίου, στις οποίες κάθε μαθητής
γινόταν εκπαιδευτής (tutor) μεταδίδοντας μια καινούρια γνώση στο διπλανό του (peer
tutoring). Με την αξιοποίηση των μαθητών ως μέντορες στη γνώση για κάθε τι νεότερο,
παρατηρήθηκαν και συλλέχθηκαν άμεσα αποτελέσματα.
Λέξεις κλειδιά: περσόνα, προσαρμοστική διδασκαλία, αξιοποίηση τεχνών, αυτοεκτίμηση,
μεντορική

1. Εισαγωγή
Ο βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν να περιγραφούν τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή πειραματικής προσαρμοστικής διδασκαλίας μέσω των
τεχνών σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου.
Το βασικό ερώτημα ήταν αν τα συναισθήματα, για αυτοεκτίμηση και για
αυτοπεποίθηση κάθε μαθητή, μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν με τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία, όταν οι μαθητές αξιοποιούνται ως μέντορες στη γνώση.
Υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι τα συναισθήματα, για αυτοεκτίμηση
και για αυτοπεποίθηση κάθε μαθητή, μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν με
διαφοροποιημένη διδασκαλία (peer tutoring), όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα και
αυτοδιδασκαλία (Johnson κ.ά., 2014). Ο μαθητής περνώντας από ρόλους ευθύνης στην
ομάδα ενσωματώνει και αφομοιώνει ευκολότερα κοινωνικό-γνωστικές δεξιότητες. Η
συναισθηματική του ανάπτυξη χτίζεται σε κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοβοήθειας,
αυτοεκτίμησης και προσφοράς. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα της προόδου κάθε μαθητή με
χρήση μονοπατιών μάθησης, μας δείχνουν ότι ίσως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή
και αξιοποίηση των αναλυτικών δεδομένων.
Όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών για τους μαθητές, είναι σίγουρο ότι όταν
ασχολούνται με θέματα που τους ενδιαφέρουν, θα προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό
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για να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε εργασία τους ανατεθεί, για λόγους εμπιστοσύνης και
πρόκλησης στην εφηβική ομάδα (Zhu κ.ά., 2020). Έτσι ίσως είναι ανάγκη αξιοποίησης
εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν σπουδάσει εκτός της επιστήμης τους, άλλες τέχνες ή έστω
ασχολούνται θερμά και φέρνουν ενδιαφέροντα στην τάξη τα οποία είναι κοντά στους
μαθητές.
Η έρευνα αυτή αφορά στα αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου adaptive arts στις
τρεις τάξεις ενός Γυμνασίου κατά τη διάρκεια ενός πολιτιστικού προγράμματος. Τα παιδιά
συνήθως εμπιστεύονται την ομάδα (Connelly & Turel, 2016). Για αυτό, ως αφόρμηση,
διδάχτηκε μουσική σε μαθητές που προέρχονταν από όλες τις τάξεις του γυμνασίου κατά
την διεξαγωγή του προγράμματος. Οι πιο έμπειροι γινόταν μέντορες για τους πιο
αρχάριους. Ανοιγόταν έτσι πολύ πιο εύκολα διότι εμπιστεύονταν το συμμαθητή τους.
Πολλοί από αυτούς κατάφεραν να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο, άλλοι συμμετείχαν με
τη φωνή τους και άλλοι κάνοντας φωνητικά στη χορωδία. Αρκετά παιδιά ξεδίπλωσαν το
ζωγραφικό τους έργο, άλλοι έφεραν και παρουσίασαν κάποια δεξιότητα στην ομάδα. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της προσωπικότητας κάθε μαθητή. Η καταγραφή του
μαθησιακού τύπου κάθε μαθητή και του χρόνου αλληλεπίδρασης σε κάθε δυσκολία ως
μικρό έργο (task) που ανατέθηκε καταγράφηκε σε ειδικό λογισμικό.
Οι αντιλήψεις γύρω από την εμπιστοσύνη του μαθητή απέναντι στη νέα γνώση είναι
διφορούμενες. Αρκετοί πιστεύουν ότι οποιοσδήποτε μαθητής έρχεται σε επαφή με κάτι
καινούργιο «κλειδώνει» (Karp κ.ά., 2019). Δεν εμπιστεύεται λόγω άγνοιας και εμπειρίας στο
νέο αντικείμενο. Αντίθετα οι τέχνες και τα άμεσα αποτελέσματα τα οποία βλέπει ο μαθητής
καθώς ασχολείται και έρχεται σε επαφή με αυτές (παραδείγματος χάρη ζωγραφική), δίνουν
ευκαιρία για ένα εύκολο δρόμο προσέγγισης του μαθητή. Ειδικότερα για παιδιά τα οποία
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Ο έμπειρος δάσκαλος μπορεί εύκολα να κατανοήσει την αξία της χρήσης μέρους των
τεχνών στη διδασκαλία του. Ο πιο φωτισμένος θα μοιράσει, θα χωρίσει την ύλη με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι προσφιλής και εύληπτη από τον μαθητή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
του και στα ενδιαφέροντά του. Για τους μαθητές η προσέγγιση αυτή κάνει καλό στην
ψυχοσύνθεσή τους διότι μαθαίνουν βιωματικά χωρίς να νιώθουν ότι αυτό γίνεται με πίεση.
Η δημιουργία θετικού κλίματος στην ομάδα είναι απαραίτητο συστατικό για την
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την εδραίωση εμπιστοσύνης στο
κοινωνικό σύνολο αργότερα.
Οι Ginkel κ.ά., (2016) αναφέρουν τρία μοντέλα αυτής της διδακτικής σχέσης: το
μοντέλο μαθητείας, το μοντέλο ικανότητας και το μοντέλο προβληματισμού. Η σημασία
μιας θετικής σχέσης καθοδήγησης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων είναι
αναμφισβήτητη. Σύμφωνα με τον Vygotsky, η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία στην
οποία οι μαθητές αποκτούν νέες δεξιότητες και γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με
άλλους ανθρώπους. Μια θετική σχέση καθοδήγησης μπορεί να βοηθήσει τους
μελλοντικούς δασκάλους να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην έναρξη του
επιλεγμένου επαγγέλματος, μια θετική αυτο-εικόνα, μια πιο θετική διάθεση και
συναισθήματα. Το αντίθετο μπορεί να συμβεί όταν η σχέση καθοδήγησης είναι αρνητική
(Izadinia, 2016). Από τις προηγούμενες ανασκοπήσεις προβληματιστήκαμε και υποθέσαμε
ότι πιθανά και ο μαθητής να μπορεί να γίνει μέντορας για τους συμμαθητές του. Η
συμμετοχή σε ορχήστρα, η ομαδική κατασκευή ένας graffiti, το γύρισμα μιας ταινίας, η
διοργάνωση ροκ συναυλίας, το ανέβασμα θεατρικής παράστασης, δείχνουν ότι τα παιδιά
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μπορούν ευκολότερα να αποφασίσουν και να συμμετέχουν σε έργα που απαιτούν
υπευθυνότητα, εθελοντισμό και διεκπεραίωση (Kelleher κ.ά., 2015).

2. Διαθεματικές προσεγγίσεις
Η παρούσα έρευνα μελετά την ανάγκη ύπαρξης διαθεματικών προσεγγίσεων μέσω
των τεχνών. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί που μπορούν
πολλαπλώς να προσεγγίσουν τους μαθητές τους, φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα, διότι οι
μαθητές τους εμπιστεύονται πιο εύκολα.
Οι καθηγητές προσαρμοστικών τεχνών εκπαιδεύονται για να φέρουν μορφές τέχνης
στη ζωή των μαθητών με αναπηρίες, μέσω εκπαιδευτικών εμπειριών. Επιδιώκουν να
εμπλουτίσουν και να επεκτείνουν ευρέως τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το ενδιαφέρον των
μαθητών τους για τις τέχνες. Στοχεύουν στη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων στα
οποία οι μαθητές όλων των ικανοτήτων μπορούν να ευδοκιμήσουν. Χρησιμοποιώντας την
εκπαίδευσή τους σε μία ή περισσότερες μορφές τέχνης, τις βασικές γνώσεις τους για ευρύ
φάσμα αναπηριών - πνευματική, συναισθηματική, ορθοπεδική, οπτική και ακουστική δημιουργούν περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για μαθητές που μαθαίνουν,
επικοινωνούν , συμπεριφέρονται ή χρησιμοποιούν το σώμα τους διαφορετικά από πολλούς
από τους συνομηλίκους τους.
Αυτό γίνεται επεκτείνοντας το πεδίο παιχνιδιού, παρέχοντας πολλαπλές διαδρομές
για τις εκφράσεις και τις ενέργειες ενός μαθητή, παρουσιάζοντας πληροφορίες σε μια σειρά
μορφών και μέσων και εμπλέκοντας το ενδιαφέρον ενός μαθητή με μια σειρά
διαφορετικών τρόπων (μονοπάτια μάθησης). Χρησιμοποιούν επίσης ένα ευρύ φάσμα
εργαλείων αξιολόγησης για να μετρήσουν και να κατανοήσουν τη μάθηση και την ανάπτυξη
των μαθητών τους, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων, των λιστών ελέγχου, των
ρουμπρίκων, των δοκιμασιών και των εργασιών απόδοσης (Adaptive Arts Teacher | Berklee
College of Music, χ.χ.).
Οι έννοιες της συνεργασίας, του μετασχηματισμού και της αυτο-δράσης είναι βασικά
στοιχεία στη διαδικασία καλλιέργειας ενός πολιτισμού για το νέο σχολείο που συνδέεται
δημιουργικά με το άτομο (Campbell & Brummett, 2007) . Η πρόκληση της προσαρμογής της
διδασκαλίας στις ανάγκες και το στυλ μάθησης μαθητών από διάφορα υπόβαθρα και με
ειδικές ανάγκες (Tricoglus, 2000) βρίσκεται στα κορυφαία ενδιαφέροντά του. Ο μέντορας,
σύμφωνα με τη δυτική παράδοση, είναι το άτομο που έχει γνώση ή εξειδίκευση σε ένα
συγκεκριμένο πεδίο. Ο μέντορας είναι ο σύμβουλος και ο φίλος που ενεργεί ως
πνευματικός οδηγός. Η επίδραση που έχει στο άτομο που καθοδηγείται προκαλεί την
ανάπτυξη του ατόμου (Beardon κ.ά., 2019).
Το σύγχρονο σχολείο συμπεριλαμβάνει μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά
χαρακτηριστικά και επίπεδα δεξιοτήτων, που χαρακτηρίζονται από έντονη διαφοροποίηση
τόσο από κοινωνική όσο και από πολιτιστική άποψη και σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους
δεξιότητες. Η εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη μουσική εκπαίδευση είναι μια
ενδιαφέρουσα και δημιουργική εκπαιδευτική προσέγγιση. Σύμφωνα με τον Lubet, (2011), η
μουσική μπορεί να είναι η πύλη για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη,
καθώς το μάθημα μουσικής είναι σημαντικό για τη συναισθηματική υποστήριξη των
μαθητών. Σκοπός είναι σύμφωνα με την Tomlinson (Χατζηχρήστου κ.ά., 2004), σε
διαφοροποιημένη διδασκαλία, κάθε θέμα να παρουσιάζεται σε μαθητές με δυσκολία
ταξινόμησης και μέσω διαφορετικών συστημάτων υποστήριξης. Η διαφοροποιημένη μορφή
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της μάθησης βασίζεται σε προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει
να απευθύνεται στον μέσο μαθητή στην τάξη, αλλά να σχεδιάζει δραστηριότητες
διαβαθμισμένης δυσκολίας που να συμφωνούν με τις δεξιότητες και τις ιδιαιτερότητες
κάθε μαθητή. Φυσικά, αυτή η εφαρμογή διδασκαλίας προϋποθέτει πολλαπλές διδακτικές
προσεγγίσεις για το θέμα. Στη μουσική εκπαίδευση, η δομή της διδασκαλίας μπορεί να
διαφοροποιηθεί ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη μέθοδο διδασκαλίας και το
τελικό προϊόν (Standerfer, 2011).
Ο στόχος της σχολικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Piaget, είναι να εκπαιδεύσει
άτομα που μπορούν να δημιουργήσουν και όχι μόνο να επαναλάβουν όσα έχουν μάθει. Η
κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη μάθηση του Vygotsky δείχνει επίσης τη συνεργασία.
Οι Abeysekera & Dawson (2015), έχουν θεωρήσει ότι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που
βασίζονται στο μοντέλο «της αναστροφής», θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κίνητρο των
μαθητών να μάθουν, καθώς και να βοηθήσουν στη διαχείριση του γνωστικού φορτίου. Η
αναστροφή της τάξης, δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στην επιτυχία των μαθητών,
αλλά πρέπει να δοθεί έμφαση στην καθοδήγηση και την αλληλεπίδραση δασκάλουμαθητή, ως βασικό σημείο αποτελεσματικότητας της μεθόδου. Η επαρκής καθοδήγηση, σε
συνδυασμό με την αλληλεπίδραση, οδηγεί σε εμπιστοσύνη μεταξύ δασκάλου και μαθητή
(Beardon κ.ά., 2019). Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ευθύνη για τη διδασκαλία και τη
μάθηση, βάσει προβλημάτων, διατηρεί τους μαθητές αφοσιωμένους.
Είναι σαφές ότι η μάθηση έχει ξεπεράσει το στενό πλαίσιο όχι μόνο της τάξης αλλά
και της τυπικής εκπαίδευσης και συνεχίζει να εξελίσσεται. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα
στιγμή στην καθημερινή μας ζωή και να έχει διαφορετικές μορφές. Η μάθηση μπορεί να
συμβαίνει οπουδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο και ανά πάσα στιγμή. Στο μοντέλο
ηλεκτρονικής μάθησης, καταγράφονται οι ενέργειες των μαθητών, π.χ. τα συστήματα
διαχείρισης μάθησης καταγράφουν την απόδοση των μαθητών σε κουίζ και
δραστηριότητες, τις ώρες που έκαναν κάποιες δραστηριότητες, τη διάρκεια της σύνδεσης
κλπ.
Αντίστοιχα, στην παραδοσιακή τάξη, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τις αντιδράσεις και
τις παραστάσεις των μαθητών και αξιολογούν τη διδασκαλία τους. Αυτή η αξιολόγηση έχει
πολλαπλούς σκοπούς (Shute & Towle, 2003). Αφενός την αξιολόγηση του μαθησιακού
υλικού και αφετέρου την αξιολόγηση ολόκληρης της μαθησιακής διαδικασίας με στόχο τη
βελτίωση του περιεχομένου και της μαθησιακής διαδικασίας. Είναι επομένως σημαντικό να
καταγράφονται οι μαθησιακές δράσεις ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αλλά και
πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Εάν από τις ενέργειες ενός μαθητή, αντιλαμβανόμαστε
το μαθησιακό προφίλ ενός μαθητή (Amirian κ.ά., 2017), τότε ένα άτομο μπορεί να
επικοινωνήσει προσαρμοσμένα και με άλλες πλατφόρμες, όπως τα συστήματα διαχείρισης
μάθησης (Lim & Kim, 2015) ή με άλλα άτομα που έχουν διαφορετικούς σκοπούς και
ανταλλάσσουν πληροφορίες μαζί τους (Benedek, 2013).
Η μουσική έχει μια μακρά ιστορία αυτού που ονομάστηκε «προσωποποίηση»
(Fairchild & Marshall, 2019), όπου άτομα και προσωπικότητες εμπλέκονται σε μια συνεχή
και στρατηγική διαδικασία κατασκευής προσώπου. Η Persona, το prosopon (ο Έλληνας
προκάτοχός του), ήταν τεχνικές «Μάσκας» της ταυτότητας των ερμηνευτών (Barbour κ.ά.,
2017). Στη δομή της ελληνικής θεατρικής παράστασης, η «χορωδία» αντιπροσώπευε μια
αφηγηματική μάσκα στη χαρτογράφηση της δραστηριότητάς της, ενσωματώνοντας
συνήθως το τραγούδι. Οι έρευνες τονίζουν ότι η παράσταση μπορεί να διαμορφώσει και να
εξατομικεύσει οποιαδήποτε μορφή μουσικής.
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Η μουσική είναι μέρος της επικοινωνιακής δομής του ατόμου που χρειάζεται
περαιτέρω εξερεύνηση στην έρευνα για μουσικά πρόσωπα. Οι χαρακτήρες δίνουν
διακριτική ισχύ στα σενάρια, δημιουργώντας ψυχικές άγκυρες που αυξάνουν την
εξοικείωση των αναγνωστών με τον νέο κόσμο απεικόνισης (Burnam-Fink, 2015) και είναι
μια ιδανική μέθοδος για την έκθεση της μελλοντικής αξίας των σεναρίων σε συστήματα με
βαθύτερες ρίζες κοινωνικών φαινομένων. Τα μελλοντικά προφίλ χρηστών (personas),
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια άσκηση σχεδιασμού σεναρίων, για να αυξήσουν τη
σαφήνεια των σεναρίων στη φαντασία και στο μυαλό των σχεδιαστών. Τα μελλοντικά
πρόσωπα μπορούν ουσιαστικά να εμπλουτίσουν τα σενάρια, αυξάνοντας τη ζωντάνια, το
παιχνίδι και την ενσυναίσθηση τους (Fergnani, 2019).
Η έννοια «persona» προτάθηκε ως μεθοδολογία διαδικασίας σχεδιασμού. Πρώτα
εισήχθη από τον Cooper το 1999. Ένα πρόσωπο πελάτης είναι ένας φανταστικός χρήστης,
μια αφαιρετική έννοια ομάδας ατόμων, με παρόμοιες κοντινές ανάγκες, που προορίζονται
να αντιπροσωπεύουν το τυπικό άτομο που αγοράζει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Οι Personas
δεν είναι αληθινά άτομα αλλά φανταστικά αρχέτυπα πραγματικών χρηστών. Σήμερα η
persona καθορίζεται τελικά από την έννοια του πελάτη. Στην εκπαίδευση, η
παρακολούθηση των μαθησιακών εμπειριών ενός ατόμου μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην παροχή κατάλληλου περιεχομένου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο,
που είναι ο στόχος της προσαρμοστικής μάθησης. Η οικοδόμηση ενός προσαρμοστικού
συστήματος μάθησης, μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο ώστε να καλύψει τις ανάγκες του
μαθητή, ακόμα και να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου βάσει του προφίλ
του μαθητή (Amirian κ.ά., 2017). Το xAPI είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση
δεδομένων, καθώς μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά με εργαλεία επιχειρηματικής
ανάλυσης και εργαλεία αναφοράς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να υποστηρίξει την
εποικοδομητική θεωρία κοινωνικής μάθησης, στην οποία οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
και σχέσεις, είναι το κλειδί για τη μάθηση (Kitto κ.ά., 2018). Τα εκπαιδευτικά δεδομένα
συλλέγονται και αναλύονται προκειμένου να ανακαλυφθούν μοντέλα στη μαθησιακή
διαδικασία ή προβλήματα στην απόδοση των μαθητών. Ο Kitto τονίζει ότι μακροπρόθεσμα,
«δεν αποκλείει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων και ανάλυσης της μάθησης»
(Boussakssou κ.ά., 2020).

3. Μέθοδος της έρευνας
Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η μελέτη περίπτωσης κατά τη διάρκεια του
πολιτιστικού προγράμματος Flipped Learning που υλοποιήθηκε το 2015 σε Γυμνάσιο του
Ηρακλείου. Προτάθηκε στους μαθητές να ασχοληθούν με κάποιο τομέα της τέχνης, να
συνεργαστούν δημοκρατικά και να ανεβάσουν κάποια παράσταση στο τέλος της χρονιάς. Η
εμπιστοσύνη που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων (μετά το πέρας των
μαθημάτων), έδειξε ότι τα παιδιά ερχόντουσαν κοντά ευκολότερα με την τέχνη της
μουσικής. Αρκετά από αυτά είχαν τη γνώση κάποιου μουσικού οργάνου. Η πρόταση ήταν
να ανεβάσουν κάποια παράσταση στο τέλος του μήνα ώστε να δοκιμάσουν τις δεξιότητες
που θα αποκτούσαν. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο καλό, ώστε ακόμα και νεότεροι μαθητές
μας προσέγγισαν. Αυτό γέννησε την ανάγκη αυτοδιδασκαλίας των μαθητών.
Έτσι πολλοί μαθητές έγιναν μέντορες των νεότερων. Οι μελέτες περίπτωσης είναι
«ένα βήμα προς τη δράση». Ξεκινούν μέσα σε ένα κόσμο δράσης και συνεισφέρουν
σ΄αυτόν (Cohen κ.ά., 2007). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν
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ρουμπρίκες αυτοαξιολόγησης και προόδου ατομικής προόδου κάθε μαθητή. Τα μουσικά
κομμάτια, οι παρτιτούρες, οι στίχοι και η πρόοδος στην πρόβα, ήταν ποιοτικοί δείκτες για
το αποτέλεσμα. Έγινε καταγραφή ποσοτικών μετρήσεων ατομικής προόδου, σε λογιστικό
φύλλο για κάθε μαθητή (καταγραφή της πορείας και του τρόπου μάθησης, πχ αρχάριος
επιπέδου 2, χρήση παρτιτούρας). Λήφθησαν 3 στατιστικές μετρήσεις κατά τη διάρκεια του
προγράμματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε συνεχής πρόοδος με θεαματικά
αποτελέσματα. Αυτό μας οδήγησε να πειραματιστούμε σχεδιάζοντας νέα μονοπάτια
μάθησης και νέες προκλήσεις για τους μαθητές. Τα τραγούδια που έπρεπε να μάθουν
έγιναν πιο δύσκολα. Οι στόχοι ήταν κάθε φορά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα ποιοτικά
αποτελέσματα που λήφθησαν με τη χρήση συνεντεύξεων σε κάμερα για τις ανάγκες μικρής
ταινίας, δείχνουν ότι οι μαθητές τα κατάφεραν και ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσμα
(Hammarberg κ.ά., 2016).
Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν 30 άτομα από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Κατά τη
διάρκεια των παραστάσεων βοήθησαν μαθητές από μεγαλύτερα έτη που είχαν
αποφοιτήσει στο Λύκειο. Ο τρόπος εργασίας και ο καταμερισμός ρόλων από τους
παλαιότερους μαθητές, βοήθησαν τους μαθητές του Γυμνασίου, ώστε να ανταπεξέλθουν
στους ρόλους με αυτοοργάνωση. Στις ωριαίες συναντήσεις μας, η διαδικασία που
ακολουθήθηκε ήταν η θεωρητική προσέγγιση της μουσικής για το ένα τέταρτο της
συνάντησης. Το επόμενο τέταρτο ακολουθούσε διδασκαλία σε χορωδία για τη διαισθητική
κατανόηση της μουσικής.
Αμέσως μετά οι μαθητές χωρίζονταν σε μικρές ομάδες για την απαραίτητη πρόβα
μεταξύ τους. Στο τελευταίο τέταρτο γινόταν παρουσίαση των μικρών στόχων που έπρεπε να
επιτευχθούν σε βάθος τεσσάρων συναντήσεων. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που
αξιοποιήθηκαν ήταν αξιολογικές ρουμπρίκες, συνεντεύξεις με μαθητές, στην ομάδα, είτε
ατομικά, στις οποίες οι μαθητές εξέφρασαν τις αδυναμίες και τις ανησυχίες τους, όπως και
τις επιθυμίες για συμμετοχή στην ορχήστρα (οι συνεντεύξεις και η συμπλήρωση
ρουμπρίκων προτίμησης πολλαπλής επιλογής, βοήθησαν στην αποκάλυψη του κοινωνικού
εαυτού του μαθητή). Οι πιο αδύναμοι σε αυτοπεποίθηση μαθητές, ανέλαβαν ρόλους μη
απαιτητικούς, όπως υποβοηθητικούς ρόλους στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή της
συναυλίας. Για την αποφυγή συγκρούσεων δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές με
κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε να διαφανούν οι απόψεις τους για το ρεπερτόριο, το είδος
που θα παρουσίαζαν, καθώς και πιθανές αδικίες που τα παιδιά θα ένιωθαν κατά τον
διαμοιρασμό ρόλων και ευθυνών. Αξιοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία όπως τα efront, taiga
wiki, flipgrid.
Ως πηγές συγκέντρωσης των δεδομένων, υπήρξαν ηχογραφήσεις στις πρόβες,
βιντεοσκοπήσεις, tutorial τα οποία τα παιδιά θα έπρεπε να μελετήσουν, αλλά και μικρές
παραστάσεις, δοκιμές παραστάσεων σε στυλ πρόβας, κατά τις οποίες διαφάνηκε η ανάγκη
παρέμβασης από τον εκπαιδευτικό, όποτε υπήρξε ανάγκη για ενδυνάμωση της ομάδας και
δημιουργία υποστηρικτικού κλίματος αλληλοβοήθειας. Στο τέλος της χρονιάς αξιολογήθηκε
το πρόγραμμα με συγκέντρωση των απόψεων των μαθητών του προγράμματος μέσω
ψηφιακού ερωτηματολογίου (Ερωτηματολόγιο 2! AdArts, χ.χ.).

4. Αποτελέσματα της έρευνας
Το πρόγραμμα κύλησε ομαλά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,
προσφέροντας συσσωρευμένη αξία στην αλληλεπίδραση και συνεργατική μάθηση μέσω
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της τέχνης. Το μάθημα στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών, η συμμετοχή στη λήψη
απόφασης, οι ψυχοκοινωνικοί στόχοι που επετεύχθησαν, επιβεβαίωσαν μια ποιοτική
προσέγγιση μαθήματος για το νέο ηθοπλαστικό σχολείο.
Η δημόσια παρουσίαση του προγράμματος στην αίθουσα Ανδρόγεω υπήρξε
σημαντική για την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων
μαθητών, αφού εξέλαβε θετικές κρίσεις από το σύνολο των παρευρισκομένων και
καλλιέργησε καλλιτεχνικό έθος ενεικόνισης και προσέγγισης έργων (Flipped Learning,
2015).
Οι μαθητές εμπιστεύτηκαν την ομάδα, με ισχυρό αίσθημα αυτοεκτίμησης και
αλληλοβοήθειας. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα παιδιά ενεργούσαν αυτόβουλα, κάνοντας
τον υποβολέα για τους στίχους στους τραγουδιστές. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή και
για τους γονείς αφού οι μαθητές έφεραν στο σπίτι το ρεπερτόριο το οποίο οι ίδιοι έχτισαν.
Επιλέχθηκαν διαφορετικές περίοδοι τραγουδιού στο ρεπερτόριο, για να ύπαρξη ώσμωση με
μεγαλύτερες ηλικίες (τραγούδι ρετρό, πολίτικο τραγούδι) και να αναζητηθεί η
πληροφόρηση στους οικείους (Kett, 2015).

5. Συμπεράσματα
Η συγκεκριμμένη εφαρμογή της μεθόδου προσαρμοστικότητας μέσω των τεχνών,
κρίνεται ότι υλοποιήθηκε ομαλά, χωρίς σημαντικά εμπόδια εφαρμογής της. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να φέρουν στην τάξη το πάθος και τις δεξιότητές τους σε πεδία της
τέχνης, να αλληλεπιδράσουν με άλλους εκπαιδευτικούς διαθεματικά, προωθώντας τις
συνέργιες σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Αν και στο εξωτερικό η
προσαρμοστικότητα μέσω των Τεχνών είναι ο τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας σε
παιδιά με ειδικές ανάγκες, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μαθητές οι
οποίοι δε φαίνεται να έχουν μαθησιακά προβλήματα, ούτε κάποιες ειδικές ανάγκες.
Στην ανθρωποπλαστική προσαρμοστικότητα και μετεξέλιξη του μαθητή, η νέα αυτή
προσέγγιση, αποτελεί προληπτικό εφόδιο θετικής μετεξέλιξης της προσωπικότητας του
εφήβου, συναισθηματικής ενσυναίσθησης και νοημοσύνης.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Flipped
Learning
(2015).
Flipped
Learning.
https://www.youtube.com/watch?v=UO1KD_U9Msw&t=2394s
Ερωτηματολόγιο 2! AdArts. (χ.χ.). Google Docs. Ανακτήθηκε 1 Σεπτέμβριος 2020, από
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf71uxBFHlqQLiqCoSkB3PtgUYgwuaSznxctQQo6a6Wh2ivQ/viewform?usp=sf_link&usp=embed_face
book
Χατζηχρήστου, Χ., Χατζής, Α., Χατζηγεωργίου, Γ., Φωτιάδου, Τ., Φρυδάκη, Ε., Φλουρής, Γ.,
Πασιάς, Γ., Μαυρόπουλος, Α., Γιώτη, Λ., Τσιπλητάρης, Α., Μπαμπάλης, Θ., Τσαούσης,
Δ., Τριλιανός, Θ., Σωτηράκη, Κ., Σφυροέρα, Μ., Σταμάτης, Κ., Σταλίκας, Α., Σπανός, Γ.,
Σοφός, Α., … ?????? (2004). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (τ. 42, Τεύχος 1).
https://doi.org/10.1177/0013161X05278189
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom:
Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research and
Development, 34(1). https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336

397

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Adaptive Arts Teacher | Berklee College of Music. (χ.χ.). Ανακτήθηκε 1 Σεπτέμβριος 2020,
από https://www.berklee.edu/careers/roles/adaptive-teacher
Amirian, P., van Loggerenberg, F., & Lang, T. (2017). Big Data and Big Data Technologies. Στο
P. Amirian, T. Lang, & F. van Loggerenberg (Επιμ.), Big Data in Healthcare (σσ. 39–58).
Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62990-2_3
Barbour, K., Lee, K., & Moore, C. (2017). Online Persona Research: An Instagram Case Study.
Persona Studies, 3(2), 1. https://doi.org/10.21153/ps2017vol3no2art710
Beardon, C., Martínez-Graña, A. M., Serrano, L., González-Delgado, J. A., Dabrio, C. J.,
Legoinha, P., Sekuła, P., Baron, M., Wickham, M. S., Vonderau, P., Jusas, V.,
Birvinskas, D., Gahramanov, E., Moyer, S., Coulter, B., Westmoreland, C., Pestereva,
N., Yuhua, S., Belyakova, M., … Macleroy, V. (2019). Editorial. Library Journal, 25(1).
https://doi.org/10.1076/digc.14.3.169.27871
Benedek, E. P. (2013). Review of Clinician’s guide to violence risk assessment. Bulletin of the
Menninger Clinic, 77(3).
Boussakssou, M., Hssina, B., & Erittali, M. (2020). Towards an Adaptive E-learning System
Based on Q-Learning Algorithm. 170. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.028
Burnam-Fink, M. (2015). Creating narrative scenarios: Science fiction prototyping at Emerge.
Futures, 70, 48–55. https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.12.005
Campbell, M. R., & Brummett, V. M. . (2007). Mentoring Preservice Teachers for
Development and Growth of Professional Knowledge. Music Educators Journal, 93(3),
50–55. https://doi.org/10.1177/002743210709300320
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed).
Routledge.
Connelly, C. E., & Turel, O. (2016). Effects of team emotional authenticity on virtual team
performance.
Frontiers
in
Psychology,
7(AUG).
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01336
Fairchild, C., & Marshall, P. D. (2019). MUSIC AND PERSONA: AN INTRODUCTION. Persona
Studies, 5(1). https://doi.org/10.21153/psj2019vol5no1art856
Fergnani, A. (2019). The future persona: A futures method to let your scenarios come to life.
Foresight, 21(4), 445–466. https://doi.org/10.1108/FS-10-2018-0086
Hammarberg, K., Kirkman, M., & De Lacey, S. (2016). Qualitative research methods: When to
use them and how to judge them. Human Reproduction, 31(3).
https://doi.org/10.1093/humrep/dev334
Izadinia, M. (2016). Student teachers’ and mentor teachers’ perceptions and expectations of
a mentoring relationship: Do they match or clash? Professional Development in
Education, 42(3), 387–402. https://doi.org/10.1080/19415257.2014.994136
Johnson, T., Stringfellow, C., & Musarurwa, S. (2014). Students teaching students: A longterm, team based project. 27th International Conference on Computer Applications in
Industry and Engineering, CAINE 2014.
Karp, N. C., Hauer, K. E., & Sheu, L. (2019). Trusted to Learn: A Qualitative Study of Clerkship
Students’ Perspectives on Trust in the Clinical Learning Environment. Journal of
General Internal Medicine, 34(5). https://doi.org/10.1007/s11606-019-04883-1
Kelleher, C., Wilson, H., & Peppard, J. (2015). The Score is not the Music: Practices and Value
in Collaborative Consumption Contexts. Στο Ideas in Marketing: Finding the New and
Polishing the Old. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10951-0_14

398

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Kett, J. F. (2015). Historical perspectives on self-regulation in adolescence. Στο SelfRegulation in Adolescence. https://doi.org/10.1017/CBO9781139565790.006
Kitto, K., Shum, S. B., & Gibson, A. (2018). Embracing imperfection in learning analytics. ACM
International
Conference
Proceeding
Series.
https://doi.org/10.1145/3170358.3170413
Lim, K., & Kim, M. H. (2015). A case study of the experiences of instructors and students in a
virtual learning environment (VLE) with different cultural backgrounds. Asia Pacific
Education Review, 16(4), 613–626. https://doi.org/10.1007/s12564-015-9400-y
Lubet, A. (2011). Disability rights, music and the case for inclusive education. International
Journal of Inclusive Education, 15(1). https://doi.org/10.1080/13603110903125178
Shute, V., & Towle, B. (2003). Adaptive E-Learning. Educational Psychologist, 38(2), 105–114.
https://doi.org/10.1207/S15326985EP3802_5
Standerfer, S. L. (2011). Differentiation in the Music Classroom. Music Educators Journal,
97(4). https://doi.org/10.1177/0027432111404078
Tricoglus, G. (2000). Teacher planning in the development of collaborative cultures.
Education 3-13, 28(1), 22–28. https://doi.org/10.1080/03004270085200051
van Ginkel, G., Verloop, N., & Denessen, E. (2016). Why mentor? Linking mentor teachers’
motivations to their mentoring conceptions. Teachers and Teaching, 22(1), 101–116.
https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1023031
Zhu, T., Liu, G., & Chen, G. (2020). Social Collaborative Mutual Learning for Item
Recommendation. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 14(4), 1–
19. https://doi.org/10.1145/3387162

399

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ II)

Θεματική ενότητα:
Εκπαιδευτικές έρευνες
Διαχρονικός έλεγχος μεταβλητότητας της εκφραστικότητας
εμπλεκομένων στην σχολική ζωή
Δημουλάς Κωνσταντίνος,
Επί τιμή Α΄ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, πρ. αναπληρωτής Διευθυντής
Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Θεσσαλίας, Διαχειριστής
Οργανισμού Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης «ἐκ τῶν ὑστέρων»
dimoulask@yahoo.gr
Δημουλάς Ευριπίδης
Αναπληρωτής Διαχειριστής Οργανισμού Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης «ἐκ τῶν
ὑστέρων»
euripides5@hotmail.com
Βουρδουμπά - Ορφανουδάκη Αργυρώ
Επιστημονική συνεργάτις Οργανισμού Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης «ἐκ τῶν
ὑστέρων»
Iro354@yahoo.com, iro354.iv@gmail.com

Περίληψη
Με σκοπό να μελετηθεί η μεταβλητότητα της έκφρασης, στο πρόσωπο των εμπλεκομένων
στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 144 (6, 9, 11 ετών, ισάριθμων
αγοριών και κοριτσιών, σε κάθε ομάδα) παιδιών και 88 (44 ανδρών, 44 γυναικών) ενηλίκων,
μαγνητοσκοπήθηκε η διαδικασία έκφρασης, που θα επροκαλείτο από την ακρόαση
μουσικών κομματιών, ικανών να διεγείρουν συγκινήσεις. Στο τέλος κάθε φάσης, το
υποκείμενο κατέγραφε (1-7), ό,τι αισθάνθηκε, κατά την διάρκειά της. Την βιντεοταινία
είδαν 4 κριτές (δύο άντρες, δύο γυναίκες), οι οποίοι αποτύπωσαν την συναισθηματική
έκφραση των υποκειμένων, σε κάθε φάση, στην ίδια βαθμολογική κλίμακα. Βρέθηκε
(επίπεδο σημαντικότητας 0,05, Wilcoxon και Whitney Mann tests), αύξηση της
εκφραστικής δυνατότητας των 9χρονων παιδιών. Τα μικρότερα παιδιά δυσκολεύονται να
εκφραστούν. Τα μεγαλύτερα παιδιά αποφεύγουν την συγκινησιακή έκφρασή τους.
Φαίνεται, από την σύγκριση με τα αποτελέσματα στους ενήλικες, ότι η ηλικία, σε
συνδυασμό με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο κινούμαστε, αυξάνει την
δυνατότητα για ποικιλία, στην έκφραση.
Λέξεις-κλειδιά: έκφραση, συναίσθημα, πρόσωπο

1. Μεθοδολογία
Τα Υποκείμενα θα εξετάζονταν, όλα, στις ίδιες συνθήκες (ενδοϋποκειμενικό σχέδιο).
Αρχικά, έπρεπε να ελεγχθεί, αν το πρόσωπο είναι, γενικά, ουδέτερο. Είχε επιλεγεί η αηδία
(αηδιαστική φανταστική εικόνα), γι’ αυτό. Ακολούθησε η ακρόαση των μουσικών
κομματιών, λυπητερού και χαρούμενου, κατά την προτίμηση των υποκειμένων, από μια
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τριάδα εξ’ αυτών, εναλλάξ, για να ακολουθήσουν η φάση με την ακρόαση της ίδιας
μουσικής ενότητας, λυπητερής – χαρούμενης, εναλλάξ, με παρέμβαση, προς το τέλος της,
του αηδιαστικού ερεθίσματος. Για την εναλλαγή, μεταξύ των μουσικών ενοτήτων χωρίς την
παρέμβαση της αηδιαστικής εικόνας και μεταξύ αυτών με την παρέμβαση αυτή,
σχηματίστηκαν εικοσιτέσσερις διαδοχές.
Για την όλη διαδικασία του πειράματός μας, έπρεπε να ληφθούν υπόψη
συναισθήματα κωδικοποιούμενα μόνο στην έκφραση του προσώπου, χωρίς άλλη
συμπληρωματική κίνηση, και, βέβαια, μόνον τα παγκοσμίως αναγνωρισθέντα ως στο
πρόσωπο εκφραζόμενα, κλεινόμενης στο «άλλο» οποιασδήποτε άλλης τέτοιας έκφρασης,
οποιουδήποτε άλλου βιώματος. Η συνεργασία των Υποκειμένων (Υ), άκρως ικανοποιητική,
κρίνεται ότι, καθώς δεν δόθηκαν οι συνήθεις εξηγήσεις, για την σημασία της έρευνας και
την σημαντικότητα της συμμετοχής των, σ’ αυτήν, για ν’ αποφευχθούν ανεπιθύμητες
επιρροές, στον ψυχισμό τους, οφείλεται στην διαδικασία, που, προφανώς, κίνησε το
προσωπικό τους ενδιαφέρον. Την ομάδα των κριτών του τι αποτύπωσαν τα υποκείμενα, ως
προς το τι αισθάνθηκαν, στην διάρκεια του πειράματος, αποτέλεσαν δύο άντρες και δύο
γυναίκες, κατά πάγια τακτική προτίμησης της ισαριθμίας, ανώτατης μόρφωσης, ηλικίας
ίδιας, περίπου, με τα υποκείμενα, κατόπιν επιθυμίας, που οι ίδιοι εκδήλωσαν, όπως έγινε
και με την δειγματοληψία των υποκειμένων.

2. Πειραματικό υλικό
Δεδομένου, ότι η έκφραση των υποκειμένων έπρεπε, μετά το πέρας του πειραματικού
έργου, ύστερα από βιντεοσκόπηση, να κριθεί, καθώς πρόκειται για συναισθήματα
κωδικοποιούμενα μόνο στο πρόσωπο, τα υποκείμενα έπρεπε να είναι, στην διάρκεια της
καθαυτό πειραματικής διαδικασίας, με το κεφάλι ακίνητο, για να είναι δυνατή η
αμερόληπτη κριτική, επί του εκφραστικού αποτελέσματός των. Για την διατήρηση του
κεφαλιού σε όσον γίνεται μεγαλύτερη ακινησία, χωρίς, βέβαια, να αποβαίνει αυτή σε
βλάβη της όσον μεγαλύτερης βίωσης και έκφρασης των συναισθημάτων, χρησιμοποιήθηκε
ειδικό προσκεφάλι (περίπου, όπως το υποστηρικτικό της κεφαλής στην οδοντιατρική
πολυθρόνα ή στον λουτήρα των κομμωτηρίων). Το προσκεφάλι ήταν του ιδίου χρώματος με
την οπίσω της κεφαλής πλαισιωτική οθόνη, έτσι που ο κριτής να βλέπει μόνο το πρόσωπο
του υποκειμένου, για μεγαλύτερη, μάλιστα, διευκόλυνση του έργου του κριτή, επιλέχτηκε
το άσπρο χρώμα, για το περί ου ο λόγος φόντο. Το πρόσωπο θα έπρεπε να καταλαμβάνει το
κέντρο της οθόνης, όλη, σχεδόν, την οθόνη.
Το προσκεφάλι ήταν προσαρμοσμένο στο ύψος ανατομικής, αλλά αναπαυτικής,
καρέκλας, στην οποία θα καθόταν το υποκείμενο «ανατομικά», ως εξής. Με την ρίζα της
μύτης (ρΜ), το σαγόνι (ΣΓ) και το στέρνο (ΣΤ), σε κατακόρυφο άξονα, προς τα αυτιά (Α) και
το έδαφος (ε), με τους ώμους (Ω) και τους βραχίονες (Β) να κατεβαίνουν, παράλληλα, προς
αυτόν, και τα χέρια (Χ) απλωμένα, με τις παλάμες (Π) κολλημένες στους μηρούς (Μ), που,
ενωμένοι, θα κοιτάζουν, κατευθείαν, μπροστά, έτσι, που να σχηματίζεται, ιδεατά, από το
μέσον κάθε γόνατου (Γ) ως την ρίζα της μύτης, ένα πλάσμα ισοσκελούς τριγώνου, με τα
πόδια κρεμασμένα, κάθετα, στο έδαφος, έτσι, που, από τους μικρούς των πελμάτων (μΠ)
ως την ρίζα της μύτης, να σχηματίζεται, επίσης, ιδεατά, πλάσμα ισοσκελούς τριγώνου. Αυτά
όλα, προς αποφυγή κάθε άλλης (πλην της έκφρασης του προσώπου) κίνησης του σώματος,
η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την έκφραση αυτή.
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Προς αποφυγή επιρροών, στους κριτές, άλλων από το κύριο αντικείμενό τους, που
ήταν «τι είδατε», στην κάθε φάση, στην οθόνη (έγχρωμης τηλεόρασης, χάριν φυσικής, άρα
πραγματικής, παρουσίασης των περιεχομένων των κασετών), ως προς το εκφραστικό
αποτέλεσμα, το υποκείμενο μαγνητοσκοπήθηκε μόνο κατά το πρόσωπο, σε (κατευθείαν
μπροστά) γραμμή, από την ρίζα της μύτης, έτσι, που, από το κέντρο των ίριδων των ματιών
(Ο) του υποκειμένου μέχρι το κέντρο του φακού (Φ) της βιντεοκάμερας, να σχηματίζεται
ισοσκελές τρίγωνο, με ύψος την γραμμή ρίζας - μύτης - κέντρου φακού της μηχανής, σε
παράλληλο επίπεδο προς το έδαφος, προς διευκόλυνση της εξαγωγής του κριτικού
συμπεράσματος.
Η έκφραση, κωδικογραφούμενη στις επτά (ευτυχία, λύπη, φόβος, θυμός, έκπληξη,
αηδία, περιφρόνηση), διεθνώς αναγνωρισμένες, συναισθηματικές «ποικιλίες» της, ως της
ομάδας των θετικών ή αυτής των αρνητικών συναισθημάτων, έπρεπε να προκληθεί από
ερέθισμα λυπητερό και χαρούμενο, αντίστοιχα. Ως τέτοια, χρησιμοποιήθηκαν
αποσπάσματα των τριών (3) πρώτων λεπτών (κατά τα υποδεικτικά πορίσματα
συγκεκριμένης μουσικοψυχολογικής έρευνας) μουσικών έργων από πίνακα των J. Guilhot, J.
Most και E. Lecourt (1973) και του V. Pailles (1981, 1982) της Γαλλικής
Μουσικοθεραπευτικής Σχολής, για μουσικοθεραπεία (η επιλογή έγινε τυχαία, μεταξύ
πολλών άλλων τέτοιων), που προκαλούν ευτυχία και λύπη. Καθώς, για την πρώτη
περίπτωση, υπήρχαν, στον πίνακα, μόνο τρία μουσικά έργα, κρατήθηκαν, τυχαία, ισάριθμα
τρία, από τα δεύτερα. Για ευχερέστερη χρήση, τα έργα (Μ) αυτά κωδικοποιήθηκαν ως:
(λύπη) Λ : 1, 2, 3, (ευτυχία) ΕΥ : 1, 2, 3. Σχηματίστηκαν έξι χωριστές κασέτες, με τα έργα
αυτά, καθώς τα υποκείμενα θα επέλεγαν, για καθεμιά από τις δύο περιπτώσεις, την μία, για
κάθε περίπτωση. Οι χωριστές κασέτες διευκόλυναν τον χειρισμό, στην χρήση τους.
Περιείχαν μόνον το χρησιμοποιούμενο μέρος, από τα παραπάνω αποσπάσματα, ακριβώς,
γι’ αυτό. Τις κασέτες άκουγαν τα υποκείμενα από στερεοφωνικό κασετόφωνο.
Η πρόκληση της έκφρασης έπρεπε να «μπλοκαριστεί» από ανασχετικό συναίσθημα,
το οποίο αυτοεπροκαλείτο, ύστερα από φωτεινό σήμα, στο άνω μέρος του φακού, με τον
οποίο κάναμε τις λήψεις (για να επακολουθήσει η κριτική), με την εισαγωγή, στον νου
(φαντασία), της πιο ισχυρής (σε ένταση και διάρκεια, σε συνδυασμό), κατά την κρίση του
ίδιου του υποκειμένου, αηδιαστικής εικόνας (Α ΕΙ), από τρεις (ισάριθμες των μουσικών
κομματιών, των μεν και των δε), το πολύ (τις πιο ισχυρές), που μπορούσε να έχει το
υποκείμενο. Το υποκείμενο μπορούσε και να μην αποκαλύψει την εικόνα του αυτή (θα
σημειωνόταν, ότι επρόκειτο για άγνωστη αηδιαστική εικόνα), αλλά έπρεπε να κάνει χρήση,
κατά την διαδικασία του πειράματος, της ίδιας εκείνης, πάντα, αηδιαστικής εικόνας, που
είχε επιλέξει, για χρήση. Η περιχαράκωσή της, άλλωστε, σ’ αυτό, ακριβώς, αποσκοπούσε.
Η επιλογή του μουσικού έργου (λυπητερού - χαρούμενου) και της (φανταστικής)
αηδιαστικής εικόνας του υποκειμένου έβγαινε μέσα από την βαθμολόγηση (γενική (Γ) και
τελική (Τ)) όλων των μουσικών έργων, που άκουγε, και όλων των αηδιαστικών εικόνων, που
μπορούσε να έχει το υποκείμενο, σε τρεις (3) βαθμούς αυξανόμενης (+ ) (σε «ένταση» (Ε)
Χ «διάρκεια» (Δ) συμποσούμενης) ισχύος, σε Προκαταρκτικό Δελτίο (πκΔ). Το δελτίο αυτό
ήταν αριθμημένο, σε αντιστοιχία με τον αύξοντα αριθμό του υποκειμένου, κωδικογραφικά
αναγραφόμενου. Το υποκείμενο είχε την δυνατότητα να σημειώσει τυχόν γενικές ή (και)
ειδικές παρατηρήσεις του, για τις επιλογές του και τα σχετικά μ’ αυτές. Σημειώσεις,
σχετικές, είχε την δυνατότητα να αναγράψει και ο πειραματιστής, στο πίσω (λευκό) μέρος
του δελτίου. Η ημερομηνία διαδικασίας ήταν προσημειωμένη, από τον πειραματιστή.
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Για τον έλεγχο της ουδετερότητας του προσώπου, πριν το υποκείμενο δοκιμαστεί στα
μουσικά έργα και στην αηδιαστική εικόνα, κατασκευάστηκε κασέτα με γράμματα και
αριθμούς, επιλεγμένα στην τύχη, από το σύνολο των 24 γραμμάτων (Γ) του ελληνικού
αλφαβήτου και των πρώτων 24 ελληνικών αριθμών (Α). Ύστερα από ρίψη νομίσματος
«κεφαλή - γράμματα» για το με τι (Γ ή Α) θα γίνει η αρχή, σχηματίστηκαν δύο διαφορετικές
σειρές, ανά ένα Γ και Α, για την σύζευξη, εναλλάξ, σε ίσο χρόνο, για το κάθε στοιχείο και για
το κάθε μεσοδιάστημα ανάπαυσης μεταξύ των στοιχείων, και με την ίδια ακουστικότητα
(ρυθμό, ένταση, φωνή, χροιά κ.λπ.) των στοιχείων, για δύο διαδοχικές ακροάσεις.
Με βάση τις επιλογές του, το υποκείμενο έμπαινε στην καθαυτό πειραματική
διαδικασία. Προς αποφυγή κάθε άλλης επιρροής, η διαδικασία ελάμβανε χώρα σε κενό
δωμάτιο. Σ’ αυτό, υπήρχε ένα τραπέζι, για την συμπλήρωση των δελτίων υποκειμένων (ΔΥ)
(«τί αισθανθήκατε»), ακούγοντας την κασέτα «γράμματα και αριθμοί» ή την μουσική και,
προς το τέλος των ό.π. ακουσμάτων, φέρνοντας, στο μυαλό, όσο πιο βιωματικά γίνεται, την
αηδιαστική εικόνα τους ή ακούγοντας την κασέτα «γράμματα και αριθμοί» ή την μουσική,
έχοντας, πάντα, τον πίσω λευκό χώρο των δελτίων, για σημειώσεις. Καταβάλλοντας κάθε
προσπάθεια να αποφευχθεί εμπλοκή παραγόντων, όπως κόπωση, αδημονία, αμηχανία,
ένταση, προβληματισμός κ.λπ., στην διαδικασία των φάσεων, η στερεοφωνική
εγκατάσταση, για την εκπομπή των μουσικών έργων, και η κάμερα, για την λήψη, ήσαν
κρυμμένα, πίσω από παραβάν, έτσι, που το υποκείμενο έβλεπε μόνο τον φακό της.
Στο τραπέζι, γινόταν ο γενικός έλεγχος της όλης διαδικασίας και, κυρίως, της
συμπλήρωσης του δικού μας ελεγκτικού συγκεντρωτικού πίνακα («τι αισθανθήκατε», με τα
υποκείμενα, και «τι είδατε», που επακολουθούσε, με τους Κριτές). Τις κασέτες είδε ομάδα
κριτών. Χρησιμοποιήθηκε βίντεο προβολής. Η προβολή λάμβανε χώρα στο γυμνό δωμάτιο,
προς αποφυγή επηρεασμών, κατά την ώρα προβολής και κρίσης. Οι απόψεις των κριτών
καταγράφονταν σε κάρτα «τι είδατε», όπως η παραπάνω «τι αισθανθήκατε», με τον πίσω,
επίσης, λευκό χώρο διαθέσιμο, για τυχόν παρατηρήσεις. Όπως σε όλα τα προηγούμενα
δελτία υποκειμένου (ΔΥ), αναγράφονταν, και εδώ, ο αριθμός (ΑΡ) και το Δελτίο (Δ), όχι,
πλέον, υποκειμένου (Υ), αλλά κριτή (Κ), και η φάση (φ, αντίστοιχο του εκεί Φ), με, επιπλέον,
θέση, για τον αριθμό και του υποκειμένου (ΑΡ Υ).
Σε όλα τα δελτία, οι απόψεις διαβαθμίζονταν λεκτικά (αλλά και αριθμητικά, από το 1
έως το 7), σε εφτάβαθμη κλίμακα, ως εξής: ελάχιστα – πολύ λίγο – λίγο – μέτρια – πολύ –
πάρα πολύ – έντονα.

3. Διαδικασία
Κάθε υποκείμενο, έχοντας, ήδη, αδρή εικόνα του πειραματικού έργου, που είχε να
φέρει σε πέρας, προσερχόταν, κατόπιν ραντεβού, στο οποίο το ίδιο το υποκείμενο είχε την
πρωτοβουλία, την ίδια, για όλα τα υποκείμενα, βραδινή ώρα (20:00) μιας των εργασίμων
ημερών, με την προοπτική να απασχοληθεί επί μισή, το πολύ, ώρα, στο έργο αυτό, χωριστά
από τα άλλα υποκείμενα και εν αγνοία αυτών, ένα, καθ’ έκαστο βράδυ, στον τόπο του
πειράματος.
Στα πρώτα δέκα πρώτα (10΄) λεπτά, αφού συμπληρωνόταν το Δελτίο δημογραφικών
στοιχείων του υποκειμένου, που αφορούν στην έρευνα (ονοματεπώνυμο, ηλικία, μόρφωση,
επάγγελμα, τόπος γέννησης, τόπος και χρόνια ζωής και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία), στο
οποίο αναγράφονταν η ημερομηνία και ο κωδικός (ομάδα, φύλο, αριθμός) του
υποκειμένου, του παρέχονταν οι απαραίτητες εξηγήσεις, για τα διαδικαστικά του
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πειραματικού έργου, που είχε να φέρει σε πέρας: «Θα αφήσεις τον εαυτό σου να εκφράσει
ό,τι ακριβώς θα αισθανθεί, κατά τις διάφορες φάσεις του πειράματος, οι οποίες είναι,
συνολικά, έξι, διάρκειας ενός και τριών πρώτων λεπτών, οι δύο πρώτες και οι τέσσερις
τελευταίες, αντίστοιχα. Μετά το τέλος της καθεμιάς των, θα καταγράψεις (με έναν αριθμό,
στην μονή, και από έναν, στην μονή – παράλληλη φάση), όσο γίνεται επακριβώς (έχοντας,
όμως, την δυνατότητα παρατηρήσεων, εάν το επιθυμείς, στο πίσω μέρος του δελτίου σου
της συγκεκριμένης φάσης), τι και, φυσικά, σε ποιο (από το 1 έως το 7) βαθμό (κατά μέσο
όρο, σε όλη την διάρκεια της ακρόασης) αισθάνθηκες, κατά την εκάστοτε, μόλις
προηγηθείσα, φάση του πειραματικού έργου σου, στο ίδιο δελτίο. Η συναισθηματική
κατάστασή σου, στις φάσεις αυτές, θα προκληθεί με απόσπασμα τριών πρώτων λεπτών
μουσικού έργου, λυπητερού και χαρούμενου, της επιλογής σου (από τρία και τρία,
αντίστοιχα), έτσι, που, γύρω από τα δύο αντίθετα, αντίστοιχα, συναισθήματα (λύπη και
ευτυχία), να συνεγείρεται όλη η διάσταση των επτά, διεθνώς αναγνωρισμένων,
συναισθημάτων (αηδία, έκπληξη, ευτυχία, θυμός, λύπη, φόβος, περιφρόνηση) ή οτιδήποτε
άλλο. Αυτό θα γίνει στις τέσσερις τελευταίες φάσεις (από δύο, για την λύπη και για την
ευτυχία), μία για έλεγχο και μία με την προοπτική (στα τελευταία δεκαπέντε δευτερόλεπτα
της φάσης), με σήμα (άπαξ αναβόσβημα μικρής λάμπας, πάνω από τον φακό της κάμερας,
με την οποία θα γίνεται η λήψη), παράλληλα με το συναίσθημα ή τα συναισθήματα, από τα
οποία θα εμφορείσαι, εκείνη την στιγμή, να προσαγάγεις, στον νου σου, την ισχυρότερη
αηδιαστική σου εικόνα, που θα μπορούσες να έχεις, την ίδια, κάθε φορά, που θα χρειαστεί.
Πριν απ’ όλα, θα ελέγξουμε το πόσο κοντά στην ουδετερότητα είναι το πρόσωπό σου, στην
οποία ουδετερότητα θα καταβάλουμε προσπάθεια να κρατηθείς, με μαγνητοφωνημένη
σειρά των ελληνικών εικοσιτεσσάρων γραμμάτων της αλφαβήτου και των πρώτων
εικοσιτεσσάρων ελληνικών αριθμών, σε τυχαία σειρά, εναλλάξ. Πρέπει, με κάθε άνεση,
βέβαια, να είσαι, όσο γίνεται, πιο ακίνητος, στην θέση σου, και, βέβαια, να κοιτάζεις,
κατευθείαν, μπροστά, στον φακό, καθώς η «συμπεριφορά» του προσώπου σου
μαγνητοσκοπείται, για μεταπειραματική κρίση».
Κατόπιν, το υποκείμενο καλούνταν να ακούσει τα έξι (6) αποσπάσματα μουσικών
έργων, σε τυχαία σειρά των ομάδων τους και μέσα στην ομάδα τους. «Θα βαθμολογήσεις
τα μουσικά κομμάτια, που ακούς, τόσο σε ένταση, όσο και σε διάρκεια, πρώτα, αμέσως
μετά το τέλος του καθενός, από αυτά, ύστερα, στο τέλος και των τριών αποσπασμάτων των
δύο ομάδων (λύπης - ευτυχίας), τέλος, με ένα γενικό «κοίταγμα», στο τέλος όλης της
ακρόασης, εφ’ όσον, βέβαια, όλα αυτά το επιθυμείς, έχοντας, ασφαλώς, κάθε δικαίωμα να
προβείς σε όποια αλλαγή των επιλογών σου επιθυμείς, και όλα αυτά, για την μεγαλύτερη,
δυνατή, ακρίβεια, που θα συμπυκνώνεται σε ένα βαθμό, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός
(1-3 ή και επέκεινα αυτών), προς επιλογή του επικρατέστερου τούτων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, θα καταλήξουμε, με πολλαπλές ακροάσεις των μουσικών κομματιών, στην
τελική επιλογή, που, αν, πάλι, και τούτο δεν είναι δυνατόν, θα καταλήξουμε στην
κλήρωση.»
Ύστερα, από την ακρόαση των μουσικών κομματιών, ερχόταν η σειρά του καθορισμού
των αηδιαστικών εικόνων. Οι οδηγίες συνέχιζαν ως εξής: «Θα καθορίσεις, γραπτώς ή, έστω
(αν δεν επιθυμείς να το δηλώσεις), θα βαθμολογήσεις, νοερά (1-3 ή και επέκεινα αυτών),
κατ’ ένταση και κατά διάρκεια, τις τρεις επικρατέστερες αηδιαστικές εικόνες, που θα
μπορούσες να έχεις, προς επιλογή της ισχυρότερης (πάλι, σε ένταση και διάρκεια), από
αυτές, για χρήση.»
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Και για τις δύο περιπτώσεις, υπήρχε η οδηγία: «Μπορείς, πέραν αυτών, να
σημειώσεις τις όποιες παρατηρήσεις σου, στον πίσω, λευκό, χώρο του δελτίου».
Στο τέλος κάθε φάσης (μονής ή διπλής), το υποκείμενο σημείωνε, μόνο του, αυτό που
αισθανόταν, κατά τις αρχικές υποδείξεις. Τα δελτία, που έφεραν, ήδη, τον αριθμό του
υποκειμένου και των φάσεων, που διεξάγονταν, είχαν αριθμηθεί, απόλυτα, στο σύνολό
τους, για κάθε υποκείμενο, και είχαν δοθεί, σε σώμα, έτσι που να υπάρχει ευχέρεια, στον
χειρισμό τους, και, βέβαια, να μη γίνονται λάθη. Οπωσδήποτε, όμως, είχε ληφθεί μέριμνα
και παρατήρησης, από κρυφή οπή, του τι, ακριβώς, έκανε το υποκείμενο. Σε περίπτωση
λάθους, θα διαμηνυόταν, διακριτικά, το τι, ακριβώς, θα έπρεπε να γίνει ή θα προβαίναμε,
χωρίς, βέβαια, να διακόψουμε την διαδικασία, μεταπειραματικά, σε αντικατάσταση του
συγκεκριμένου υποκειμένου. Αλλά δεν χρειάστηκε τίποτε, από αυτά.
Στο τέλος όλου του έργου, γινόταν γενικός, τελικός, έλεγχος της σωστής καταγραφής
των απόψεων, στα δελτία, και, χωρίς να δοθούν, περαιτέρω, εξηγήσεις, ευχαριστούσαμε
το υποκείμενο, για την συμμετοχή του, θεωρώντας την σημαντική συμβολή, στην
επιστημονική έρευνα ενός πολύ σοβαρού τομέα της Ψυχολογίας, όπως είναι αυτός της
επικοινωνίας (εκπομπή σημάτων με το πρόσωπο), και του υποσχόμασταν, ότι, εφόσον
ενδιαφέρεται, θα είμαστε στην διάθεσή του, για να του γνωρίσουμε τα αποτελέσματα της
έρευνάς μας αυτής (ανακοινώσιμων και δημοσιεύσιμων, σε έγκυρα, επιστημονικά,
περιοδικά), και προσωπικά.
Το εκφραστικό αποτέλεσμα μπορούσε να είναι το ίδιο (σε «ποιότητα» και σε
«ποσότητα»), με αυτό που δήλωσε το υποκείμενο, ως τέτοιο. Μπορούσε, όμως, και να μην
ισχύει αυτό. Γενικά, μπορούσε η έκφραση να απέχει από το συναίσθημα του υποκειμένου,
τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα. Έτσι, η ανάγκη να συγκριθούν η αιτία (η γραπτή
δήλωση του υποκειμένου) και το αποτέλεσμά της (το εκφραστικό αποτέλεσμα) οδήγησε
στην μαγνητοσκόπηση της όλης διαδικασίας, προς προβολή της, για κρίση, από τέσσερις
(δύο άντρες και δύο γυναίκες) κριτές.

4. Ανάλυση δεδομένων
Όλα τα δεδομένα και όλες οι σημειώσεις, από τα ατομικά δελτία υποκειμένων και
κριτών, μεταφέρθηκαν, σε 24 (όσα και τα υποκείμενα) ατομικές μήτρες, μαζί: πάνω τα
δεδομένα (πρώτα του υποκειμένου και, ακολούθως, των κριτών, όσα αναφέρονται σ’ αυτό)
και κάτω (στις παρατηρήσεις, αριθμοδειγμένες) οι σημειώσεις. Κάθε μήτρα, ύστερα από
την τελική καταγραφή των δεδομένων, με βάση και τις παρατηρήσεις, που τα αφορούν,
αντικαταστάθηκε, με τον ατομικό, αρχικό, πίνακα δεδομένων (υποκειμένου - κριτών). Με
βάση τους 24 αυτούς, αρχικούς, πίνακες δεδομένων (Υ, Κ), διαχωρισμένους σε τρία (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)
διαζώματα, κατά κατάσταση [ουδετερότητα (ΟΥ) - λύπη (Λ) - ευτυχία (ΕΥ)], χωρισμένα, και
αυτά, σε τρεις (1, 2, 3) λωρίδες, κατά φάση [έλεγχος (ΕΛ) - αναμονή (ΑΝ) - εμπλοκή (ΕΜ)],
κατά τα συναισθήματα, σχηματίστηκαν όλοι οι πίνακες των δεδομένων.
Αρχικά, ελέγχθηκε, κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν: 1) Η αηδία, ως τέτοια, επί
ουδέτερου εδάφους, στο πρόσωπο (κατάσταση Ι, φάση α), αλλά και σε περίπτωση που,
παρ’ ελπίδα, εισχωρήσουν συναισθήματα ή και η ίδια η αηδία, πριν επιβληθεί (κατάσταση
Ι, φάση β1). 2) Η μουσική (λυπητερή ή χαρούμενη), ως ερέθισμα, που θα δώσει, με την
βίωσή της, στο πρόσωπο του υποκειμένου, την λυπητερή ή χαρούμενη έκφραση
(καταστάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, στην φάση α), χωρίς, ακόμα, την επιβολή της αηδίας (καταστάσεις ΙΙ
και ΙΙΙ, στην φάση β1). Η δεύτερη φάση και των τριών καταστάσεων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) περιέχει δύο
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τμήματα (β1, β2): β1: την βίωση - έκφραση (που είναι, στην ουσία, η αναμονή της β2), β2:
την απο-βίωση - απο-έκφραση (λόγω εμπλοκής της αηδίας).
Μπαίνοντας στην καθαυτό εργασία της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων,
συγκρίθηκαν, και για τις τρεις καταστάσεις:
Α) Για την βίωση του συναισθήματος (δηλαδή, γι’ αυτό που τα υποκείμενα δήλωναν,
ότι αισθάνονταν): 1) ο έλεγχος [Υ(Β)] με την βίωση [Υ1(Β1)], 2)η βίωση [Υ1(Β1)] με την αποβίωση [Υ2(Β2)], 3) ο έλεγχος [Υ(Β)] με την απο-βίωση [Υ2(Β2)],
Β) Για την έκφραση του συναισθήματος (δηλαδή, γι’ αυτό που είδαν οι κριτές, στο
πρόσωπο των υποκειμένων): 1) ο έλεγχος [Κ(Ε)] με την έκφραση [Κ1(Ε1)], 2) η έκφραση
[Κ1(Ε1)] με την απο-έκφραση [Κ2(Ε2)], 3) ο έλεγχος [Κ(Ε)] με την απο-έκφραση [Κ2(Ε2)],
Γ) Για την βίωση - έκφραση του συναισθήματος (δηλαδή, γι’ αυτό που δήλωναν τα
υποκείμενα, ότι αισθάνονταν, σε σχέση μ’ αυτό που είδαν οι κριτές, στο πρόσωπο των
υποκειμένων): ο έλεγχος 1) της βίωσης [Υ(Β)] με τον έλεγχο της έκφρασης [Κ(Ε)], 2) της
βίωσης [Υ1(Β1)] με την έκφραση [Κ1(Ε1)], 3) της απο-βίωσης [Υ2(Β2)] με την απο-έκφραση
[Κ2(Ε2)], ήτοι: Y(B) και Υ1(Β1) (ΕΛ-ΑΝ) / Y1(B1) και Υ2(Β2) (ΑΝ-ΕΜ) / Y(B) και Υ2(Β2) (ΕΛ-ΕΜ)
// Κ(Ε) και Κ1(Ε1) (ΕΛ-ΑΝ) / Κ1(Ε1) και Κ2(Ε2) (ΑΝ-ΕΜ) / Κ(Ε) και Κ2(Ε2) (ΕΛ-ΕΜ) // Y(B) και
Κ(Ε) (ΕΛ) / Y1(B1) και Κ1(Ε1) (ΑΝ) / Y2(B2) και Κ2(Ε2) (ΕΜ),
π ε ρ ι λ η π τ ι κ ά: Α) 1. Υ(Β): Υ1(Β1), 2. Υ1(Β1):Υ2(Β2), 3. Υ(Β):Υ2(Β2) / Β) 1. Κ(Ε):
Κ1(Ε1), 2. Κ1(Ε1):Κ2(Ε2), 3. Κ(Ε):Κ2(Ε2) / Γ) 1. Υ(Β): Κ(Ε), 2. Υ1(Β1):Κ1(Ε1), 3. Υ2(Β2):Κ2(Ε2),
σ υ ν ο π τ ι κ ά: Α) 1.Υ:Υ1,2.Υ1:Υ2,3.Υ:Υ2, / Β)1.Κ:Κ1,2.Κ1:Κ2,3.Κ:Κ2, Γ)
1.Υ:Κ,2.Υ1:Κ1,3.Υ2:Κ2,
δηλαδή: α με β / α’ με β’ // α με α’ / β με β’ // γ με γ’ / γ με γ’’ // γ’ με γ’’, / αλλά και:
β, β’, γ’, γ’’ / με x,y.
Τα δεδομένα μας δεν πληρούσαν το κριτήριο της κανονικότητας, καθώς δεν
ακολουθούσαν την κανονική κατανομή. Αυτό μας ανάγκασε να εφαρμόσουμε μη
παραμετρικούς στατιστικούς ελέγχους, για τις συγκρίσεις μας. Τα στατιστικά τεστς, που
εφαρμόστηκαν, είναι: α) Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test (πιο απλά, Wilcoxon
Matched - Pairs Test ή, απλά, Wilcoxon Test): για τις συγκρίσεις παρατηρήσεων των ίδιων
ανθρώπων (υποκειμένων ή κριτών), σε δύο διαφορετικές περιστάσεις (π.χ., στην φάση
αναμονή - εμπλοκή). β) Mann - Whitney U Test (πιο απλά, Mann-Whitney Test): για τις
συγκρίσεις δύο διαφορετικών ομάδων ανθρώπων (υποκείμενα και κριτές), προκειμένου να
διαπιστώσουμε, αν υπάρχουν διαφορές, μεταξύ τους, ως προς μία κοινή μεταβλητή (π.χ.,
μέτρηση της αηδίας). Η στατιστική σημαντικότητα για τα επίπεδα 0,05, 0,005, και 0,0005,
σημειώθηκε, αντίστοιχα, με *, **, ***, και η προσεγγιστική στατιστική σημαντικότητα με
(*). Η διαφορά μέσων όρων σημειώθηκε με δ και η έννοια της διαφοράς με Δ.

5. Αποτελέσματα
Βρέθηκε, με κριτήριο το πάνω από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (τα στατιστικά
tests, που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν τα Wilcoxon και Whitney Mann tests), αύξηση της
εκφραστικής δυνατότητας κυρίως των παιδιών 9 ετών. Τα μικρότερα παιδιά δυσκολεύονται
να εκφραστούν, λόγω της μη εισέτι νευρομυικής ωρίμανσης του προσώπου των. Τα
μεγαλύτερα παιδιά αποφεύγουν την συγκινησιακή έκφρασή τους, για ψυχοκοινωνικούς,
κυρίως, λόγους. Φαίνεται, ότι η ηλικία, σε συνδυασμό με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο,
στο οποίο κινούμαστε, αυξάνει την δυνατότητα για έκφραση και ποικιλία στην έκφραση.
Πράγματι, στους ενήλικες, βρέθηκε φοβερά μεγάλη ευμεταβλητότητα, στην έκφραση των
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συναισθημάτων, κυρίως των γυναικών, ανάλογα με την ισχύ του βιώματος και των
παρεμβαλλόμενων κοινωνικών παραγόντων, αρξάμενου του αρχικού συναισθηματικού
βιώματος.

6. Συζήτηση - Συμπεράσματα
Το συναίσθημα, σίγουρα, μπορεί να επιβληθεί, ως έκφραση, στο πρόσωπο, κι αυτό
πετυχαίνεται, πιο εύκολα, με την πυροδότηση της αντίστοιχης ικανότητας, για έκφραση του
συναισθήματος. Δηλαδή, η έκφραση φαίνεται πιο εκφραστική, όταν πρόκειται για έκλυση
βιώματος. Γενικά, στο πρόσωπο είναι, σχετικά, εύκολο να φανεί η μη πηγαιότητα του
συναισθήματος. Δεν είναι, τόσον, η ένταση και ο πλούτος, που κάνει μία έκφραση
εκφραστική, αλλά είναι, κυρίως, το αν το συναίσθημα, που εκφράζεται, πηγάζει από έκλυση
αντίστοιχου βιώματος. Η ισχυρή ή όχι πηγαιότητα του συναισθήματος καθορίζει την
μεταβλητότητά του, η οποία, βεβαίως, συναρτάται στις επιρροές του περιβάλλοντος, που,
όταν αυτές συμβαίνουν, αλλοιώνεται η πηγαιότητα της συναισθηματικής έκφρασης.
Η ύπαρξη του «κεντρικού» συναισθήματος είναι βεβαιωμένη, από τα υποκείμενα,
καθ’ όλη την διάρκεια της «ροής» της βίωσης του συναισθήματος αυτού. Βέβαια, η «ροή»
αυτή δεν φαίνεται να είναι σταθερή, αλλά, συχνά, έχει διακυμάνσεις. Αυτές οι
διακυμάνσεις είναι που έκαναν τα υποκείμενα, κάποτε (όταν έπεφτε η ένταση του
συναισθηματικού βιώματος), να μην είναι, εντελώς, σίγουρα για το ακριβές συναίσθημα,
που βίωναν. Όμως, όλα δήλωναν ένα ομόλογο φάσμα συναισθημάτων (λύπης ή ευτυχίας),
μέσα στο οποίο κινούνταν, κυρίως, το «κεντρικό» τους συναίσθημα, αλλά και τα
«περιφερειακά». Κάποτε, τα υποκείμενα προσπαθούσαν, μέσα από μια σχετικά ευρεία
περιγραφή, να αποδώσουν το τι, επακριβώς, αισθάνονταν. Αυτό είναι και μια επιβεβαίωση,
ότι πρόκειται για μια, καθαρά, ποιοτική έρευνα, στην οποία, βέβαια, προσπαθήσαμε να
δώσουμε ποσοτικές σχέσεις. Τα υποκείμενα προβληματίζονταν, όχι, τόσο, ως προς το ποιο
είναι το «κεντρικό» τους συναίσθημα, αλλά για τον βαθμό, στον οποίο θα το αποδώσουν.
Ήταν, πάντως, πιο σίγουρα, για την ένταση του «κεντρικού» συναισθήματος, ενώ για τα
«περιφερειακά» σημείωναν, συνήθως, πολύ χαμηλούς βαθμούς. Αυτό μας βεβαιώνει για
την αξιοπιστία του πειράματος, αφού και μόνο η υποψία, στα υποκείμενα, ότι βίωσαν και
κάποια «περιφερειακά» συναισθήματα, τα έκανε να τα σημειώνουν, ενώ οι παρατηρητές
(κριτές) σπάνια τα είδαν ή δεν τα είδαν καθόλου, στο πρόσωπό τους.

7. Ευχαριστιακές Σημειώσεις
Η έρευνα, που παρουσίασε, ως επιστημονική συνεργάτις της Ομάδας, η Νεκταρία –
Φιλίτσα Αγραφιώτη, αποτελεί έργο Κωνταντίνου Β. και Ευριπίδη Κ. Δημουλά, Έλλης Κ.
Βέλλιου και Θεοδώρας Ευ. Παπαδημητρίου, με τους Δημήτριο Λιόβα και Χρήστο Πολύζο,
στην τεχνική υποστήριξή της.
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Περίληψη
Με σκοπό να δειχτεί αν τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο επιθετικά, παρατηρήθηκε (έρευνα
πεδίου/ φυσική παρατήρηση) και καταγράφηκε η συμπεριφορά των παιδιών (αγόρια,
κορίτσια, 13-18 ετών) του (πολυπληθούς) σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου/
Λυκείου Λάρισας, στις ώρες διαλείμματος, για περίπου ένα χρόνο (2012-2013). Επιλέχθηκε
η συγχρονική μέθοδος των επάλληλων ομάδων, μία από κάθε ηλικία. Το ερώτημα ήταν αν
υπάρχει σχέση μεταξύ χρόνου και τρόπου εμφάνισης της επιθετικότητας, σε ένα
ομαδοποιητικό πλαίσιο. Από την ανάλυση παραγόντων (φύλο προς ηλικιακή τάξη),
ευρέθηκε ότι, ανεξάρτητα ηλικίας, τα αγόρια ήσαν επιθετικά χωρίς αναστολές, αμέσως,
ευθέως, τα δε κορίτσια με αναστολές, αργότερα, πλαγίως. Φαίνεται, ότι η συμπεριφορά
μας αρχίζει, πάντα, ως ενάντια συμπεριφορά, που οι γυναίκες, ίσως, γρήγορα,
αποκάμοντας, στην εκδήλωσή της, απωθούν, για όταν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία,
εμφανίζοντας αγαπητική συμπεριφορά, που δεν είναι παρά αναστολή της επιθετικότητας,
μέχρις αυτή εκβραστεί, αγριότερη, συμπέρασμα χρήσιμο στα περί σεβασμού του άλλου,
στο σχολείο.
Λέξεις-κλειδιά: επιθετικότητα, φυλοσυμπεριφορά, ανθρώπινες σχέσεις

1. Ερευνητική Ανασκόπηση
Η αναζήτηση των αιτίων της επιθετικότητας στράφηκε, κυρίως, στην έρευνα και
μελέτη των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην πρώιμη ηλικία (Παπαδοπούλου και
Μαρκουλής, 1986). Ήδη, ενυπάρχει, αρκούντως, στην νηπιακή ηλικία (Maudry & Nekula,
1939, Holmberg, 1977, στους Parke & Slaby, 1983), εξελισσόμενη παράλληλα με την αύξηση
των αλληλεπιδράσεων (Hay & Ross, 1982), μέσα, φυσικά, στην οικογένεια (Parke & Lewis,
1981), με την (ποινικά) αποκλίνουσα συμπεριφορά να σχετίζεται, αν και λιγότερο από το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Herzog & Sudia, 1973), με τον [λόγω γονεϊκής αστάθειας
(Katz, 1971, Parke & Deur, 1972)] μειωμένο γονεϊκό έλεγχο της δραστηριότητας των
μεγαλύτερων παιδιών και των εφήβων (Wilson, 1980, Pulkkinen, 1981), τουλάχιστον με την
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ανεκτικότητα [ίδια, με την μη αποδοχή των παιδιών, από την πλευρά των γονέων
(Feshbach, 1970, Martin, 1975), πάντως, ακόμα και όπου δεν φαίνεται (Zahn - Waxter et al,
1979), με την χρήση γονεϊκής εξουσίας, πάνω τους, στα παιδιά (Baumrind, 1967, 1971) και
στους εφήβους (Hetherington et al, 1971), χωρίς, ιδίως, εξήγηση, για την χρήση της
(Hoffman, 1984, 304 κ.ε.)], όπως και με τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, πολύ
περισσότερο απ’ ό,τι το διαζύγιο (Hetherington et al, 1982, στους Parke & Slaby, 1983).
Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε επιμέρους μορφή της, η ένταση ή ο περιορισμός
της επιθετικής συμπεριφοράς, στις δυαδικές σχέσεις, είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας
επίδρασης (Hall, 1973, στον Cairns, 1979, 223 κ.ε.), αυτούσιας ή κατόπιν μίμησης, μέσα
στην ομάδα των συνομηλίκων (Hicks, 1965), όταν, ιδίως, προέρχεται από ιεραρχικά
ανώτερους, μέσα σ’ αυτή (Abramovitch & Strayer, 1978), με την θέση του υποκειμένου,
στην ιεραρχία της ομάδας, κατά την δύναμή του (Bandura, 1973, 266 κ.ε., Liebert &
Schwartzberg, 1977, Singer & Singer, 1981, Parke & Slaby, 1983, 598), να επηρεάζει την
μορφή και την ένταση της επιθετικής συμπεριφοράς (Leyens et al, 1975). Υπάρχει σταθερή
θετική συσχέτιση, ανάμεσα στην παρακολούθηση σκηνών βίας και επιθετικότητας
(Freedman, 1984, Hoffman, 1984), χωρίς αντίθετη καθοδήγηση (Grusec, 1973, Leiberman,
1977, Easterbrooks & Lamb, 1979, Collins et al, 1981). Η φυσική δύναμη, στην βίαιη
αντιμετώπιση των συγκρούσεων, συνιστά, κατά κανόνα, την φυσική επικράτηση, στην
προσχολική ηλικία, με την ευφυΐα και την δημιουργικότητα να την υποκαθιστούν, προς το
τέλος της εφηβείας (Savin - Williams, 1979), ίσως λόγω εκφόρτισης του συσσωρευμένου
επιθετικού δυναμικού (Dollard et al, 1939, Lorenz, 1966).
Το αρχικό πλαίσιο κοινωνικοποίησης (οικογένεια) επηρεάζει την εξέλιξη του
προτύπου αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους συνομηλίκους (Parke & Slaby, 1983, 605 κ.ε.).
Γονείς παιδιών με έντονες επιθετικές τάσεις ενθάρρυναν την επιθετική συμπεριφορά των
παιδιών τους, που είχε ως στόχο τους συνομηλίκους, μέσα και έξω από το οικογενειακό
πλαίσιο (Bandura & Walters, 1959, Patterson, 1982), έστω έμμεσα, με τον βαθμό ελέγχου,
που ασκούν, ως προς την επιλογή των συνομηλίκων τους, για αλληλεπίδραση
(Παπαδοπούλου και Μαρκουλής, 1986, 82).

2. Εισαγωγή
Η αντιπαράθεση του υποθαλαμοϋποφυσιοενδοκρινικού συστήματος με το
περιβάλλον λειτουργεί κατά το φύλο, τα ορμονικά επίπεδα του οποίου δεν είναι σταθερά,
αλλά τροποποιούνται, σε ποσοστό, που εξαρτάται από το χρωμοσωμικό μας υπόβαθρο, με
τις εκείθεν απορρέουσες ορμόνες να είναι η γέφυρα επικοινωνίας του με τον εγκέφαλο,
αποτέλεσμα της οποίας είναι η συμπεριφορά μας (Δημουλάς, 1990, 1993). Η συμπεριφορά
μας αυτή φαίνεται να διακρίνεται, μεταξύ ανδρών και γυναικών (Tieger, 1980). Τα φύλα,
φαινοτυπικώς, είναι διακριτά, αλλ’ ο φαινομενικός διαχωρισμός των ανθρώπων σε δύο
φύλα πολύ λίγο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως αυτή υπαγορεύεται από το
βιοψυχολογικό υπόστρωμα του καθενός. Δεν υπάρχουν δύο φύλα, αλλ’ ο «άνθρωπος», που
συμβαίνει να εκτελεί λειτουργίες, οι οποίες, κατά το φύλο, κινούνται σε ένα συνεχές, τα
δύο άκρα του οποίου καταλαμβάνουν το – θεωρητικά – απόλυτα αρσενικό και το –
θεωρητικά – απόλυτα θηλυκό, μεταξύ των οποίων υπάρχει η μίξη του αρσενικού προς το
θηλυκό και του θηλυκού προς το αρσενικό. Ερευνητικές διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν την
σημασία των γεννητικών βιολογικών παραγόντων (χρωμοσωμικό μωσαϊκό), που
εκφράζονται μέσω των ορμονών του φύλου, σε μίξη, έτσι, που η κατά το φύλο
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συμπεριφορά φτάνει [κατά τα ανάμικτα ψυχικά και σωματικά, (σχεδόν) πάντα
ψυχοσωματικά, χαρακτηριστικά ιδιώματα του ατόμου] τους 43.046.721 τύπους, που
μπορούν να συμποσωθούν, αδρομερώς, σε 81 συνδυασμούς και συνδέσεις και, μόνο
επιφανειακά, διαφοροποιούνται στα δύο φύλα (Hirschfeld, 1962). Η διάκριση «άντρας –
γυναίκα» πρέπει να αντικατασταθεί από το συνεχές «αρσενικό – θηλυκό». Μόνο η γνώση
σε ποιο ακριβώς σημείο του continuum των φύλων βρίσκεται ο άνθρωπος μπορεί να μας
βοηθήσει στην καλύτερη ερμηνεία και, εκείθεν, αντιμετώπιση της έκφρασης της
γονοτυπικά υπαγορευόμενης συμπεριφοράς του.

2. Σκοπός
Με δεδομένο, ότι η συμπεριφορά διακρίνεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, χωρίς,
έστω, απόλυτο διαχωρισμό ανάμεσά τους, αλλά σε μια αλληλο-εμπεριχωρητική φυλική
ορμονική μίξη, μεταξύ τους, που, όμως, λόγω της αφάνταστης, αριθμητικά, ποικιλίας
ψυχοσωματικών χαρακτηριστικών ιδιωμάτων, ανάμεσά τους, δεν είναι δυνατόν να γίνει,
ακόμα και από την Ομάδα μας (που αυτό, ακριβώς, είναι ο άξονας του έργου της), με τις
σημερινές, τουλάχιστον, δυνατότητες, πειραματικά, αποφασίστηκε, να δειχτεί, και εδώ, με
αυτόν τον διαχωρισμό, αν, φαινοτυπικά, τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο επιθετικά.

3. Δείγμα
Θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, σε έναν (τον ίδιο, για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα) χώρο. Τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να αποτελούν, μόνον,
τα παιδιά του όποιου σχολικού συγκροτήματος (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Το ιδανικό θα
ήταν να είναι υπό παρακολούθηση τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού, και για τα επόμενα 11
χρόνια τους, υπαγόμενα και παραμένοντας, υποτίθεται, στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Θα
μπορούσε να επιλεγεί ένα από τα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Για, εντελώς,
πρακτικούς λόγους, η δυνατότητα αυτή ήταν, για τον πειραματιστή, λόγω παντελούς [ήταν
εν ενεργεία (τετραετούς, επαναεπιλέξιμης, προς επανεπιλογή) Σχολικός Σύμβουλος
Φιλολόγων Νομού Λάρισας] αδυναμίας, για τέτοια άδεια απουσίας, από την υπηρεσία του,
αυστηρά, περιορισμένη. Το τετραετές αυτό χρονικό περιθώριο, αυτόματα, έθετε σε
αντικατάσταση του διαχρονικού ελέγχου των παιδιών της Α΄ Δημοτικού (για τα επόμενα 11
χρόνια, με τα παιδιά όλων των τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου, στο ίδιο σχολικό
συγκρότημα) με (ίδιο) συγχρονικό έλεγχο. Επιλέχτηκαν, αναγκαστικά, τα παιδιά (αγόρια,
κορίτσια, 13-18 ετών) του πολυπληθούς (από τα πολυπληθέστερα της πόλης και, φυσικά,
του νομού Λάρισας) σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας, για τον
κυριότερο λόγο, ότι, στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου, στεγάζονται και τα πολυευρυπαράθυρα
Γραφεία των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λάρισας, αλλά και
των διερχόμενων Σχολικών Συμβούλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ευρύτερης
περιοχής της χώρας, για την καλύτερη, αρτιότερη, ανετότερη, παρακολούθηση, στις ώρες
διαλείμματος, όσο θα μπορούσαν αυτά να συμπίπτουν, για, περίπου, ένα χρόνο (2012-3).

4. Μεθοδολογία
Αναγκαστικά, επελέγη η συγχρονική μέθοδος (των επάλληλων ομάδων:
Παρασκευόπουλος, 1981, 33-35, 1985), σύμφωνα με την οποία επιλέγονται πολλές ομάδες
ατόμων, μία από κάθε ηλικία, οι οποίες και εξετάζονται, όλες, συγχρόνως, μία, μόνον,
φορά.
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Έτσι [τα παιδιά του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου, πέραν άλλων (όχι, εντελώς,
ίδιων χρόνων διαλείμματος, με τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου) δεν
διαλειμματίζονται στο ίδιο, εντελώς (υπάρχει διαχωριστικός τοίχος μεταξύ των δύο
αύλειων χώρων), προαύλιο], επιλέξαμε 6 αντιπροσωπευτικές ομάδες, μία από κάθε ηλικία,
από το 13ο μέχρι το 18 έτος, τις οποίες και μελετήσαμε, όλες, συγχρόνως, μία, μόνον,
φορά, συγκρίνοντας, στο τέλος, τα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν, από τις επάλληλες αυτές
ομάδες. Η σύγκριση αυτή είναι που θα καθόριζε τις διαφορές, μεταξύ των παιδιών, στις
ηλικίες 13-18 ετών.
Βεβαίως, η συγχρονική μέθοδος επιτρέπει, στον ερευνητή να συγκεντρώσει τα
απαραίτητα στοιχεία, ταυτόχρονα, για όλο το εύρος των ηλικιών. Βασικό, όμως,
μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το ότι οι τυχόν διαφορές, τις οποίες θα βρίσκαμε,
μεταξύ των ομάδων, δεν θα ήταν δυνατόν να αποδοθούν, με βεβαιότητα, στην διαφορετική
ηλικία (κάτι που θα ήταν δυνατόν να γίνει, στην διαχρονική μέθοδο, στην οποία, με
δεδομένο, ότι, με αυτήν, εξετάζονται, στις διάφορες ηλικίες, τα ίδια άτομα, θα μπορούσαν
οι διαφορές, που, τυχόν, διαπιστώνονται, να αποδοθούν, με μεγαλύτερη βεβαιότητα, στην
διαφορά της ηλικίας), γιατί, σε κάθε ηλικία, εξετάζονται διαφορετικά άτομα και οι
διαφορές, που θα παρατηρούνταν, πιθανόν να οφείλονται στην δειγματοληψία.
Ίσως, ο συνδυασμός διαχρονικής και συγχρονικής μεθόδου μάς εξασφάλιζε
εγκυρότερα στοιχεία, περιοριζόμενοι στις ηλικίες 13 και 16 ετών, παρακολουθώντας τις
ομάδες των (13- 16, 15-18) για 2 χρόνια, με δυνατότητα να συγκεντρώσουμε πληροφορίες,
και για τις έξι τάξεις του όλου σχολικού συγκροτήματος της ερευνάς μας, με ένα έτος
επικάλυψη, στις διαφορετικές ηλικίες.
Αλλά, ούτε κι αυτό θα μας εξασφάλιζε, εντελώς, από τα μειονεκτήματα της
διαχρονικής μεθόδου, που είναι, πέραν της μεγάλης διάρκειας του απαιτούμενου χρόνου [ο
οποίος, βέβαια, με τον συνδυασμό των δύο μεθόδων, δεν παύει να είναι μεγάλος (2
χρόνια), αν και, θα μπορούσε αυτό να εξασφαλισθεί, αφού, γενικώς, εξαιρουμένων
εκτάκτων περιπτώσεων, από πλευράς Υπουργείου, η θητεία των Σχολικών Συμβούλων (εν
προκειμένω, του ερευνητή της εργασίας μας) κρατάει 4 χρόνια], το ότι η μέθοδος αυτή
απαιτεί να περιληφθούν, στην αρχική ομάδα, μόνον άτομα, τα οποία θα μπορούσαν να
συνεργασθούν, με τον ερευνητή, έστω περιοδικά, για μακρό (έστω, που τώρα, θα ήταν,
μόνον, 2) χρονικό διάστημα, στο οποίο δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν απώλειες
(κάποτε, αναπόφευκτες) υποκειμένων της έρευνας, πράγμα, που θα επέφερε αλλοίωση,
στα χαρακτηριστικά του αρχικού δείγματος. Αυτό, και για τα δείγματα της συνδυαστικής
μεθόδου, που θα χρησιμοποιούσαμε, αφού, και πάλιν, οι απώλειες αυτές θα ήσαν,
δυνάμει, πιθανές.
Αυτό θα ήταν το χειρότερο, καθώς τις πιθανές απώλειες υποκειμένων θα έπρεπε να
τις αναφέρουμε, ναι, αλλά, στην ουσία, να μην τις υπολογίσουμε, θεωρώντας τις, βασικά,
ότι δεν υπήρξαν, ούτε, βεβαίως, θα μπορούσαμε να εργαστούμε, με την ελπίδα, απλά, να
μην υπάρξουν αυτές οι απώλειες. Αν συνέβαιναν, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, ξανά, από
την αρχή, την έρευνά μας, η οποία, έτσι, ίσως να μην πετύχαινε ποτέ, με μία αιφνίδια
παύση, άνωθεν, της θητείας των Σχολικών Συμβούλων ή με αιφνίδια αποχώρηση του
ερευνητή μας από την θέση του Σχολικού Συμβούλου.
Να σημειωθεί, πάντως, ότι, παρά το ότι, με την συγχρονική μέθοδο, αποφευγόταν,
σχεδόν, απόλυτα, η πιθανότητα απώλειας υποκειμένων, πράγμα, που αποδείχτηκε
ασφαλές, δεν θα μπορούσαμε, με τίποτα, να παρατηρούμε, αμιγώς, τις ομάδες μας, καθώς
η παρατήρηση γινόταν στις ώρες διαλείμματος (κοινού, για τα δύο Σχολεία) των παιδιών,
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με ανάμιξη των υποκειμένων της έρευνας, πράγμα, ασφαλώς, που θα συνέβαινε και αν
επιλέγαμε την διαχρονική μέθοδο έρευνας, σαφώς, όμως, κατά ομάδες, που μας
βοηθούσαν να ξεχωρίζουμε, αδρομερώς, τουλάχιστον, τις ηλικιακές περιπτώσεις μας.
Η καταγραφή γινόταν με περιγραφή των όσων έβλεπε ο ερευνητής να συμβαίνουν,
στην αυλή. Επρόκειτο για έρευνα πεδίου (Μάνιου – Βακάλη, 1985, 10, Δημουλάς, 1997). Ο
ερευνητής, μη έχοντας, έτσι κι αλλιώς, την δυνατότητα να χειρίζεται το φαινόμενο, που τον
ενδιέφερε, ελέγχοντας, πιθανούς, άλλους παράγοντες, που ήταν δυνατόν να το
επηρεάζουν, δεν επενεργούσε, με κανένα τρόπο, στην περίπτωση, που παρακολουθούσε,
αφήνοντάς την να συμβεί, χωρίς να την επηρεάζει με την παρουσία του, μην κάνοντάς την,
καν, ως και πρέπει, αισθητή. Καθώς ο ερευνητής δεν μπορούσε και, ακόμα και αν
μπορούσε, δεν έπρεπε να προκαλέσει την ερευνώμενη συμπεριφορά, για να την μελετήσει,
η φυσική παρατήρηση ήταν το μόνο είδος έρευνας, που θα μπορούσε να γίνει, στην
περίπτωσή μας.

5. Αποτελέσματα / Ευρήματα
Την ερμηνεία των ευρημάτων έκανε η συγκεκριμένη υποομάδα της ευρύτερης
διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «ἐκ τῶν ὑστέρων», με
συντονισμό από τον ερευνητή, και κράτησε 5, και πλέον, έτη. Έγιναν συγκρίσεις, μεταξύ των
φύλων και των ηλικιών. Για να ελεγχθεί το ερώτημά μας, ποιο από τα δύο φύλα και πώς,
εξελικτικά, είναι το πιο επιθετικό, έπρεπε να μετρήσουμε την επιθετικότητα με κάποια
ψυχολογική κλίμακα εκτίμησης (έμμεσος τρόπος χειρισμού της μεταβλητής της
επιθετικότητας, κατά την εμφάνισή της, με συσχετισμό χρόνου προς είδος έκφανσής της),
διακρίνοντας τα παιδιά ανάλογα με τον βαθμό, που συγκέντρωσαν, στην κλίμακα αυτή.
Βεβαίως, η συσχετιστική έρευνα, μη επιτρέποντας τον έλεγχο των εξωτερικών μεταβλητών,
που μπορεί να επηρεάζουν την σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής,
όπως εδώ, δεν οδηγεί στην ανακάλυψη αιτιωδών σχέσεων, αλλά υπερέχει, στο ότι το
ενδιαφέρον του ερευνητή συγκεντρώνεται σε ορισμένες μεταβλητές, τις οποίες και μπορεί
να χειριστεί, συγκρίνοντάς τις. Το ερώτημα ήταν αν υπάρχει σχέση μεταξύ χρόνου και
τρόπου εμφάνισης της επιθετικότητας, σε ένα ομαδοποιητικό πλαίσιο. Η προσέγγιση των
ατομικών διαφορών, που, ασφαλώς, δεν θα μπορούσε, παρά να είναι ποικίλες, με ανάλυση
παραγόντων, έδειξε, ότι αυτό είναι εφικτό.
Το συμπέρασμα της ερμηνείας των αποτελεσμάτων μας είναι ότι τα παιδιά ήσαν
επιθετικά, τα μεν αγόρια χωρίς αναστολές, αμέσως, ευθέως, τα δε κορίτσια με αναστολές,
αργότερα, πλαγίως.

6. Συζήτηση
Με την βοήθεια της ανάλυσης παραγόντων, αναλύθηκε το σύνθετο ψυχολογικό
φαινόμενο της επιθετικότητας, οδηγώντας στην δυνατότητα διατύπωσης γενικότερης
θεωρίας.
Το άτομο, δραστηριοποιούμενο, κινείται, προκαταβολικά αμυνόμενο του όποιας
χρώσης ζωτικού προσωπικού χώρου του, σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα εγωιστικής
συμπεριφοράς, κατά της πραγματικότητας, μέχρι του σημείου, που, μην μπορώντας να της
αντεπεξέλθει, την αποδέχεται, φτάνοντας μέχρι στην αυτοπαράδοσή του, σ’ αυτήν
(Δημουλάς, 1990, 1993). Έτσι, η «κατά» (μίσος) συμπεριφορά φαίνεται, αντιδραστικά
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διαμορφωμένη, ως «υπέρ» (αγάπη) συμπεριφορά, όσον πιο κοντινή, άρα πιο απειλητική,
στο άτομο, η πραγματικότητα.
Με τα δεδομένα της «πολεμικής» στάσης του ατόμου, μέσα στην πραγματικότητα
(Laforme & Wellace, 1974, και Olwews et al, 1980, και Mattson et al, 1982, στο
Παπαδοπούλου & Μαρκουλής, 1986), δεν μιλάμε, πια, για συμπεριφορά, αλλά για
υπερσυμπεριφορά, με την έννοια της αγωνιώδους υπαρξιακής σχέσης του με την ενάντια
πραγματικότητα (Halverson & Waldrop, 1970, Hoving et al, 1974). Κατ’ αρχήν, ο
υπερσυμπεριφορικός αυτός «πόλεμος» είναι ένας, για τον άνθρωπο, που, μην
αισθανόμενος, ποτέ, ασφαλής, ζει, διαρκώς, σ’ έναν αγώνα για κατάκτηση του καλύτερου,
μέχρι, που, εντεινόμενος, διαφορίζεται, ως προς την «πολεμική» του τεχνική,
καταλήγοντας, όταν αποκάμουν, να τον μεταστρέφουν σε αντιπολεμικό «πόλεμο», χωρίς,
βέβαια, να τον αποκηρύσσουν, καταθέτοντας, απλά, τα όπλα, για όταν θα μπορέσουν να τα
ξαναχρησιμοποιήσουν (Δημουλάς, 1990, 1993). Ως τότε, χρησιμοποιούν πλάγιες μεθόδους
εξόδου της (Camp, 1977, Camp et al, 1977), αποδεκτής, από τους άλλους (McGrew, 1972,
Omark & Edelman, 1975), καταλήγοντας (φαινομενική) αγάπη.
Πράγματι, έχουμε μάθει (Comstock et al, 1978, Tieger, 1980, Collins et al, 1981) να
διακρίνουμε την «κατά» ως ανδρική (τάση για επιβολή, όπως αυτή, ανέκαθεν, εκδηλώνεται,
τουλάχιστον στις αντροκρατούμενες κοινωνίες, με, οπωσδήποτε, ενεργητικά στοιχεία του
χαρακτήρα, όπως το θάρρος, η δύναμη, η υπερηφάνεια, η επίτευξη απέναντι, ιδιαίτερα,
των γυναικών, νικών, η απόκτηση αξιωμάτων, τιμών ή τίτλων, η άρνηση κάθε «γυναικείας»,
με την έννοια του υπάκουου, υπηρετικού ή υποταγμένου, τάσης κ.λπ., με μια διαρκή πάλη,
για προσωπική υπεροχή, που θεωρείται «ανδρικό» να την πετύχουμε) από την «υπέρ» ως
γυναικεία (χαρακτηριστικά της η υπακοή και η υποταγή) συμπεριφορά (Άντλερ, χ.χ., Eaton,
1976, Cairns, 1979).
Συνοπτικά, η «κατά» συμπεριφορά παρατηρείται στους άνδρες και η «υπέρ» στις
γυναίκες (Slaby & Frey, 1975, Δημουλάς, 1990, 1993). Υπάρχει, δηλαδή, διαφορά μορφής
υπερσυμπεριφοράς ανάλογα με το φύλο (Barret, 1979, Maccoby & Jacklin, 1974, 1980),
ανάλογα, δηλαδή, προς τα ορμονικά ώσματα του φύλου: (αδρομερώς:) της τεστοστερόνης
και της προγεστερόνης (Persky, 1974, Scaramella & Brown, 1978, Reinisch, 1981). Όντως:
Βρέθηκε, εργαστηριακά, στενότατη σχέση της πρώτης με την επιθετικότητα και της
δεύτερης με την υποχωρητικότητα (Maccoby & Jacklin, 1974, 1980, Tieger, 1980). Το είδος
του «πολέμου» το κρίνουν οι φυλοορμόνες.

7. Βασικό συμπέρασμα
Ξεκινώντας από την αρχή της ζωής (Green, 1933, Hetherington et al, 1982, στους
Parke & Slaby, 1983), μπορούμε να δούμε ότι η συμπεριφορά μας αρχίζει, πάντα, ως
«κατά» συμπεριφορά, που οι μεν άντρες την διατηρούν ως έτσι, οι δε γυναίκες, μη
δυνάμενες να κάνουν το ίδιο, την απωθούν, για όταν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία,
εμφανίζοντας μια «υπέρ» συμπεριφορά, που σημαίνει, ότι η μη επιθετικότητα είναι, απλά,
μια επιφανειακή αναστολή της επιθετικότητας, η οποία και αυξάνεται. Ο δάσκαλος πρέπει
να γνωρίζει (Cronbach, 1957, Kohlberg, 1966, Langois et al, 1973, Whiting & Edwards, 1973,
Whiting & Whiting, 1975, Kuhn et al, 1978), ότι η επιθετικότητα διαφορίζεται, ως προς τον
χρόνο και τον τρόπο εκδήλωσής της, κατά το φύλο.
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Θεματική ενότητα:
Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία και τη μάθηση
Στρατηγικές μάθησης μέσα από τεχνικές του Νευρογλωσσικού
Προγραμματισμού
Bιτώρου Μαρία
Καθηγήτρια Γαλλικών μέλος Ε.Ε.Π. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
mvitorou@uoc.gr

Περίληψη εργαστηρίου διάρκειας 90’ λεπτών
Στις τάξεις μας, όλοι συναντάμε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, άλλους που έχουν
μέτριες επιδόσεις και άλλους που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε ό,τι κάνουν. Κάποιες
από τις τεχνικές του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) στοχεύουν στην ανάπτυξη
των απαραίτητων δεξιοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στο σύνολο των μαθητών να
συμμετάσχουν ενεργά στη μάθησή τους, να μην απογοητεύονται από δυσκολίες και να μην
αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο σχολικής αποτυχίας.
Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός δημιούργησε εργαλεία παρατήρησης τα οποία
επιτρέπουν την λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων πνευματικών διεργασιών που
πραγματοποιούμε κατά τη διαδικασία της μάθησης. Το πρώτο στάδιο αυτής της
διαδικασίας, το οποίο περιλάμβανε την παρατήρηση και την αποκωδικοποίηση των
πνευματικών διεργασιών των μαθητών με άριστες επιδόσεις, απέδειξε ότι αυτοί οι μαθητές
μαθαίνουν με ευκολία γιατί ακολουθούν πάντοτε τις ίδιες διεργασίες και με την ίδια σειρά.
Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων αυτής της παρατήρησης και η δημιουργία μιας
συγκεκριμένης τεχνικής προκειμένου να μεταδοθεί αυτή η γνώση στους μαθητές που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποτέλεσε το δεύτερο στάδιο. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τη
χρησιμοποίηση αυτών των πρακτικών από λογοθεραπευτές αλλά και από επιμορφωμένους
εκπαιδευτικούς σε σχολεία όλων των βαθμίδων.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, αλλά και σε
εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας που επιθυμούν να γνωρίσουν βασικές αρχές του
Νευρογλωσσικού προγραμματισμού μέσα από παρουσίαση μελετών πάνω στην εφαρμογή
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να εντάξουν στη διδασκαλία τους τεχνικές που
αφορούν στην ανάπτυξη μιας σημαντικής για τη μάθηση ικανότητας, αυτή της
απομνημόνευσης.
Λέξεις κλειδιά: Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, εκπαίδευση, απομνημόνευση

Εισαγωγή
Το εργαστήριο (διάρκειας 90’ λεπτών) θα ξεκινήσει με παρουσίαση των στόχων του
και θα περιλαμβάνει 3 μέρη:
1. Πρώτο μέρος
1.1 Παρουσίαση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού
1.2 Οι αρχές στις οποίες βασίζεται ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός
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1.3 ΝΓΠ και Εκπαίδευση
2. Δεύτερο μέρος
2.1 Η υποκειμενική εμπειρία
2.2 Πεποιθήσεις
2.3 Λάθη στην αντίληψη της πραγματικότητας
2.4 Τα διαφορετικά Συστήματα Αναπαράστασης
2.5Τα κατηγορήματα
2.6 Οι ενδείξεις οπτικής πρόσβασης
3. Τρίτο μέρος
Τεχνική απομνημόνευσης για μαθητές ξένων γλωσσών
Στόχοι αυτού του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να:
Α) έρθουν σε επαφή με τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (ΝΓΠ),
Β) γνωρίσουν τις αρχές που τον διέπουν,
Γ) αντιληφθούν τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία,
Δ) γνωρίσουν κάποιες τεχνικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να
κατανοήσει τη λειτουργία των μαθητών του αλλά και να διευκολύνουν τον μαθητή στη
διαδικασία της μάθησης.
Οι τρόποι εργασίας που θα προτιμήσουμε είναι η παρουσίαση των εννοιών, η
εργασία σε μικρές ομάδες ή σε ομάδες των 2 ατόμων και η συζήτηση στην ολομέλεια. Στους
συμμετέχοντες θα μοιραστεί μικρός αριθμός φωτοτυπιών ώστε να μπορέσουν να
πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα προτείνουμε.

1. Πρώτο μέρος
1.1. Παρουσίαση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού
Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (ΝΓΠ), ένα επεξηγηματικό και δυναμικό
μοντέλο της ανθρώπινης εμπειρίας και επικοινωνίας, γεννήθηκε στις ΗΠΑ κατά τα μέσα της
δεκαετίας του ΄70). Είναι καρπός των ερευνών των Richard Bandler, μαθηματικού και Δρ.
Ψυχολογίας και του John Grinder, γλωσσολόγου και επίσης Δρ. Ψυχολογίας. Οι δύο
Αμερικανοί δημιούργησαν μοντέλα επιτυχούς θεραπείας μελετώντας τις μεθόδους
κορυφαίων ψυχοθεραπευτών όπως ο Fritz Perls (θεραπεία Γκεστάλτ), η Virginia Satir
(οικογενειακή ψυχοθεραπεία) και ο Milton Erickson (υπνοθεραπεία – βραχύχρονες
θεραπείες). Αυτή η διεργασία ονομάστηκε μοντελοποίηση και σιγά-σιγά επεκτάθηκε και σε
άτομα με ταλέντα σε άλλους τομείς πέραν της ψυχολογίας όπως για παράδειγμα σε
καλλιτέχνες για τις στρατηγικές δημιουργίας, σε ηθοποιούς για την διαχείριση των
συναισθημάτων, σε άριστους μαθητές για τις στρατηγικές μάθησης κ.α.(O’Connor &
Seymour, 1990, σελ. 26-27). Ο ΝΓΠ – ο οποίος συχνά θεωρείται ένας τομέας που
τοποθετείται στο όριο ανάμεσα στην επικοινωνία και την αλλαγή (Bandler, 2002, σελ. 18)–
αναπτύχθηκε προς 2 κατευθύνσεις:
•
•

Ανακάλυψη προτύπων υπεροχής σε οποιοδήποτε χώρο
Συγκέντρωση αποτελεσματικών τρόπων σκέψης και επικοινωνίας

Ο ΝΓΠ, «ένα επεξηγηματικό μοντέλο και δυναμικό μοντέλο της ανθρώπινης εμπειρίας και
επικοινωνίας» (Bandler & Grinder, 1979 σελ. 10), μπορεί να φανεί χρήσιμος σε πάρα
πολλούς τομείς της προσωπικής και επαγγελματικής μας ζωής, σε μια σχέση βοήθειας, στην
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αναζήτηση επιδόσεων, στην αναζήτηση δεξιοτήτων, σε επιχειρήσεις & σε επιμόρφωση, στη
διευθέτηση συγκρούσεων, στη διδασκαλία & την παιδαγωγική επιστήμη.
Γιατί όμως διάλεξαν το όνομα Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός;
• Νευρο: οι συμπεριφορές μας προκύπτουν από τις νευρολογικές διεργασίες των 5
αισθήσεων.
• Γλωσσικός: γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας
και οργάνωσης σκέψης και
συμπεριφοράς
• Προγραμματισμός: τρόποι οργάνωσης ιδεών και πράξεων (Cayrol&SaintPaul, 2010,
σελ. 10).
1.2. Οι 10 βασικές αρχές του ΝΓΠ
Οι 10 βασικές αρχές του ΝΓΠ οι οποίες μπορούν να βρουν πρακτική εφαρμογή και στη
διδασκαλία είναι οι παρακάτω:
1. Κάθε άνθρωπος διαθέτει μέσα του όλα τα μέσα για να κάνει αλλαγές.
2. Η περιοχή δεν είναι όλος ο χάρτης. Η δική μου αντίληψη της πραγματικότητας δεν είναι η
πραγματικότητα.
3. Δεν μπορούμε να μην επικοινωνούμε.
4. Λαμβάνουμε απάντηση ανάλογη του μηνύματος που στέλνουμε.
5. Το σώμα και το πνεύμα αποτελούν μέρη του ίδιου κυβερνητικού συστήματος.
6. Κάθε συμπεριφορά έχει ως αφετηρία μια καλή πρόθεση.
7. Δεν είμαστε οι συμπεριφορές μας. (Οι πράξεις μας δεν είναι η ταυτότητά μας,
εξαρτώνται από την κατάσταση).
8. Ο λόγος είναι μια δευτερεύουσα αναπαράσταση της εμπειρίας.
9. Δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει μόνο ανατροφοδότηση.
10. Ό,τι είναι δυνατό σ’ αυτόν τον κόσμο, είναι δυνατό για μένα. Μπορώ να μάθω ό,τι
αποφασίσω να μάθω.
1.3. ΝΓΠ και Εκπαίδευση. Εργαλεία για τον εκπαιδευτικό
Ο ΝΓΠ εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και τις στρατηγικές που θέτουμε σε
λειτουργία προκειμένου να κατανοήσουμε και να απομνημονεύσουμε ένα κείμενο, να
μάθουμε μια ορθογραφία, να λύσουμε μια άσκηση μαθηματικών, να κατανοήσουμε και να
μάθουμε κανόνες γραμματικής, να μάθουμε λεξιλόγιο ή γραμματική σε μια ξένη γλώσσα
κ.ά. και παρέχει στον εκπαιδευτικό μια πληθώρα εργαλείων. Παραθέτουμε κάποια απ’
αυτά:
•
•
•
•
•
•
•

Κατανόηση και αντιμετώπιση λαθών που κάνουμε στην αντίληψη της
πραγματικότητας
Κατανόηση και αντιμετώπιση των περιοριστικών πεποιθήσεων
Συστήματα αναπαράστασης
Ενδείξεις οπτικής πρόσβασης
Στρατηγική απομνημόνευσης
Στρατηγική κατανόησης και οργάνωσης της πληροφορίας
Switch

Αυτά τα εργαλεία (εκ των οποίων τα δύο τελευταία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο
του παρόντος εργαστηρίου) μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην κατανόηση του
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τρόπου λειτουργίας των μαθητών του (αντίληψη της πραγματικότητας, συστήματα
αναπαράστασης) καθώς και των στρατηγικών που αυτοί ακολουθούν προκειμένου να
φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ή των λόγων για τους οποίους αποτυγχάνουν
(περιοριστικές πεποιθήσεις, ενδείξεις οπτικής πρόσβασης). Πέρα από την κατανόηση, ο
ΝΓΠ προσφέρει τρόπους οργάνωσης της σκέψης και της συμπεριφοράς (στρατηγικές
μάθησης) που έχουν προκύψει από τη μοντελοποίηση προτύπων υπεροχής αλλά μπορούν
να προσαρμοστούν στους τρόπους λειτουργίας του κάθε μαθητή. (Για παράδειγμα ένας
μαθητής κινητοποιείται για να εργαστεί οραματιζόμενος την επιτυχία του και το «καλό
αίσθημα» που θα του δημιουργήσει, ένας άλλος κινητοποιείται μέσω της σκέψης της
αποτυχίας και του «κακού αισθήματος» που θα του δημιουργήσει και επομένως της
επιθυμίας αποφυγής του). Τέλος, η καλύτερη γνώση του τρόπου λειτουργίας των μαθητών
μπορεί να φέρει μια καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με τους μαθητές
του.

2. Δεύτερο μέρος
Στο δεύτερο μέρος αυτού του εργαστηρίου θα ασχοληθούμε με την κατανόηση και
τους τρόπους λειτουργίας των εργαλείων που μας παρέχει ο ΝΓΠ.
2.1. Υποκειμενική Εμπειρία
Θα ξεκινήσουμε με μια δραστηριότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη
συμμετοχή του συνόλου των συμμετεχόντων χωρισμένων σε ζευγάρια προκειμένου να γίνει
κατανοητή η έννοια της υποκειμενικής εμπειρίας. Προβάλλουμε 4 φράσεις στον πίνακα και
μοιράζουμε μια φωτοτυπία σε κάθε ζευγάρι με την περιγραφή τριών καταστάσεων. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να ταιριάξουν τις φράσεις με τις καταστάσεις. Θα ακολουθήσει
συζήτηση στην ολομέλεια πάνω στις παρακάτω δηλώσεις: η πραγματικότητα είναι έτσι
όπως την αντιλαμβανόμαστε αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε παρά 1/10 της πραγματικότητας,
δύο άτομα, μπορούν να έχουν δύο διαφορετικές εμπειρίες της ίδιας κατάστασης, η
εμπειρία από μόνη της δεν αποτελεί πρόβλημα, είναι ο τρόπος με τον οποίο την
αντιλαμβανόμαστε ο οποίος μπορεί να αποτελεί πρόβλημα και ο τρόπος που βλέπουμε τον
κόσμο δεν είναι ο κόσμος (ο χάρτης δεν είναι η περιοχή).
2.2. Πεποιθήσεις
Σε αυτή την ενότητα θα δείξουμε σχηματικά και θα σχολιάσουμε τον τρόπο, με τον
οποίο δρούμε στον κόσμο και πως μια θετική ή αρνητική πεποίθηση καταλήγει να
ενδυναμώνεται, καθώς οι ενέργειές μας και κατά συνέπεια η απόδοσή μας καθορίζονται
απ’ αυτή (Hοnοré & Angé, 2016, σελ. 66-67). Εάν πιστεύω πως είμαι καλός μαθητής στα
Γαλλικά, σκέφτομαι πως μπορώ να γράψω καλά στο διαγώνισμα, νιώθω ικανός να τα
καταφέρω, κάνω τις απαραίτητες προσπάθειες πεπεισμένος πως αν διαβάσω θα καταφέρω
να αποδώσω, έρχεται η εξέταση στην οποία τα πάω καλά, με κρίνω ικανό και χαίρομαι με
την επιτυχία μου και συνεπώς συνεχίζω να πιστεύω πως είμαι καλός μαθητής στα Γαλλικά.
Εάν πιστεύω πως είμαι κακός μαθητής στα Γαλλικά, σκέφτομαι πως δεν μπορώ να γράψω
καλά στο διαγώνισμα, νιώθω ανίκανος να τα καταφέρω, δεν κάνω τις απαραίτητες
προσπάθειες πεπεισμένος πως ακόμα και να μελετήσω δεν θα καταφέρω να αποδώσω,
έρχεται η εξέταση στην οποία δεν τα πάω καλά (γιατί δεν έχω μελετήσει από φόβο ότι δεν
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θα τα καταφέρω), με κρίνω ανίκανο να μάθω Γαλλικά απογοητεύομαι από την αποτυχία
μου και συνεπώς επιβεβαιώνω την (περιοριστική) πεποίθησή μου πως είμαι κακός μαθητής
στα Γαλλικά.

Εικόνα 1: Πεποιθήσεις

2.3. Λάθη στην αντίληψη της πραγματικότητας
Όταν οι μαθητές μιλούν για το σχολείο, αλλά συχνά και όταν οι καθηγητές μιλούν για
τους μαθητές τους, παρατηρούμε γενικεύσεις (όπως πχ. με τη χρησιμοποίηση λέξεων όπως
ποτέ ή πάντα), επιλογές ή παραλείψεις στοιχείων και παραμορφώσεις της
πραγματικότητας. Μέσα από τα παραδείγματα που ακολουθούν θα συζητήσουμε τους
διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της πραγματικότητας.
Επιλογές - Παραλείψεις
- Πώς πήγε η παρουσίασή σου; - Άστα, χάλια, Τα έχασα κάποια στιγμή εντελώς.
- Πώς τραγούδησες στη σχολική εορτή; - Πολύ άσχημα! Έκανα ένα φάλτσο στο πρώτο
τραγούδι!
Γενικεύσεις
- Πάντα σε μένα τυχαίνουν οι δύσκολες ασκήσεις!
- Τα κορίτσια είναι καλύτερες μαθήτριες από τα αγόρια.
- Κανένας καθηγητής δεν με συμπαθεί.
Παραμορφώσεις
- Ο καθηγητής δεν συγκρατεί το όνομά μου, δεν με συμπαθεί.
- Έμεινα στην ίδια τάξη, είμαι χαζός.
2.4. Συστήματα Αναπαράστασης και αποκωδικοποίηση της σκέψης
Το ανθρώπινο μυαλό χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας και
αναπαράστασης τους κόσμου. Οργανώνουμε την εσωτερική μας πραγματικότητα με βάση
το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό κόσμο, αλλά και αντίστροφα. Αντιλαμβανόμαστε
δηλαδή τον εξωτερικό κόσμο με βάση την οργάνωσης της εσωτερικής μας
πραγματικότητας. Οι 5 δυνατότητες συλλογής πληροφοριών μας, οι 5 αισθήσεις μας είναι
μόνιμα ενεργές:
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Εικόνα 2: 5 Αισθήσεις

Όραση, ακοή, κιναισθησία (αίσθηση της κίνησης μιας άρθρωσης και των χαρακτηριστικών
της που επιτρέπει σε κάποιους από εμάς που λειτουργούμε κιναισθητικά να μαθαίνουμε
καλύτερα μέσω της κίνησης), όσφρηση, γεύση.
Αλλά, χρησιμοποιούμε ένα από τα συστήματα αναπαράστασης πιο συχνά από τα
άλλα (το οποίο μπορεί να διαφέρει από το κανάλι εισαγωγής της πληροφορίας). Αυτό θα
είναι το κύριο ή προτιμώμενο σύστημα:
 Είναι το πιο συνειδητό μας σύστημα
 Διαθέτει μια μεγαλύτερη οξύτητα διάκρισης.
 Έχει μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμοκαι
δρούμε σε σχέση με αυτόν.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μεταφέρει τα μηνύματά του μέσω των 3 κύριων καναλιών και
εφόσον ανακαλύψει το προτιμώμενο σύστημα αναπαράστασης των μαθητών του,
χρησιμοποιεί το κατάλληλο κανάλι ή αν πρόκειται για περισσότερα από ένα, τα εναλλάσσει.
Η δραστηριότητα που ακολουθεί έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
ανακαλύψουν το δικό τους ή τα δικά τους προτιμώμενα συστήματα αναπαράστασης. Θα
ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες να σημειώσουν με ένα x στα κουτάκια (Ο: οπτικό, Α:
ακουστικό, Κ: κιναισθητικό, Ο: όσφρηση, Γ: γεύση) το πρώτο πράγμα που θα τους έρθει στο
μυαλό όταν ακούσουν τις 20 λέξεις που θα τους προτείνουμε: (η εξοχή, ένα αυτοκίνητο, οι
διακοπές, ένα ταξίδι, το πανηγύρι, η ευτυχία, η φύση, ο Ωκεανός, η πόλη, ένα οικογενειακό
γεύμα, το βουνό, το σχολείο, ένας ζωολογικός κήπος, ένα στρατιωτικό λιμάνι, ένας
περίπατος, ένα μαγαζί, ένα πάρτι γενεθλίων, ένα μιούζικαλ, ένα νοσοκομείο, μια
ηλιόλουστη μέρα). Το κουτάκι που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό x θα αντιπροσωπεύει το
προτιμώμενο σύστημα αναπαράστασης του κάθε συμμετέχοντα. Θα πρέπει επίσης να
σημειώσουμε, ότι αρκετά συχνά αυτά μπορεί να είναι πάνω από ένα στον αριθμό και ότι
συνήθως η όσφρηση και η γεύση θεωρούνται μέρος του κιναισθητικού.
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Εικόνα 3: VAKOG

2.5. Κατηγορήματα
Εκτός από τα συστήματα αναπαράστασης, μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τη
σκέψη των μαθητών μας χρησιμοποιώντας πληροφορίες που συλλέγουμε από τις λέξεις και
εκφράσεις τις οποίες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν. Αυτές οι λέξεις και εκφράσεις
ονομάζονται κατηγορήματα και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: οπτικά, ακουστικά και
κιναισθητικά κατηγορήματα.

Εικόνα 4: Οπτικά Κατηγορήματα
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Εικόνα 5: Ακουστικά Κατηγορήματα

Εικόνα 6: Κιναισθητικά Κατηγορήματα

Με βάση αυτά τα κατηγορήματα, οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν
ένα μικρό κείμενο 5 προτάσεων για να περιγράψουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές
χρησιμοποιώντας κατηγορήματα και από τις 3 κατηγορίες. Όταν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει
τα προτιμώμενα συστήματα αναπαράστασης των μαθητών του, μπορεί και να χρησιμοποιεί
τα αντίστοιχα κατηγορήματα, έτσι ώστε να βοηθήσει τους μαθητές του να προσλάβουν
καλύτερα τις πληροφορίες που θέλει να τους μεταφέρει.
2.6. Ενδείξεις οπτικής πρόσβασης
Καθώς το σώμα και η σκέψη αποτελούν μέρος του ίδιου κυβερνητικού συστήματος, οι
εσωτερικές μας διεργασίες αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στα κατηγορήματα αλλά και στις
κινήσεις των ματιών μας, στο χρωματισμό του δέρματός μας, στις στάσεις μας κτλ. Το
τελευταίο εργαλείο που θα αναπτύξουμε σε αυτό το εργαστήριο είναι οι ενδείξεις οπτικής
πρόσβασης ή αλλιώς οι κινήσεις των ματιών οι οποίες περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες
σε σχέση με την ανάκληση πληροφορίας, ή τη δημιουργία εικόνων, ήχων ή ακόμα και
στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Οι συμμετέχοντες σε ζευγάρια θα κάνουν τις
παρακάτω ερωτήσεις ο ένας στον άλλον και θα καταγράψουν τις κινήσεις των ματιών
(Thiry, 2012, σελ. 47).
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Εικόνα 7: Ανάκληση – Κατασκευή Εικόνων

Εικόνα 8: Ανάκληση – Κατασκευή ήχων

Εικόνα 9: Συναισθήματα

Συχνά ως μαθητές είχαμε ακούσει τους δασκάλους μας να μας θέτουν ένα ερώτημα
και να προσθέτουν όταν εμείς αργούσαμε να απαντήσουμε: « Μα που κοιτάς; Η απάντηση
δεν βρίσκεται στο ταβάνι!» Ο ΝΓΠ έρχεται να μας αποδείξει πως η απάντηση συχνά
βρίσκεται στο ταβάνι, δεξιά ή αριστερά και σωστά ανατρέχουμε εκεί για να ανακαλέσουμε
την πληροφορία. Με το παρακάτω σχήμα θα δείξουμε στους συμμετέχοντες τις πιθανές
κινήσεις των ματιών και ποιες είναι οι διεργασίες πίσω απ’ αυτές:
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Εικόνα 10: Ενδείξεις οπτικής πρόσβασης

Έτσι συμπεραίνουμε ότι όταν ένας μαθητής προσπαθεί να ανακαλέσει μια εικόνα, τα μάτια
του (όπως εμείς τον κοιτάμε) κινούνται προς τα πάνω και δεξιά (μπορεί να κινούνται και
προς τα πάνω και αριστερά αν το σχήμα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι
ανεστραμμένο, πράγμα που επιβεβαιώνουμε με τις ερωτήσεις που έχουμε παρουσιάσει
παραπάνω). Όταν προσπαθεί να ανακαλέσει έναν ήχο, τα μάτια του κινούνται ευθεία και
δεξιά και όταν τα μάτια του κινηθούν κάτω και δεξιά καταλαβαίνουμε ότι αναπτύσσει
εσωτερικό διάλογο. Όταν τα μάτια του κινούνται πάνω αριστερά, καταλαβαίνουμε ότι
προσπαθεί να κατασκευάσει νοητικές εικόνες, ήχους όταν κινούνται ευθεία και αριστερά
και όταν τέλος κινούνται προς τα κάτω και αριστερά, καταλαβαίνουμε ότι στη σκέψη του
έχει έρθει ένα συναίσθημα (Τhiry, & Lellouche, 2007, σελ. 40). Παρατηρώντας τον τρόπο με
τον οποίο μας απαντούν οι μαθητές μας μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και στη συνέχεια να τις χρησιμοποιήσουμε, ώστε να
τους βοηθήσουμε να μαθαίνουν με μεγαλύτερη ευκολία.

3. Τρίτο μέρος
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του εργαστηρίου θα εγκαταστήσουμε τη
στρατηγική απομνημόνευσης και θα δούμε δουλεύοντας σε ζευγάρια τον τρόπο με τον
οποίο μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε με τους μαθητές μας αλλά και να τους
διδάξουμε πώς να είναι αυτόνομοι και να μπορούν και οι ίδιοι να λειτουργούν με αυτόν τον
τρόπο στη μελέτη τους. Ξεκινώντας από τις μελέτες του ΝΓΠ και την παραδοχή ότι για να
μπορέσουμε να ανακαλέσουμε εικόνες τα μάτια μας κινούνται προς τα πάνω και δεξιά ή
αριστερά (ανάλογα με το άτομο) ο A. Thiry έχει δημιουργήσει στο βιβλίο του Μαθαίνω πώς
να μαθαίνω με τον ΝΓΠ (Thiry, 2007) μια διαδικασία την οποία ονομάζει εγκατάσταση της
στρατηγικής απομνημόνευσης και της οποίας παρουσιάζουμε τα βασικά βήματα που είναι
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κατά τη γνώμη μας ουσιώδη για την εκμάθηση λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα, αλλά και για
την εκμάθηση της ορθογραφίας στη μητρική μας γλώσσα.

Εικόνα 11: Στρατηγική Απομνημόνευσης

Για να επικοινωνήσουμε χρειαζόμαστε έναν κώδικα και την ικανότητα να
αποκωδικοποιούμε αυτόν τον κώδικα. Η αποκωδικοποίηση αυτού του κώδικα περνάει από
τον κώδικα (το ψηφιακό, τα γράμματα δηλαδή της κάθε γλώσσας που φτιάχνουν την λέξη)
στο απτό (αναλογικό), αυτό που βλέπουμε, ακούμε ή αισθανόμαστε. Σύμφωνα με τον A.
Thiry (2007) η ιδιαιτερότητα των εξαίρετων μαθητών έγκειται στο ότι ακούγοντας από τον
εκπαιδευτικό μια λέξη ή διαβάζοντας μια λέξη μπορούν άμεσα να κατασκευάσουν (κυρίως)
συγκεκριμένες εικόνες ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της καθώς είναι πιο εύκολο να
καταλάβουμε μια έννοια δημιουργώντας μια εικόνα απ’ ότι έναν ήχο ή ένα συναίσθημα.
Αφού καταφέρουμε να κατανοήσουμε και να απομνημονεύσουμε μια λέξη, μπορούμε να
την εμπλουτίσουμε και με άλλες πληροφορίες (ήχους – συναισθήματα). Όπως φαίνεται
στην εικόνα που ακολουθεί, ταυτόχρονα με τη διαδικασία απομνημόνευσης της
ορθογραφίας μιας λέξης, μπορούμε να προσθέσουμε και μια νοητική εικόνα που
αντιστοιχεί σε αυτήν ή που την περιγράφει, διαδικασία η οποία θα διευκολύνει την
εκμάθηση λεξιλογίου στις ξένες γλώσσες.
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Εικόνα 11: Παράδειγμα Απομνημόνευσης Λεξιλογίου

Επίλογος
Ο ΝΓΠ μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή μέσα από
τη γνωριμία με τα κλειδιά της πρόσβασης σε μια βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των ατόμων.
Αυτού του είδους η επικοινωνία βασίζεται σε μια μεγαλύτερη ικανότητα ακρόασης και
παρατήρησης η οποία μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα το πώς λειτουργούμε και
πώς λειτουργούν οι άλλοι. Χρησιμοποιώντας τις αρχές του ΝΓΠ έχουμε τη δυνατότητα να
περιγράψουμε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα και να επιφέρουμε βαθιές και
διαρκείς αλλαγές εύκολα και σε μικρό χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, μέσα από τη
στρατηγική της απομνημόνευσης μπορούμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να αντιμετωπίσει
προβλήματα που προκύπτουν από τη δυσκολία απομνημόνευσης λεξιλογίου στην ξένη
γλώσσα, αλλά και στην ορθογραφία της μητρικής του γλώσσας. Μπορούμε τέλος να του
προσφέρουμε τις στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να έχει αυτονομία στη μελέτη,
έλεγχο των στρατηγικών που χρησιμοποιεί και καλύτερες επιδόσεις.
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Θεματική ενότητα:
Εκπαίδευση για την αειφορία, καινοτόμα προγράμματα,
σχολικές δραστηριότητες
Ιχνηλατώντας τα βήματα των εκπαιδευτικών στην πορεία προς την
Αειφορία
Φιλιππάκη Αμαλία
Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
afilippaki@edc.uoc.gr

Περίληψη
Μέσα από τα εκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια που υλοποίησα στην διάρκεια της
θητείας μου ως Συντονίστριας Εκπαίδευσης για την Αειφορία, διαπίστωσα πως πολλοί
εκπαιδευτικοί, ενώ οραματίζονται ένα σχολείο που θα ακολουθεί μια πορεία προς της
Εκπαίδευση για την Αειφορία, στην πράξη έχουν μια θολή εικόνα για την έννοια της
Αειφορίας. Συχνά τα βήματα τους είναι κάπως μετέωρα, αναζητώντας τις διδακτικές εκείνες
προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν το σχολείο τους στο μετασχηματισμό του σε ένα «Αειφόρο
Σχολείο». Πολλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν απογοητευμένοι από την εκπαιδευτική
πραγματικότητα που βιώνουν, η οποία τους αποθαρρύνει στην προσπάθεια τους να
εμπνευστούν μία πορεία προς την Αειφορία εφαρμόζοντας πρακτικές εκπαιδευτικών
δράσεων με πνεύμα συλλογικότητας, συνεργασίας και ερευνητικής προσέγγισης με στόχο
την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου ήταν οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων να προβληματιστούν, να
αναστοχαστούν σχετικά με το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στη «σχολική
κοινότητα» στη διαμόρφωση μιας συλλογικής κουλτούρας σε μια κοινή πορεία προς την
Αειφορία. Οι βιωματικές δράσεις είναι σχεδιασμένες με στόχο τον εμπλουτισμό εμπειριών
και προβληματισμών μέσα από τον συμμετοχικό αναστοχασμό.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αειφόρο Σχολείο, Σχολική κουλτούρα

1. Εισαγωγή
Η ανάδειξη της Αειφορίας ως ένα ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο,
αρχικά προκάλεσε το ενδιαφέρον και σταδιακά δημιούργησε την ανάγκη για τη διάδοση
των αξιών και αρχών της, καθώς και για την υιοθέτηση τους από τους πολίτες σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας. Ασφαλέστερος τρόπος για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου θεωρείται η είσοδος της στην εκπαιδευτική – μαθησιακή
διαδικασία. Αυτή η είσοδος οδήγησε σταδιακά στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης μορφής
εκπαίδευσης, η οποία καλείται «Εκπαίδευση για την Αειφορία». Η «Εκπαίδευση για την
Αειφορία» (Ε.Α.) δεν προήλθε μέσα από κάποιο εκπαιδευτικό κίνημα ή από ζυμώσεις στον
εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά αποτελεί σύλληψη στο πλαίσιο διασκέψεων και διακηρύξεων
των διεθνών οργανισμών. Ειδικότερα, προέκυψε μέσω των συζητήσεων και διαβουλεύσεων
αναφορικά με τη σύζευξη ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η
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Unesco και η Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη οργάνωσαν υπό την αιγίδα τους διεθνή
συνέδρια και συναντήσεις προσανατολισμένα στην Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς το
ενδεχόμενο να συνδεθεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με την Αειφόρο Ανάπτυξη βρήκε
σύντομα πρόσφορο έδαφος (Παπαδημητρίου, 2004). Σταδιακά μέσα από αυτές τις δράσεις
αναδείχθηκε η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) και τέθηκε στο περιθώριο ο
αντίστοιχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η Ε.Α.Α. παρουσιάζει εμφανή σημεία
συγγένειας με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, δύναται να θεωρηθεί φυσική εξέλιξη της,
καθώς έχει ενσωματώσει στοιχεία της, χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με αυτή και είναι
αναντίρρητα απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη (Δημητρίου,
2009).
Σταδιακά στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα ο όρος «Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη» αντικαταστήθηκε από τον όρο «Εκπαίδευση για την Αειφορία». Οι
λόγοι που οδήγησαν στην επικράτηση του όρου «Εκπαίδευση για την Αειφορία» έχουν
κυρίως μια ηθική διάσταση, αφού ο όρος «Αειφόρος Ανάπτυξη» οδηγεί συνειρμικά στη
συνέχιση της συνήθους οικονομικής ανάπτυξης, με τον φερετζέ της προστασίας του
περιβάλλοντος, ενώ η «Αειφορία» είναι ένας πολιτικός και ηθικός όρος που θέλει να
εξισορροπήσει τις απύθμενες επιθυμίες του ανθρώπου με τις πραγματικές του ανάγκες και
τις δυνατότητες ενός πεπερασμένου πλανήτη. Σύμφωνα με τον Σμπώκο (2015) η Αειφόρος
Ανάπτυξη επινοήθηκε προκειμένου να δώσει διέξοδο στο παρωχημένο καπιταλιστικό
μοντέλο.
Έτσι σήμερα υπάρχει η τάση στον χώρο της επιστημονικής και εκπαιδευτικής
κοινότητας να επικρατήσει ο όρος «Εκπαίδευση για την Αειφορία» αντί του όρου
«Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη». Όμως, ακόμα και με την υιοθέτηση αυτού του όρου,
πολλοί επιστήμονες εκφράζουν τον προβληματισμό τους εξαιτίας της πολυσημίας και της
αμφισημίας της έννοιας της «Αειφορίας» (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). Η αμφισημία αυτή
είναι εύλογη αφού η ΕγΑ αποτελεί έναν τομέα ραγδαία αναπτυσσόμενο, με αποτέλεσμα να
προκαλείται κάποια σύγχυση αναφορικά με την εφαρμογή της ως μια νέα μορφή
εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητο, όμως, να τονιστεί ότι δεν αποτελεί ένα μάθημα ανάμεσα
στα υπόλοιπα, αλλά μια νέα διάσταση, η οποία διαχέεται στο σύνολο του αναλυτικού
προγράμματος σπουδών (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). Η Ε.Α. είναι κατά κάποιο τρόπο το
πλαίσιο - η ομπρέλα που έρχεται να συμπεριλάβει και διασυνδέσει όλες τις καινοτόμες
δράσεις όπως π.χ. την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για την Ειρήνη, τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Υγεία καθώς και θέματα σχετικά με το Ρατσισμό, τη Βία κ.ά.
(Sterling, 2001, Gough, 2002).
1.2. Αρχές – Αξίες & Χαρακτηριστικά της «Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
Βασικές αρχές της Ε.Α. σύμφωνα με την Unesco (2005), θεωρούνται οι παρακάτω:
α) Αναγνώριση της ποικιλότητας
β) Σεβασμός και ανεκτικότητα στην διαφορετικότητα
γ) Αναγνώριση της αξίας του ανοικτού διαλόγου
δ) Αξιοποίηση της τοπικής γνώσης
ε) Καλλιέργεια πρακτικών και παραδόσεων που συμβάλλουν στην αειφορία
στ) Αναγνώριση διαφορετικών πολιτιστικών προσεγγίσεων της κοινωνίας
ζ) Αξιοποίηση τοπικών μοντέλων επικοινωνίας όπως τοπικών γλωσσών
Επίσης σύμφωνα με την Unesco (2005) βασικές αξίες της Ε.Α. τίθενται οι παρακάτω:
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α) Σεβασμός στην αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα για το σύνολο των
ανθρώπων παγκοσμίως
β) Δέσμευση για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη που αφορά σε όλους τους
ανθρώπους
γ) Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα των επόμενων γενεών και δέσμευση για
διαγενεακή υπευθυνότητα
δ) Σεβασμός και φροντίδα για την κοινότητα της ζωής σε όλη την ποικιλότητα της,
γεγονός που συνεπάγεται την προστασία και την αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων της Γης
ε) Σεβασμός στην πολιτιστική ποικιλότητα και δέσμευση για την οικοδόμηση σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο ενός πολιτισμού που θα χαρακτηρίζεται από την
ανεκτικότητα, την έλλειψη βίας και την ειρήνη
Τέλος, η Unesco (2005) ορίζει ως τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Ε.Α. τα εξής:
α) Διεπιστημονικότητα και την ολιστικότητα
β) Προσανατολισμό στις αξίες
γ) Κριτική σκέψη και την επίλυση προβλήματος
δ) Πολλαπλές παιδαγωγικές μεθόδους
ε) Συμμετοχική λήψη αποφάσεων
στ) Δυνατότητα εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο
Από τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η Unesco (2005) εστιάζει το
ενδιαφέρον της στην έννοια της συλλογικότητας και σε αξίες που σχετίζονται με αυτήν,
όπως ο σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις και η δημοκρατία. Με αυτή την άποψη
συμφωνούν εν μέρει οι Λιαράκου & Φλογαΐτη (2007), οι οποίες υποστηρίζουν ότι η
κυρίαρχη προσέγγιση της Ε.Α. εστιάζει στο σεβασμό, στη δημοκρατία και στο αίσθημα
δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Α. δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός
επιβολής ιδεών, απόψεων και αξιών αλλά ως συλλογική προσπάθεια συμμετοχικού
σχεδιασμού (Φλογαΐτη, 2011).

2. Εκπαίδευση για την Αειφορία & Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
Η Εκπαίδευση για την Αειφορία (Ε.Α.) απαιτεί εκπαιδευτικούς με δέσμευση στις αρχές
του δικαίου και της δημοκρατίας. Εκπαιδευτικούς που έχουν γνώση των φυσικών και
κοινωνικών επιστημών και ισχυρούς συνδέσμους με τοπικές κοινότητες (Fien, 1995;
Huckle & Sterling, 1996).
Η άποψη ότι η Εκπαίδευση για την Αειφορία δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους
εκπαιδευτικούς στα περισσότερα μέρη του κόσμου τεκμηριώνεται με τα ευρήματα πολλών
ερευνών που υποδεικνύουν τις δυσκολίες κατανόησης ή και άγνοια του όρου (Jucker, 2002,
Chatzifotiou, 2006, Spiropoulou et al., 2007, Καραμέρης κ.α., 2006, Μπαρμπέρη, 2005). H
Chatzifotiou (2006) επισημαίνει πως ο όρος «Εκπαίδευση για την Αειφορία» είναι ίσως
δυσνόητος για αρκετούς εκπαιδευτικούς. Η ίδια θεωρεί ότι οι δυσκολίες που απορρέουν
από τη νοηματοδότηση του όρου, ενισχύονται από την απουσία σαφών ορίων και
διακριτών στοιχείων, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να στερούνται μιας ξεκάθαρης
εικόνας για το τί συνιστά και το πώς διδάσκεται. Η προώθηση της Αειφορίας μέσω της
εκπαίδευσης αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία (Barrett & Sutter, 2006) η οποία για να
προωθηθεί υπάρχει ανάγκη καθοδήγησης και παροχής εφαρμόσιμων πρακτικών, κάτι που
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οι Witta et al. (2012) υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει. Από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας φαίνεται όμως πως το κενό εξακολουθεί να υφίσταται δεδομένης της
πλατιάς και διαρκώς εξελισσόμενης φύσης της έννοιας της Αειφορίας. Η δυσκολία ένταξης
της Αειφορίας στην εκπαιδευτική πράξη αναδεικνύεται από αρκετές έρευνες ως εξίσου
σημαντική δυσκολία, που όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία, εξακολουθεί να αποτελεί
ένα αίνιγμα για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Συνήθως η ένταξη της Ε.Α. στην
εκπαιδευτική πράξη δε συνιστά κάποιο υποχρεωτικό γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού
προγράμματος, όπως εξάλλου και οι εδραιωμένες θεωρίες και πολιτικές επιτάσσουν
(UNESCO, 2005), αλλά αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να την διαχέουν σε όλες τις
πτυχές του ήδη βαρυφορτωμένου αναλυτικού προγράμματος. Ως αποτέλεσμα, οι
εκπαιδευτικοί τείνουν τις περισσότερες φορές να τονίζουν μόνο κάποιες από τις πτυχές της
Αειφορίας αντί όλες, όπως απαιτείται για την ολιστική κατανόηση ενός ζητήματος (Martins
et al., 2006). Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να προωθούν τις
περιβαλλοντικές πτυχές ενός ζητήματος Αειφορίας, τις οποίες συχνά ταυτίζουν με τις
οικολογικές-βιοφυσικές διαστάσεις. Η πρακτική αυτή συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που
οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τόσο την έννοια «αειφορία» όσο και το περιεχόμενο της
Ε.Α. Για παράδειγμα, το 87% του δείγματος της έρευνας των Summers et al. (2004)
θεώρησε πως στον πυρήνα της Ε.Α. βρίσκονται οι περιβαλλοντικές πτυχές συγκριτικά με τις
οικονομικές και τις κοινωνικές, και η έρευνα των Spiropoulou et al. (2007) έδειξε πως οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος ερμήνευσαν την Αειφορία με πτυχές που
σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον.
Ένα Σχολείο όπου οι αρχές και οι αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφορία διαχέονται
σε όλες τις πτυχές του αναλυτικού προγράμματος αλλά και σε όλα τις πτυχές της σχολικής
κοινότητας, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «Αειφόρο Σχολείο». Αυτό το σχολείο αποτελεί ένα
οραματικό σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα. Βασίζεται στην επικοινωνία και τη
συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και στην καθημερινή σχολική ζωή
δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική
κοινότητα) με τα κοινά και την αειφορική διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και
συμμετοχικό. Ένα αειφόρο σχολείο υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
προάγει τον πολιτισμό και το περιβάλλον και διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς
πολίτες. Η μετάβαση σε ένα «Αειφόρο Σχολείο», δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, καθώς
απαιτείται η απόκτηση μιας κουλτούρας συνεργασίας και συμμετοχής στο σχολείο για την
οποία οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιμόρφωση και υποστήριξη.
Οι συνολικές αλλαγές/καινοτομίες στο Εκπαιδευτικό Σύστημα δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για να αποκτήσει το «Αειφόρο Σχολείο» μία κεντρική θέση στο σχολείο και
να αποτελέσει το πλαίσιο/ομπρέλα για τη διασύνδεση και ενσωμάτωση πολλών
καινοτομιών. Η πρόκληση και το στοίχημα που τίθεται στο ελληνικό σχολείο να διαχειριστεί
αυτές της περιοχές σχετικής αυτονομίας μπορεί να κερδηθεί μέσα από την πρόταση
οργάνωσης ενός «Αειφόρου Σχολείου». Μέσα από τις στρατηγικές που καλείται να
αναπτύξει ένα σχολείο το οποίο βλέπει τον εαυτό του ως κοινότητα θα ενσωματώσει ομαλά
και θα διαχειριστεί ουσιαστικά αυτές τις περιοχές αυτονομίας του. Αντί να γίνονται
εγκυκλοπαιδικού τύπου εργασίες στο πλαίσιο των καινοτομιών/προγραμμάτων είναι
σημαντικό το ίδιο το σχολείο να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, πεδίο μάθησης, σχεδιασμού
και δράσης, τόσο ως προς τις υποδομές του, όσο και ως προς τις σχέσεις και τις διαδικασίες
που ακολουθούνται σε αυτό. Μια τέτοια φιλοσοφία συμβάλλει κατά πολύ στη βελτίωση
του ελληνικού σχολείου και στην αλλαγή του ρόλου του, ώστε να ανταποκρίνεται στις
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σύγχρονες ανάγκες του ίδιου του σχολείου και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα. Τα
εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δράσεις που μπορούν να υλοποιούνται σε ένα Αειφόρο
Σχολείο μπορούν να εκτείνονται και στους οκτώ πυλώνες της αειφορίας. Ουσιαστικά οι
πυλώνες αυτοί αγκαλιάζουν όλους τους τομείς μάθησης (Τρικαλίτη, 2014) .
Ως στόχος προκρίνεται ο μετασχηματισμός ολόκληρης της σχολικής κουλτούρας, ώστε
να επιτευχθεί το «όραμα της αειφορίας» στο σχολείο, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης των
μαθητών, όσο και σε επίπεδο της συνολικής λειτουργίας του σχολείου και της συμβολής
του στην τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο καθίσταται φανερό ότι η πορεία που καλείται να
ακολουθήσει ο κάθε εκπαιδευτικός δεν μπορεί παρά να είναι ενταγμένος σε μια κουλτούρα
συλλογικότητας και κοινής επιδίωξης της επίτευξης του στόχου της Αειφορίας στην
εκπαίδευση.

3. Περιγραφή Εργαστηριακής Παρουσίασης
Ακριβώς αυτό το κενό στην κατανόηση και την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για την
Αειφορία από τους εκπαιδευτικούς όπως περιγράψαμε παραπάνω επιχειρεί να καλύψει η
παρούσα εργασία μέσω της υλοποίησης βιωματικού εργαστηρίου, ακολουθώντας την
άποψη των Barrett & Sutter (2006) ότι η προώθηση της Αειφορίας μέσω της εκπαίδευσης
αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία για να προωθηθεί υπάρχει ανάγκη
καθοδήγησης.
Μέσα από το βιωματικό αυτό εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να κατανόησαν
περισσότερο τις αρχές, τις αξίες και τα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Αειφορία
και να είναι πλέον περισσότερο προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν, μέσα από διαθεματική
και διεπιστημονική προσέγγιση, προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
Η Unesco (2005) εστιάζει το ενδιαφέρον της σε έννοιες όπως «διεπιστημονικότητα»,
«ολιστικότητα», «δημοκρατία» και «συμμετοχική λήψη αποφάσεων».
Μέσα από αυτές τις αξίες που προτάσσονται στην προώθηση της Εκπαίδευσης για την
Αειφορία προκύπτει η ανάγκη ενός πνεύματος συλλογικότητας στο χώρο του σχολείου
ώστε η σχολική κοινότητα στο σύνολο της να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στόχος επίσης του παρούσας εργασίας μέσω της υλοποίησης βιωματικού
εργαστηρίου ήταν να προβληματιστούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί για το τί συμβαίνει
σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης, να αναστοχαστούν πάνω στις πρακτικές που
εφαρμόζουν και μέσα από μία κοινή αναστοχαστική προσέγγιση να αναθεωρήσουν πιθανά
κάποιες προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους και να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές τους
πρακτικές.
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συνεισφέρουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες σε
έναν δημοκρατικό διάλογο αναφορικά με κάποιες απόψεις σε σχέση με την υπάρχουσα
κατάσταση σήμερα, όπως οι εξής:
 Υπάρχει τεμαχισμός των δράσεων σε διδακτικά αντικείμενα ή επιστημονικά πεδία
που διασκορπίζονται και μελετώνται ξεχωριστά κατά τάξεις
 Δεν υπάρχει διεπιστημονικότητα και η λειτουργική διασύνδεση των γνώσεων
 Δεν τίθεται ένα συνολικό όραμα για το σχολείο ως σχολική κοινότητα ώστε να
εξασφαλίζεται η συνέχεια των δράσεων
 Μόλις τελειώσει ένα πρόγραμμα παύει και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του
προγράμματος
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Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναλογιστούν αν ισχύουν οι 2 από τους 8
πυλώνες της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο δικό τους σχολείο. Συγκεκριμένα κλήθηκαν
να αναλογιστούν αν ισχύει: α) το δημοκρατικό πλαίσιο συμμετοχής ολόκληρης της σχολικής
κοινότητας, και β) το δημοκρατικό πλαίσιο μάθηση.
Στο παρόν εργαστήριο υλοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex ενώ
αξιοποιήθηκα ψηφιακά εργαλεία όπως το Pandlet, το WordArt και το Cross word lab.

4. Επίλογος
Οι εκπαιδευτικοί μέσα από το εργαστήριο που περιγράφηκε στην προηγούμενη
ενότητα θεωρείται ότι κατανόησαν πως το ένα δημοκρατικό πλαίσιο συμμετοχής όλων στο
σύγχρονο σχολείο σημαίνει την ύπαρξη δημοκρατίας τόσο στις σχέσεις όλων των
εμπλεκόμενων στην σχολική κοινότητα όσο και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Θεωρείται
επίσης ότι κατανόησαν πως οι αξίες εκείνες, στις οποίες θα πρέπει να βασίσουν τις
παιδαγωγικές τους πρακτικές, είναι: ο σεβασμός, η ισότητα ευκαιριών, η ελευθερία στην
έκφραση, η αλληλεγγύη, η συνεργατικότητα, η ισότιμη συμμετοχή (Φλογαϊτη, 2011).
Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο μάθησης που θα πρέπει να εφαρμόσουν στο σχολείο τους
οι εκπαιδευτικοί, αν επιθυμούν να προσεγγίσουν το όραμα ενός «Αειφόρου Σχολείου»,
είναι απαραίτητο να επιδιώξουν οι ίδιοι να έχουν τον ρόλο των εμψυχωτών, ενώ οι μαθητές
τους να έχουν έναν πολύ ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας σε βιωματικές δράσεις που θα
συνδέουν την σχολική κοινότητα με την τοπική κοινωνία.
Εν κατακλείδι, ο στόχος του εργαστηρίου, που ελπίζουμε να επιτεύχθηκε, ήταν οι
εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν πως η πορεία προς την Αειφορία δεν μπορεί παρά να είναι
συλλογική και προϋποθέτει: α) την αλλαγή των σχέσεων στη σχολική κοινότητα – Ενίσχυση
ολιστικών σχολικών προσεγγίσεων β) την απόκτηση κουλτούρας συνεργασίας &
συμμετοχής σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα γ) την εμπλοκή όλων των μελών της
σχολικής & τοπικής κοινότητας (διεύθυνσης σχολείου, γονέων, τοπικών φορέων) –
Δημιουργία δικτύων συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα δ) τη συνεργασία Εκπαιδευτικών σε
ομάδες για την υλοποίηση κοινών δράσεων με συμμετοχικό σχεδιασμό προς ένα συλλογικό
όραμα, και τέλος ε) ένα Ανοικτό Σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία με στόχο την καλλιέργεια
της «πολιτειότητας», της ανάπτυξης δηλαδή του ενεργού πολίτη.
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Περίληψη
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η μελέτη φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή μέσω της σύνδεσης απλών θεωρητικών μοντέλων με πειραματικές δραστηριότητες.
Οι συμμετέχοντες δημιουργούν μοντέλα ερμηνείας φυσικών φαινομένων που σχετίζονται
με την κλιματική αλλαγή, τα οποία αναθεωρούν μετά την εκτέλεση πειραματικών
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν: το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την
τήξη των πολικών πάγων, τα ωκεάνια ρεύματα και την οξίνιση των θαλασσών. Με
βιωματικό τρόπο και μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν
φυσικές αλληλεπιδράσεις, χημικές διεργασίες αλλά και τις συνέπειες τους στα
οικοσυστήματα. Η σύνδεση θεωρίας και πράξης, μέσω της ενεργητικής μάθησης, συντελεί
στην κατανόηση αυτών των φαινομένων, αναδεικνύοντας αφενός τη σπουδαιότητα του
ρόλου τους στο περιβάλλον και αφετέρου την αναγκαιότητα εκπαίδευσης για την κλιματική
αλλαγή και την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Το εργαστήριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίως του κλάδου
ΠΕ04.
Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, πειραματικές δραστηριότητες, μοντέλα

1. Εισαγωγή
Στην πιο πρόσφατη έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για
την αλλαγή του κλίματος δηλώνεται πλέον ρητώς ότι η ανθρώπινη επίδραση στο κλίμα
είναι προφανής και ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο
του θερμοκηπίου είναι οι υψηλότερες στην ιστορία (IPCC, 2014). Η κλιματική αλλαγή είναι
ένα ιδιαίτερα σύνθετο αντικείμενο και προϋποθέτει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση
στην οποία εμπλέκονται πολλές αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές, η μελέτη των οποίων
καθιστά τις προβλέψεις ασαφείς (Ekborg & Areskoug, 2006). Σήμερα φαίνεται να βιώνουμε
μία μετάβαση του κλιματικού συστήματος με συνέπειες όπως: i) η αύξηση της στάθμης των
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ωκεανών λόγω της θερμικής διαστολής του νερού και της τήξης των ηπειρωτικών πάγων και
ii) η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινόμενων.
Στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015 θεσπίστηκαν οι 17 στόχοι της
AGENDA 2030 οι οποίοι υιοθετήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο
έβδομος στόχος αναφέρεται στην ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Η αναγκαιότητα της εισαγωγής της κλιματικής αλλαγής στην
εκπαίδευση οδήγησε την UNESCO να συντάξει ένα οδηγό εκπαίδευσης για αυτήν (UNESCO,
2010). Πράγματι, η κατάλληλη ενσωμάτωση της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης θα
μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις βασικές
αρχές και τα φυσικά φαινόμενα που συντελούν στην αλλαγή του κλίματος (Cartier,
Rudolph, & Stewart, 2001; Smith & Stern, 2011).
Αν εξετάσουμε προσεκτικά το αναλυτικό πρόγραμμα για το Γυμνάσιο, θα δούμε ότι
περισσότερες από 36 ενότητες μαθημάτων φυσικών επιστημών σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η ίδια δεν υπάρχει ως αντικείμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Όμως, σε διεθνές επίπεδο το
αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, οδήγησε στη
διερεύνηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές για
τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η ανάλυση και αξιολόγηση ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων από τους Monroe et al. (2019), ανέδειξε έξι στρατηγικές που οδηγούν σε πιο
αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές, ανάμεσα στις οποίες είναι: α) η εστίαση σε
προσωπικές εμπειρίες σχετικές με την κλιματική αλλαγή, β) η χρήση ενεργών και
ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας, γ) η αντιμετώπιση παρανοήσεων και δ) η υλοποίηση
σχολικών διαθεματικών δράσεων.

2. Μεθοδολογία-Σύντομο Θεωρητικό Πλαίσιο
Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές στο Γυμνάσιο γνωρίζουν ότι η αλλαγή του κλίματος
σχετίζεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη. Παρόλα αυτά, συχνά εκφράζουν εναλλακτικές ιδέες που
υποδηλώνουν έλλειψη κατανόησης του φαινομένου (Gowda, 1997). Έχοντας σαν στόχο τη
μελέτη φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, επιχειρούμε τη σύνδεση
απλών θεωρητικών μοντέλων με πειραματικές δραστηριότητες και γνώσεις ή πληροφορίες
που προκύπτουν από την τρέχουσα επιστημονική έρευνα.
2.1. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και παρανοήσεις
Κάποιες από τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών είναι οι παρακάτω: α) το
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι επιβλαβές και πρέπει να σταματήσει, β) η αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη είναι περίπου 10o C, γ) οι υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται
πάντα με την κλιματική αλλαγή, δ) τα θαλάσσια παγόβουνα λιώνουν και προκαλείται
αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ε) ο καιρός και το κλίμα είναι έννοιες ταυτόσημες και
στ) η δυσκολία στη διάκριση ανάμεσα στην τρύπα του όζοντος και στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
2.2. Μοντέλα και Δραστηριότητες
Συχνά ένα επιστημονικό μοντέλο μπορεί να είναι μια περιγραφική ή μια
επεξηγηματική αναπαράσταση ενός πραγματικού συστήματος ή φαινομένου. Η χρήση
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όμως των μοντέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει αποκλειστικό σκοπό να
περιγράψει γνωστές και επιστημονικά ορθές αλληλεπιδράσεις, αλλά και να συντελέσει
στην ανάπτυξη του συλλογισμού μέσω της προσπάθειας επίλυσης πραγματικών
προβλημάτων. Κεντρική ιδέα στη χρήση των μοντέλων αποτελεί η θέση ενός ερωτήματος,
το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές ζωγραφίζοντας, κάνοντας διαγράμματα,
γράφοντας εξισώσεις, χρησιμοποιώντας βέλη ή με όποιο άλλο τρόπο μπορούν.
Συνήθως τα μοντέλα αναπαριστούν διαδικασίες και απαντούν σε φαινόμενα που
συμβαίνουν σε συγκεκριμένες συνθήκες, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα γεγονός.
Συχνά οι μαθητές αναπαριστούν τις ιδέες τους αποτελεσματικά όταν μπορούν να τις
οπτικοποιήσουν ζωγραφίζοντας τις στο χαρτί. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές καθώς
λαμβάνουν νέα ερεθίσματα να επανεξετάζουν το μοντέλο τους εμβαθύνοντας κάθε φορά
τόσο στη γνώση όσο και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Windschilt et al., 2018). Η εικόνα 1
αποτελεί παράδειγμα μοντέλου που απαντάει στην ερώτηση: Θα μπορούσατε να
περιγράψετε την τήξη του πάγου μέσα σε ένα δοχείο με νερό; Αναφερθείτε στα στάδια
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τήξη του πάγου.

Εικόνα 1: Μοντέλο για την τήξη του πάγου

Επίσης, τα μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
που επιτρέπουν τη μελέτη συστημάτων με μεταβολή παραμέτρων, αναδεικνύοντας την
σχέση αιτίου αποτελέσματος. Τέτοια εργαλεία, όπως το SageModeler μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένα
παράδειγμα μοντέλου που περιγράφει την τήξη των πολικών πάγων κατασκευασμένο σε
περιβάλλον SageModeler φαίνεται στην εικόνα 2.
Για την υλοποίηση του Βιωματικού Εργαστηρίου για την Κλιματική Αλλαγή,
παράλληλα με τη χρήση μοντέλων, έχει επιλεγεί από τη συγγραφική ομάδα και μια σειρά
πειραματικών δραστηριοτήτων για την κατανόηση σχετικών φαινομένων. Οι
δραστηριότητες αυτές έχουν παρουσιαστεί σε επιμορφωτικές συναντήσεις για
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν φυσικές επιστήμες στο Γυμνάσιο αλλά και σε μαθητές.
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Εικόνα 2: Μοντέλο για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατασκευασμένο στο Sage Modeler.

3. Πειραματικές Δραστηριότητες
3.1. Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου συντελείται όταν η υπέρυθρη ακτινοβολία που
εκπέμπει η Γη απορροφάται και επανεκπέμπεται από θερμοκηπικά αέρια, όπως το
διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και οι υδρατμοί, με αποτέλεσμα την αύξηση της
θερμοκρασίας. Αυτό φαίνεται στην πειραματική διάταξη 1 (εικόνα 3), ενώ στην 2 (εικόνα 4)
επιβεβαιώνεται ο ρόλος του CO2. Στις δύο αυτές δραστηριότητες μετράμε τις θερμοκρασίες
που αναπτύσσονται όταν οι διατάξεις δεχτούν ακτινοβολία.

Εικόνα 3: Φαινόμενο Θερμοκηπίου. Αριστερά το κουτί Α είναι
καλυμμένο με μεμβράνη, και δεξιά το Β χωρίς μεμβράνη.

Εικόνα 4: Φαινόμενο Θερμοκηπίου.
Λάμπα υπερύθρου και φιάλη.

Πειραματική διαδικασία 1. Το πείραμα πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο στον
ήλιο, με τη διάταξη της εικόνας 3. Υλικά: Δύο όμοια κουτιά παπουτσιών Α και Β, δύο όμοια
θερμόμετρα και μεμβράνη περιτυλίγματος. Στο κουτί Α η μεμβράνη προσομοιώνει τις
αυξημένες συγκεντρώσεις θερμοκηπικών αερίων. Παίρνουμε μετρήσεις θερμοκρασίας ανά
πέντε λεπτά.
Πειραματική διαδικασία 2. Υλικά: Δύο φιάλες όγκου περίπου 1L με πώμα, 1/2
ποτηράκι του κρασιού ξύδι (διάλυμα CH3COOH), 5 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα
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(NaHCO3), δύο όμοια θερμόμετρα και μία λάμπα θέρμανσης για την παραγωγή υπέρυθρης
ακτινοβολίας όπως είναι η ακτινοβολία που εκπέμπει η Γη. Το πείραμα πραγματοποιείται
στη σκιά όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Οι δύο φιάλες τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις
από την λάμπα υπερύθρου και προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα νερού, περίπου 50ml
μέσα σε κάθε μία. Κλείνουμε τη μία φιάλη, έτσι ώστε το δοχείο του θερμομέτρου να
βρίσκεται στο εσωτερικό της. Στη δεύτερη φιάλη αναμιγνύουμε τη μαγειρική σόδα με το
ξύδι, ώστε να παραχθεί διοξείδιο του άνθρακα, τοποθετούμε το θερμόμετρο και βάζουμε
πώμα στη φιάλη. Καταγράφουμε τις ενδείξεις των θερμομέτρων και ανάβουμε την λάμπα.
Κατόπιν μετράμε τη θερμοκρασία κάθε δύο λεπτά και καταγράφουμε τις ενδείξεις.
3.2. Τήξη των ηπειρωτικών πάγων – τήξη των παγόβουνων
Το πείραμα προσομοιώνει την τήξη των
αντιπαραβάλλοντάς την με την τήξη των παγόβουνων.

Εικόνα 5: Δοχείο Α, παγάκια πάνω στο
φελιζόλ.

Εικόνα 7: Δοχείο Β. Παγόβουνα μέσα στο νερό.

ηπειρωτικών

πολικών

πάγων

Εικόνα 6: Δοχείο Α. Ανύψωση της στάθμης του
νερού λόγω της τήξης των πάγων.

Εικόνα 8: Δοχείο Β. Έλιωσαν τα παγόβουνα και η
στάθμη του νερού δεν ανυψώθηκε.

Πειραματική διαδικασία 3. Υλικά: Δύο διάφανα δοχεία Α και Β, φελιζόλ, παγάκια,
μαρκαδόρος, νερό. Στο δοχείο Α τοποθετούμε παγάκια πάνω σε φελιζόλ, ενώ στο δοχείο Β
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τοποθετούμε παγάκια μέσα στο νερό, όπως φαίνεται στις εικόνες 5 και 7 αντίστοιχα. Με
τον μαρκαδόρο σημειώνουμε την ένδειξη της στάθμης του νερού στην εξωτερική επιφάνεια
του κάθε δοχείου. Όταν τα παγάκια λιώσουν (εικόνες 6,8) σημειώνουμε ξανά την ένδειξη
της στάθμης του νερού.
3.3. Ωκεάνια Ρεύματα-Μεταβολές στην αλατότητα
Στην περιοχή του βόρειου Ατλαντικού ωκεανού λαμβάνει χώρα ένα φαινόμενο που
εξαρτάται από την πυκνότητα και τη θερμοκρασία του θαλασσινού νερού. Το επιφανειακό
θαλασσινό νερό επηρεασμένο από ρεύματα κινείται προς τον βορρά. Κατά τη διάρκεια της
κίνησης του όμως γίνεται πιο ψυχρό και πιο πυκνό λόγω εξάτμισης, με αποτέλεσμα όταν
φτάσει αρκετά βόρεια να καταβυθίζεται παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια
κυκλοφορία των ωκεάνιων ρευμάτων. Κοντά στον βόρειο πόλο, αφού καταβυθιστεί το
πυκνό, κρύο νερό αντιστρέφει την πορεία του και επιστρέφει προς τον ισημερινό όπου
σταδιακά θερμαίνεται. Το λιώσιμο των πολικών πάγων θα μπορούσε θεωρητικά να
επηρεάσει την πυκνότητα του θαλασσινού νερού και κατ΄ επέκταση την ωκεάνια
κυκλοφορία με τρόπο απρόβλεπτο, καθώς επίσης τη θερμοκρασία των επιφανειακών
νερών και το κλίμα των ηπείρων.
Πειραματική διαδικασία 4. Υλικά: Δύο όμοια ψηλά κυλινδρικά ποτήρια, 1,5 L νερό,
αλάτι, μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής, παγάκια, ζυγαριά με ακρίβεια δεκάτου του
γραμμαρίου, ογκομετρικός κύλινδρος των 100 mL, σταγονόμετρο. Αρχικά δημιουργούμε
μπλε παγάκια και στη συνέχεια παρασκευάζουμε πυκνό αλατόνερο του οποίου μετράμε
την πυκνότητα. Κατόπιν, ονομάζουμε τα ποτήρια Α και Β και τοποθετούμε στο ποτήρι Α το
αλατόνερο και στο ποτήρι Β νερό βρύσης. Προσθέτουμε στο κάθε ποτήρι σιγά σιγά ίσο
αριθμό από μπλε παγάκια. Η εικόνα 9 δείχνει τι θα συμβεί αφού λιώσουν τα παγάκια.
Ανακατεύουμε το υγρό στο ποτήρι Α και μετράμε ξανά την πυκνότητα του αλατόνερου.
Γίνεται φανερό ότι η πυκνότητα του αλατόνερου μεταβάλλεται μετά την ανάμιξη των νερών
και προκύπτει αλμυρό νερό μικρότερης πυκνότητας από την αρχική.

Εικόνα 9: Στο ποτήρι Α αριστερά, δημιουργούνται δύο στρώματα
νερού, το μπλε γλυκό και το διάφανο αλμυρό νερό.
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3.4. Ωκεάνια Ρεύματα-Μεταβολές στην πυκνότητα του νερού λόγω διαφορών
θερμοκρασίας
Σε κάποιες περιοχές της γης, οι υψηλές θερμοκρασίες θερμαίνουν τα επιφανειακά
νερά των θαλασσών μεταβάλλοντας την πυκνότητα τους. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται η
γενικότερη κυκλοφορία του νερού στους ωκεανούς καθώς το ζεστό νερό έχει μικρότερη
πυκνότητα από το κρύο.

Εικόνα 10: Θερμό κόκκινο και ψυχρό μπλε νερό διοχετεύονται σε δοχείο που περιέχει νερό
θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Ακολουθεί μια πειραματική διαδικασία που μελετά πως συμπεριφέρεται το θερμό
νερό όταν διοχετευθεί μέσα σε μία δεξαμενή και πώς συμπεριφέρεται το κρύο νερό
αντίστοιχα.
Πειραματική διαδικασία 5. Υλικά: Ένα γυάλινο ή πλαστικό δοχείο, δύο αφρώδη
ποτήρια, μία καρφίτσα, μπλε και κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Γεμίζουμε το δοχείο με
νερό θερμοκρασίας δωματίου. Κάνουμε μία τρύπα στον πυθμένα του κάθε ποτηριού και
ρίχνουμε με αργό ρυθμό το κρύο μπλε και το ζεστό κόκκινο νερό στα ποτήρια. Το κόκκινο
νερό επιπλέει λόγω μικρότερης πυκνότητας, ενώ μπλε βυθίζεται, όπως φαίνεται στην
εικόνα 10.
3.5. Οξίνιση των θαλασσών
Είναι γενικά γνωστό ότι η θάλασσα απορροφά CO2 από την ατμόσφαιρα. Με την
επόμενη πειραματική δραστηριότητα μελετούμε την οξίνιση (acidification) του νερού.
Πειραματική διαδικασία 6. Υλικά: Δύο διάφανα ποτήρια, ένα καλαμάκι, δείκτης μπλε
της βρωμοθυμόλης. Το μπλε της βρωμοθυμόλης είναι ένας δείκτης ευαίσθητος στις
μεταβολές της οξύτητας (pH) για τιμές pH κοντά στο 7. Σε ήπια αλκαλικό περιβάλλον
παραμένει μπλε, σε ουδέτερο γίνεται πράσινος και σε ήπια όξινο περιβάλλον γίνεται
κίτρινος. Τοποθετούμε νερό βρύσης στα ποτήρια και μία σταγόνα μπλε της βρωμοθυμόλης.
Παρατηρούμε ότι το νερό χρωματίζεται μπλε και αυτό είναι ένδειξη αλκαλικότητας. Με ένα
καλαμάκι φυσάμε αργά τον αέρα της εκπνοής μας μέσα στο ένα ποτήρι. Με αυτό τον τρόπο
διοχετεύουμε CO2 μέσα στο νερό. Η διαφοροποίηση του χρώματος του νερού από μπλε σε
πράσινο-κίτρινο, όπως δείχνει η εικόνα 11, υποδηλώνει αύξηση της οξύτητας (μείωση του
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pH). Τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα περιγράφονται από τις παρακάτω χημικές
εξισώσεις:
CO2(g) ↔ CO2(aq)
CO2(aq) + H2O(l) ↔ H2CO3(aq) ↔ H+(aq) + HCO3-(aq) ↔ 2H+(aq) + CO3 -2 (aq)
Το ανθρακικό οξύ είναι υποθετικό μόριο και η τιμή του pH του νερού καθορίζει τελικά
ποια από τις παραπάνω ουσίες θα επικρατήσει. Στους ωκεανούς με pH≈8.1 επικρατούν τα
όξινα ανθρακικά ιόντα (HCO3-). ‘Όταν όμως ελαττώνεται το pH του ωκεανού λόγω
αυξημένης συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα, τότε μειώνεται η ικανότητα των
κοραλλιών να χτίσουν το σκελετό τους (Woods HOLE Oceanography, 2018).

Εικόνα 11: Νερό βρύσης με μπλε της βρωμοθυμόλης. Αριστερά
εικονίζεται το νερό πριν τη διαβίβαση CO2. Δεξιά εικονίζεται το
νερό μετά τη διαβίβαση CO2.

4. Σύντομη Περιγραφή του Εργαστηρίου
Η διάρκεια του προτεινόμενου εργαστηρίου είναι δύο ώρες και μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε χώρο με κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή και συσκευή προβολής,
ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις του. Εναλλακτικά μπορεί
να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Το εργαστήριο απευθύνεται σε περίπου 20
εκπαιδευτικούς και η οργάνωση του περιλαμβάνει 7 διακριτές φάσεις:
1η Φάση: Γνωριμία των συμμετεχόντων και κατάθεση προσωπικών εμπειριών που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή ξαφνικές
μεταβολές του καιρού.
2η Φάση: Χωρισμός σε έξι ομάδες 2-3 ατόμων.
3η Φάση: Αρχικά γίνεται μία σύντομη παρουσίαση του λογισμικού δημιουργίας μοντέλων
Sage Modeler. Στη συνέχεια ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα απλό
μοντέλο με θέμα: «Υπερθέρμανση του πλανήτη, αιτίες και αποτελέσματα». Το μοντέλο
μπορεί να σχεδιαστεί σε χαρτόνι ή να υλοποιηθεί μέσω του λογισμικού Sage Modeler.
Ακολούθως, παρουσιάζονται οι πειραματικές δραστηριότητες 1 και 2 οι οποίες σχετίζονται
με το φαινόμενο του θερμοκηπίου με επίδειξη ή μέσω βίντεο.
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4η Φάση: Κάθε ομάδα παίρνει ένα φάκελο που περιέχει κάρτες φαινομένων και κάρτες
πληροφορίας. Στις κάρτες φαινομένων περιγράφονται φυσικά φαινόμενα σχετιζόμενα με
την κλιματική αλλαγή. Η ομάδα προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτά τα φαινόμενα με βάση τις
προϋπάρχουσες γνώσεις της και δημιουργεί ένα μοντέλο. Κατόπιν εκτελεί τις σχετικές
πειραματικές δραστηριότητες ή παρακολουθεί βίντεο αυτών, επανεξετάζει το μοντέλο και
συζητά τις επεκτάσεις των φαινομένων που μελέτησε στον πλανήτη μας. Στη φάση αυτή
χρησιμοποιούνται και οι κάρτες πληροφορίας.
Τα μοντέλα που ζητείται να περιγραφούν είναι:
 Τήξη των πάγων
Έστω δύο όμοια ποτήρια. Το πρώτο περιέχει νερό και πέτρες ενώ το δεύτερο μόνο νερό.
Στο πρώτο ποτήρι τοποθετούμε παγάκια πάνω στις πέτρες και στο δεύτερο
τοποθετούμε παγάκια πάνω στο νερό. Περιγράψτε πώς θα μεταβληθεί η στάθμη του
νερού όταν τα παγάκια λιώσουν. Επέκταση: Ποια είναι η σχέση της τήξης των
παγόβουνων και των ηπειρωτικών πάγων με τα πλημμυρικά φαινόμενα;
 Τήξη και αλατότητα
Τι θα συμβεί αν τοποθετήσουμε παγάκια γλυκού νερού μέσα σε ένα ποτήρι που
περιέχει γλυκό νερό ή σε ένα ποτήρι που περιέχει αλμυρό νερό;
Επέκταση: Πώς μεταβάλλεται η πυκνότητα του θαλασσινού νερού λόγω της τήξης των
πολικών πάγων και πώς η θερμοκρασία του; Τι αναμένουμε να προκαλέσει στο κλίμα
των γειτονικών περιοχών; Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να φτιάξουν σενάρια για τις
πιθανές συνέπειες στην πορεία του θαλάσσιου ρεύματος στις περιπτώσεις που: α) το
γλυκό νερό μετά το λιώσιμο των πάγων δεν αναμιγνύεται με το αλμυρό νερό του
ωκεανού αλλά επιπλέει, β) ελαττώνεται η πυκνότητα του θαλασσινού νερού λόγω
ανάμιξής του με το γλυκό νερό των πάγων.
 Ρεύματα μεταφοράς θερμότητας
Τι θα συμβεί αν μέσα σε ένα δοχείο με νερό θερμοκρασίας περιβάλλοντος ρίξουμε
μικρή ποσότητα κρύου ή ζεστού νερού;
Επέκταση: Πώς φαντάζεστε την κίνηση των θερμών και των ψυχρών ρευμάτων νερού
στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό;
 Διάλυση CO2 στο νερό
Διοχετεύουμε CO2 μέσα σε ένα δοχείο με νερό. Πώς πιστεύετε θα επηρεαστεί το pH του
νερού;
Επέκταση: Πώς η αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα επηρεάζει τους κοραλλιογενείς
υφάλους;
Οι μισές ομάδες θα μελετήσουν την τήξη των πάγων και τα ρεύματα μεταφοράς
θερμότητας, ενώ οι άλλες μισές θα μελετήσουν την τήξη και αλατότητα και τη διάλυση του
CO2 στο νερό.
5η Φάση: Οι ομάδες καλούνται να αναθεωρήσουν το αρχικό μοντέλο που σχεδίασαν για
την υπερθέρμανση του πλανήτη με βάση τις παρατηρήσεις που έκαναν κατά τη διάρκεια
του εργαστηρίου.
6η Φάση: Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις τροποποιήσεις που έκανε στο
αρχικό μοντέλο.
7η Φάση: Αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες, ζητείται από τον κάθε συμμετέχοντα να
κλείσει το εργαστήρι με μία λέξη ή φράση για αυτό που έζησε ή ένιωσε κατά τη διάρκεια
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του. Στο τέλος όλοι οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του
εργαστηρίου.
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Περίληψη
Η ερμηνευτική προσέγγιση των Ελληνορωμαϊκών Χρόνων αποτελεί μία πραγματικά
δύσκολη διαδικασία για τους σχετικούς μελετητές, καθώς γίνεται λόγος για μια ιστορική
περίοδο που χαρακτηρίζεται από ποικίλες ωσμώσεις και υβριδικές συνθήκες διαβίωσης των
κοινωνικών υποκειμένων (π.χ. κρίση του θεσμού της πόλεως-κράτους, ανάδυση βασιλείας,
θεοποίηση ηγεμόνων, άνθηση λατρείας ανατολικών θεοτήτων, εμφάνιση νέων
θρησκευτικών φαινομένων, όπως του ενοθεϊσμού/καθενοθεϊσμού). Εν τούτοις, μία
σημειωτικά κατασκευασμένη μελέτη του συγκεκριμένου πολιτισμικού γίγνεσθαι από την
πλευρά του/της εκπαιδευτικού (Φιλολόγου, Θεολόγου), δύναται να διαφωτίσει
αξιοσημείωτα τις όποιες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού θρησκευτικού βίου,
προσφέροντας στον/στην μαθητή/μαθήτρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την
ευκαιρία της συγκριτικής και κριτικής αποτίμησης των γενομένων στους κόλπους της
αρχαίας θρησκευτικής παράδοσης, έχοντας κάθε φορά διαφορετικό σημείο εκκίνησηςερέθισμα, βάσει οργάνωσης του Νέου Προγράμματος Σπουδών τόσο για τα Φιλολογικά
Μαθήματα (π.χ. με έμφαση στην Ιστορία), όσο και για το Μάθημα των Θρησκευτικών
(Φάκελος Μαθημάτων). Ασφαλώς, η εν λόγω προσπάθεια μετάγγισης σχετικών γνώσεων
και εργαλείων κριτικής ανάγνωσης προς το μαθητικό κοινό υποβοηθείται από την
αξιοποίηση-εφαρμογή νέων στρατηγικών και τεχνικών διδασκαλίας.
Λέξεις - κλειδιά: Τέχνη, Ανθρωπολογία, Σημειωτική, Φιλολογικά Μαθήματα, Θρησκευτικά

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Το εκπαιδευτικό-βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Τέχνη, Σημειωτική και Πολιτισμική
Ανθρωπολογία. Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις για τα Φιλολογικά Μαθήματα και
τα Θρησκευτικά στο Σύγχρονο Σχολείο. Το παράδειγμα των Ελληνορωμαϊκών Χρόνων»,
διάρκειας περίπου δύο ωρών (120΄), αποσκοπεί, αφενός, στην εναλλακτική-διεπιστημονική
παρουσίαση μείζονων πολιτισμικών στοιχείων του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού
κόσμου, που αποτελούν τμήμα των αναθεωρημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
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των Φιλολογικών Μαθημάτων1 (με επίκεντρο το μάθημα της Ιστορίας, αναφορικά με τη
διδακτέα ύλη της Ιστορίας στις τάξεις της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου,
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities
/2018/2018-11-02_ps_istorias_eisagogi.pdf), και του Μαθήματος των Θρησκευτικών
(http://iep.edu.gr/el/component/k2/1059-programma-spoudon-tou-mathimatos-tonthriskeftikon-sto-dimotiko-kai-sto-gymnasio, και http://iep.edu.gr/el/component/k2/1060programma-spoudon-tou-mathimatos-ton-thriskeftikon-genikoy-kai-epaggelmatikoylykeiou) όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αφετέρου, στην ανάδειξη
καινοτόμων μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας των στοιχείων αυτών, πάντοτε με τη
δόκιμη συμβολή της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Σημειωτικής του
Πολιτισμού (ήτοι της εύρεσης του (συν)/(υπο)δηλωτικού περιεχομένου πίσω από κάθε
πολιτισμικό απότοκο, βάσει πάντοτε του γεωγραφικού, κοινωνικού και θρησκευτικού
πλαισίου στο οποίο ανήκει) (Χριστοδούλου, 2012· Λαγόπουλος, & Boklund-Λαγοπούλου,
2016· Κουρδής, 2020), της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας (Σερεμετάκη, 2017), ή/και άλλων
συναφών επιστημονικών κλάδων.
Προκειμένου να επιτευχθεί μία, όσον το δυνατόν, αρτιότερη αξιοποίηση του προς
συζήτηση υλικού εντός της σχολικής τάξης από τον/την εκπαιδευτικό, κρίνεται σκόπιμη η
παράθεση: α) του προτεινόμενου διδακτικού υλικού, β) του τρόπου σύνδεσης του
παρόντος υλικού με το εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου (βλ. παραπάνω), γ) της
συνιστάμενης μεθοδολογίας (μέθοδος, μορφή, στρατηγικές, τεχνικές, πορεία), δ) των
συμπερασμάτων που τυχόν προκύπτουν, και ε) της σύγχρονης βιβλιογραφίας που
συμβάλλει προς τη διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων.
α) Διδακτικό Υλικό
Νέα Μέσα, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) –
Οπτικοακουστικό Υλικό (Διαφάνειες Προβολής-PowerPoint με σύντομα κείμενα,
φωτογραφίες μνημείων υλικού πολιτισμού, ιστορικούς χάρτες, κ.λπ.).
Μάλιστα, επισημαίνεται ότι πλούσιο σχετικό φωτογραφικό υλικό δίνεται στα γραπτά
και ψηφιακά τεκμήρια που παρατίθενται παρακάτω, στις «Βιβλιογραφικές αναφορές». Ο/Η
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άμεσα και ελεύθερα το φωτογραφικό
υλικό που εμπεριέχεται σε όλα τα προτεινόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα των
«βιβλιογραφικών αναφορών» (π.χ. δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί οικονομικά προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης). Ενθαρρύνεται, κυρίως, η χρήση των
αγγλικών εκδόσεων των ιστοτόπων, εάν αυτό καθίσταται εφικτό, καθώς οι συγκεκριμένες
εκδόσεις περιλαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος φωτογραφικού υλικού.
β) Μεθοδολογία
Διαθεματική και Παραγωγική Διδασκαλία
Μεικτός Τύπος Διδασκαλίας (εμπλουτισμένη εισήγηση με άλλες εκπαιδευτικές
τεχνικές (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, περιγραφικές ασκήσεις διαφόρων
μνημείων του υλικού πολιτισμού, κ.λπ.), ή και με εποπτικά μέσα (ppt, χάρτες, φωτογραφίες

1

Αναφορικά με τον όρο «Φιλολογικά Μαθήματα» επισημαίνουμε ότι στην παρούσα εργασία
επικεντρωνόμαστε στη διδακτέα ύλη του Μαθήματος της Ιστορίας των σχολικών τάξεων της Α΄ Λυκείου.
Βέβαια, τα στοιχεία του εργαστηρίου μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε αντίστοιχο ιστορικό
κεφάλαιο των υπόλοιπων «Φιλολογικών Μαθημάτων» της ίδιας ή/και άλλης σχολικής τάξης (π.χ. σχετικά
πραγματολογικά σχόλια από το Μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και της Φιλοσοφίας) με τον ίδιο τρόπο
διδασκαλίας (βλ. παρακάτω).
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κ.λπ.)., Ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας
και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/μαθητριών (Μπίκος, 2011).
Στρατηγικές και Τεχνικές Διδασκαλίας [«Σκέψου, Συζήτησε, Μοιράσου» (Think, Pair,
Share) (Arends, 2007), «Διδάσκοντας μέσω της τέχνης. Μοτίβα Έντεχνου Συλλογισμού»
(Artful Τhinking), με τις εξής υποκατηγορίες: «Ερώτηση, Εξέταση, Έρευνα» (Question,
Examination, Research), «Βλέπω, Ισχυρίζομαι, Αναρωτιέμαι» (Ι see, Ι think, Ι wonder),
«Σκεφτείτε, Αμφιβάλλετε, Εξερευνήστε» (Think, Puzzle, Explore)], και «Παρατήρηση και
Περιγραφή»/ «Παιχνίδι Επεξεργασίας» (Elaboration Game)], κ.λπ. (Ritchhart, Church, &
Morrison, 2011).
Τετραμερής ή Πενταμερής Πορεία Διδασκαλίας [Παρουσιάζοντας, Εφαρμόζοντας,
Διερευνώντας, Αναπλαισιώνοντας, (Αξιολογώντας)], σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός
κρίνει απαραίτητη μία οποιουδήποτε είδους αξιολόγηση μετά το πέρας των όποιων
δραστηριοτήτων, όπως αυτές θα συζητηθούν, ενδελεχώς, εν συνεχεία.
Στους στόχους, και εν γένει, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα του εργαστηρίου
συγκαταλέγονται, τα εξής: α) η ανάλυση και ερμηνεία των εννοιών διαμόρφωσης και
έκφρασης του θρησκευτικού πολιτισμού του ελληνορωμαϊκού κόσμου της ευρύτερης
Μεσογείου, με έμφαση σε μείζονα λατρευτικά ζητήματα της εποχής (π.χ. μονοθεισμός,
ενοθεϊσμός/καθενοθεϊσμός, εισαγωγή «ανατολικών» θεοτήτων, λ.χ. Ίσις η Μεγάλη Θεά,
Δίας Μέγιστος/’Υψιστος, Ζεύς – Σάραπις, Σάραπις Ήλιος, Ευριπίδειος Διόνυσος), β) η
πρόταση εφαρμογής σύγχρονων ή/και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών
[«Σκέψου, Συζήτησε, Μοιράσου» (Think, Pair, Share) (Arends, 2007), «Διδάσκοντας μέσω
της τέχνης. Μοτίβα Έντεχνου Συλλογισμού» (Artful Τhinking) (Ritchhart, Church, & Morrison,
2011)], γ) η προτροπή αξιοποίησης των διαφόρων κλάδων της Ανθρωπολογίας (π.χ.
θεωρητικά μοντέλα πολιτισμικής ερμηνείας των Renfrew & Bahn 1991, μοντέλο γλωσσικής
επικοινωνίας με έμφαση στη θρησκεία του Hymes, 1974a, 1974b), δ) η παροχή κατάλληλου
υλικού με σκοπό την επίτευξη μίας όσον το δυνατόν περισσότερο άρτιας διδασκαλίας της
αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής θρησκείας – ήτοι μιας θεματικής ενότητας η οποία χρήζει
ανανεωμένης διδακτικής προσέγγισης – έστω και υπό τη μορφή επικουρικών
δραστηριοτήτων, και ε) η καλλιέργεια συνθηκών παραγωγής μίας γόνιμης συζήτησης και
άσκηση κριτικής επί των προαναφερθέντων εννοιών.
Όλα τα παραπάνω συνδέονται, αφενός, με τη διεθνή σχετική βιβλιογραφία, και
αφετέρου, με τις οδηγίες-προτροπές του Νέου/Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών
του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(βλ. παραπάνω).

2. Περιγραφή του Εργαστηρίου
2.1. Παρουσιάζοντας (10’)
Προβληματισμός σχετικά με το χρονικό, γεωγραφικό κα πολιτισμικό πλαίσιο
οργάνωσης και εξάπλωσης των λεγόμενων «Ελληνορωμαϊκών Χρόνων» μέσα από την
παρουσίαση ειδικών χαρτών του αρχαίου κόσμου. Έγινε ανάκληση των όποιων πρότερων
ιστορικών, γεωγραφικών και, εν γένει, πολιτισμικών γνώσεων της αρχαιότητας μέσω
ομαδικής συζήτησης, η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο να μην
προσεγγίζεται ο Ελληνορωμαϊκός κόσμος με αυστηρά ιστορικά όρια, όπως συμβαίνει
συνήθως στην επιστήμη της Αρχαιολογίας προς διευκόλυνση ειδικών στόχων της εν λόγω
επιστήμης. Επίσης, συζητήθηκαν οι όροι: «Ρωμαϊκή Εποχή» και «Ρωμαϊκή Επικυριαρχία» ως
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«ζεύγος ελεύθερα εναλλασσόμενων όρων» (ή όχι). Στο επίκεντρο τέθηκαν επιγραμματικά οι
θρησκευτικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αυτή, με έμφαση στη
διαδικασία θεοποίησης των ηγεμόνων (π.χ. Αλέξανδρος Γ΄, Πτολεμαίοι, Ρωμαίοι
Αυτοκράτορες), υπό το πρίσμα νέων θρησκευτικών τάσεων, όπως του ενοθεϊσμού ή/και του
καθενοθεϊσμού.
2.2. Εφαρμόζοντας (40’)
Συζήτηση μοντέλων δόμησης και ερμηνείας του πολιτισμικού γίγνεσθαι με έμφαση
στη θρησκεία, μέσω της αξιοποίησης-εφαρμογής σκοπών, στόχων, αρχών και μεθόδων
προσέγγισης συγγενών/συναφών ως προς τη Θεολογία/Θρησκειολογία ανθρωπιστικών
επιστημών (π.χ. Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Γλωσσολογίας).
Το δεύτερο τμήμα εξέλιξης του εργαστηρίου διαρθρώθηκε σε τέσσερα (4) διακριτά
τμήματα.
1. Οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, αρχικά, χωρίστηκαν σε ζεύγη και
προβληματίστηκαν αναπτύσσοντας διάλογο μεταξύ τους σχετικά με το: α) αν
γνωρίζουν οι ίδιοι/ ίδιες κάποιο/ κάποια σχετικό/ σχετικά μοντέλο/ μοντέλα, και β)
κατά πόσο αυτό/ αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς εντός της σχολικής
αίθουσας (και αν ΝΑΙ, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό).
2. Κατόπιν, ακούστηκαν δημοσίως όλες οι απόψεις. Οι ιδέες αυτές ενσωματώθηκαν
κατά την παρουσίαση των παρακάτω μοντέλων.
3. Μοντέλα που συζητήθηκαν.
• D. Hymes (1974a·1974b). Μοντέλο Κοινωνιογλωσσικής Ανάλυσης – Εθνογραφία της
Επικοινωνίας (Ethnography of Communication) με εφαρμογές στη δομή, ερμηνεία
και κριτική του θρησκευτικού πολιτισμού (προφορικά και γραπτά μνημεία). Η
ανάλυση αυτή είναι γνωστή και ως «Θεωρία του SPEAKING» (The Theory of
SPEAKING). Σύμφωνα με μία περισσότερο ανανεωμένη αξιοποίηση του παρόντος
θεωρητικού μοντέλου, κάθε απότοκο του (στην προκειμένη περίπτωση
θρησκευτικού/ λατρευτικού περιεχομένου) πολιτισμού με γραπτά στοιχεία (π.χ.
θρησκευτικά ψηφίσματα/ διατάγματα, ειδώλια με συνοδευτική επιγραφή,
νομίσματα με επιγραφική ένδειξη, κ.λπ.) μπορεί να περιγραφεί-ερμηνευθεί στην
πληρέστερη μορφή του, όταν λάβουμε υπόψιν μας τα στοιχεία που αφορούν το
εύρος των επιμέρους χαρακτηριστικών που συνθέτουν το όποιο πολιτισμικόθρησκευτικό συγκείμενο (περιβάλλον). Επί παραδείγματι, πώς μπορούμε να
περιγράψουμε με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη γραπτή πηγή
(απόσπασμα) που αφορά το «Διάταγμα των Μεδιολάνων» (313 μ.Χ.) (Σχολικό Βιβλίο
Ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου, 2012, 237-238· Σχολικό Βιβλίο Θρησκευτικών της Β΄
Γυμνασίου, 2020, 32-33); Η υιοθέτηση των θεματικών αξόνων της εν λόγω θεωρίας,
εκλαμβάνεται ως αρκετά βοηθητική.
Πιο αναλυτικά, στη «Θεωρία του SPEAKING» συμπεριλαμβάνονται τα εξής2:
2

Σημειώνουμε ότι μερικές φορές δεν είναι απαραίτητο κατά τη διαδικασία της περιγραφής-ερμηνείας να
χρησιμοποιηθούν όλοι οι παραπάνω θεματικοί άξονες της θεωρίας, διότι όλα τα αντικείμενα του
θρησκευτικού υλικού πολιτισμού δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά που να συνάδουν με τους προς μελέτη
άξονες. Η «Θεωρία του SPEAKING» δεν εφαρμόζεται εάν το πολιτισμικό προϊόν δεν περιλαμβάνει γραπτά
στοιχεία.
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1. Setting/ Scene (Πλαίσιο): α) setting: χώρος/ χρόνος στη φυσική έννοια, β) scene:
χώρος/ χρόνος με την ψυχολογική και πολιτισμική έννοια
2. Participants (Συμμετέχοντες): ομιλητής, ακροατής, κοινό και η σχέση μεταξύ τους:
φιλική, συγγενική, κ.λπ.
3. Ends (Στόχοι): α) στόχοι, β) αποτελέσματα
4. Acts (Πράξεις): α) μορφή μηνύματος, αναφορική, εκφραστική, ειρωνική, β)
περιεχόμενο μηνύματος (θέμα συζήτησης)
5. Keys (Κλειδιά): τόνος, τρόπος, πνεύμα συζήτησης
6. Instrumentalities (Μέσα Επικοινωνίας): α) κανάλια (προφορικό, γραπτό,
τηλεφωνικό, κ.λπ.), β) κώδικες (γλώσσα, διάλεκτος, ποικιλίες κωδίκων, επίπεδα
ύφους)
7. Norms (Νόρμες): α) κανόνες αλληλεπίδρασης (σειρά λόγου, διακοπές, κ.λπ.), β)
κανόνες ερμηνείας
8. Genres (Είδη): είδη λόγου: αφήγηση, ποίημα, παραμύθι, ανέκδοτο, αίνιγμα,
μάθημα, κ.λπ.
• C. Renfrew και Bahn (1991, κ.εξ. με επιμέρους αναδιατυπώσεις). Θεωρία
Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας με έμφαση στη Θρησκεία – Αρχαιολογία της
Θρησκείας (Archaeology of Religion). Η παρούσα θεωρία αφορά την περιγραφή των
σχέσεων που αναπτύσσονται γύρω από ένα αντικείμενο με θρησκευτική χρήση, με ή
χωρίς την παρουσία γραπτών στοιχείων (όπως συνέβαινε, δηλαδή, με την
προαναφερθείσα θεωρία του Hymes, 1974a, 1974b). Ως εκ τούτου, αναφέρουμε ότι
για την αξιοποίηση της «Θεωρίας της Αρχαιολογίας της Θρησκείας» δε χρειάζεται να
ληφθούν υπόψιν ειδικοί άξονες που σχετίζονται άρρηκτα με τη γλώσσα. Για
παράδειγμα, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε την οικεία θεωρία στο Μάθημα της
Ιστορίας ή των Θρησκευτικών αρκεί να επιλέξουμε οποιοδήποτε αρχαιολογικό
εύρημα συνδέεται με το θρησκευτικό γίγνεσθαι της περιόδου μελέτης του
εργαστηρίου μας, όπως αυτό δίδεται στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια.
Τοποθετούμε το αντικείμενο στη μέση ενός «νοητού χάρτη», και εν συνεχεία,
τοποθετούμε ακτινωτά όλους εκείνους τους παράγοντες του φυσικού, και κυρίως,
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επηρεάζουν άμεσα ή/ και έμμεσα τη
διαδικασία κατασκευής και χρήσης του παρόντος αρχαιολογικού (θρησκευτικού)
κατάλοιπου. Οι περιμετρικοί ακτινωτοί άξονες οφείλουν να περιλαμβάνουν,
οπωσδήποτε, τα εξής: Πότε (αιώνας ή δεκαετία ή χρονολογία) – Πού (φυσικός
χώρος, τοποθεσία)– Ποιος (πολιτισμός, πολιτισμικό υποσύνολο, καλλιτέχνηςδημιουργός) – Υλικό – Γιατί (χρήση/λόγος κατασκευής, εσωτερικό-εξωτερικό
κίνητρο) – Στυλ (τεχνικά χαρακτηριστικά, επιρροές) – Δεύτερη/ Άλλη πιθανή χρήση
(ναι/ όχι). Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί εντός της σχολικής
αίθουσας και με τη χρήση εποπτικού υλικού, προκειμένου να διευκολυνθεί η
συζήτηση με το μαθητικό κοινό, και να μην επαφίεται ο όποιος διάλογος σε έναν
«νοητό χάρτη» ιδεών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ως χαρακτηριστικά μνημεία
πολιτισμού τη «Μούμια του Αρτεμίδωρου, των χρόνων του Τραϊανού (98-117 μ.Χ.)»
(Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Λυκείου, 2012, 224), και τα «Σύμβολα από την
Κατακόμβη του Αγίου Καλλίστου στη Ρώμη, 2ος αι. μ.Χ.» (Σχολικό Βιβλίο
Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου, 2020, 34).
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Προς επίρρωση, δόθηκαν συζητήθηκαν ορισμένες βασικές αρχές της σύγχρονης
σημειωτικής-σημειολογίας, με έμφαση στην ερμηνεία του υλικού πολιτισμού. ‘Ητοι,
τέθηκαν επί τάπητος ερωτήματα, όπως τα κάτωθι: Τι είναι σημαίνον και τι σημαινόμενο;
Ποια η σημασία αυτού του ζεύγους κατά τη μελέτη του υλικού πολιτισμού; (Χριστοδούλου,
2012· Λαγόπουλος, & Boklund-Λαγοπούλου, 2016· Κουρδής, 2020).
2.3. Διερευνώντας (60’)
Όλα όσα σχολιάστηκαν προηγουμένως αποτέλεσαν τη βάση για μια πιο ειδική
ενασχόληση με το θρησκευτικό γίγνεσθαι, όπως αυτό παρουσιάζεται στα σχετικά
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του σχολείου. Ξεκίνησε, λοιπόν, η προσπάθεια
προσέγγισης νέων πολιτισμικών εννοιών, υπό το πρίσμα της σημειωτικής του πολιτισμού.
Με άλλα λόγια, επιχειρήθηκε η προσπάθεια εύρεσης λέξεων, φράσεων, καταστάσεων,
συμβόλων, χειρονομιών, κ.λπ., με σκοπό την αναγωγή όλων αυτών σε «σημεία»
πολιτισμικής δήλωσης ή/ και (συν)/ (υπο)δήλωσης σε μία οριοθετημένη γεωγραφικά ζώνη,
και πάντοτε υπό την εκτύλιξη ενός συγκεκριμένου χρονικού φάσματος (π.χ. η αιγίδα του Μ.
Αλεξάνδρου ως «σημείο» απόλυτης εξουσίας, το στέμμα με τα τείχη της θεάς Τύχης ως
«σημείο» της προστασίας-καλόβουλης τύχης της πόλης). Φυσικά, τα «σημεία» αυτά πολλές
φορές υπερπηδούν τους παραπάνω περιορισμούς δημιουργώντας ένα σύνολο
πολιτισμικών συμβόλων με οικουμενικό-διαπολιτισμικό χαρακτήρα, στην προκειμένη
περίπτωση θρησκευτικής/ λατρευτικής αξίας. Για να καταστεί αυτό σαφές όλοι/ όλες οι
συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες συνέβαλλαν δυναμικά στη διαδικασία δημιουργίας
«σημείων», καθώς και στη μετέπειτα αποκωδικοποίηση αυτών, αξιοποιώντας ως υπόβαθρο
τις αποκληθείσες γνώσεις της ενότητας «Εφαρμόζοντας». Η ενεργή συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων περιλάμβανε την ερμηνεία επιλεγμένων αποσπασμάτων της αρχαίας
ελληνικής και λατινικής γραμματείας (με έμφαση στις ιστοριογραφικές πηγές, κατά την
ανάγνωση των οποίων εντοπίζονται αξιοσημείωτες αναφορές λατρευτικού-τελετουργικού
περιεχομένου), και στην ενδελεχή παρατήρηση-ερμηνεία επιμέρους συμβόλων, όπως αυτά
ανακύπτουν από την καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής (π.χ. γλυπτά). Οι διαδικασίες αυτές
συντελέστηκαν ανά ομάδες των δύο ατόμων. Για τη σημειωτική περιγραφή των
αρχαιολογικών καταλοίπων εφαρμόστηκαν οι εξής στρατηγικές: «Σκέψου, Συζήτησε,
Μοιράσου» (Think, Pair, Share) (Arends, 2007), «Διδάσκοντας μέσω της τέχνης. Μοτίβα
Έντεχνου Συλλογισμού» (Artful Τhinking) (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011). Ζητούμενο
αυτής της διαδικασίας υπήρξε, αφενός, η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με θεωρητικές
έννοιες που χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσέγγισης, και αφετέρου, η αξιοποίηση όλων των
παραπάνω εντός της σχολικής τάξης, υπό το πρίσμα της ίδιας λογικής και μεθοδολογίας
2.3.1. Ειδικές Θεωρητικές Έννοιες
Σε αυτό το σημείο δίνονται εν συντομία βασικές πληροφορίες για πολιτισμικές
έννοιες, οι οποίες αφορούν το παραπάνω γεωγραφικό και χρονικό φάσμα, ανεξαρτήτως με
το εάν αυτές αναφέρονται στο διδακτέο γνωστικό κείμενο των σχολικών εγχειριδίων.
Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι το περιεχόμενό τους σχετίζεται – άμεσα ή έμμεσα – με ένα
πλήθος γραπτών κειμένων (πηγές) και εικόνων (με μνημεία πολιτισμού), που υποστηρίζουν
επικουρικά τη διδακτέα ύλη, όπως προκύπτει από τις γενικότερες πληροφορίες που
υπάρχουν στα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η
προσέγγιση των εννοιών αυτών, έστω και μέσω της χρήσης του όποιου επικουρικού υλικού
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των σχολικών βιβλίων, αφενός, θα ενισχύσει το γνωστικό υπόβαθρο των
μαθητών/μαθητριών, και αφετέρου θα οξύνει την αντιληπτική, και εν γένει, κριτική τους
ικανότητα κατά την προσπάθεια μελέτης του ιστορικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Οι
πολιτισμικές έννοιες που επιλέχθηκαν προς ειδικό σχολιασμό είναι οι εξής: α) η «Λατρεία
των Ηρώων-Βασιλέων», και β) ο «Ενοθεϊσμός» (Henotheismus)/ «Καθενοθεϊσμός»
(Kathenotheismos)3.
2.3.2. Ενδεικτικά Παραδείγματα
A. «Λατρεία των Ηρώων-Βασιλέων». Επιλέχθηκαν δύο χαρακτηριστικές μορφές του
ιστορικού γίγνεσθαι της αρχαιότητας, ήτοι εκείνη του Μ. Αλεξάνδρου, και εκείνη του
Οκταβιανού-Αυγούστου.
Κατά τη συζήτηση σχετικά με τη θεοποιημένη προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου
παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από γραπτές πηγές και αρχαιολογικό
υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου δυστυχώς δεν έχει δημοσιευθεί επαρκώς μέχρι σήμερα
(π.χ. Αλέξανδρος Αἰγίοχος, Δίας-Αλέξανδρος Κεραυνοφόρος, Αλέξανδρος Κτίστης-Τύχη της
Πόλης, όπου και επισημαίνεται η γλωσσολογική σχέση: «Τείχη», τά (ουσ., ουδ.), IPA: /ˈti.çi/
↔ «Τύχη», ἡ (ουσ., θηλ.), IPA: /ˈti.çi/) (Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου,
2012, 108-112· Κουγιουμτζόγλου, 2016). Η διαδικασία προσέγγισης του φιλολογικού, και
κυρίως, του αρχαιολογικού αυτού υλικού έγινε στο πλαίσιο του «παιχνιδιού», όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως· για τις γραπτές πηγές εφαρμόστηκε η «Θεωρία του
SPEAKING» (Hymes, 1974a, 1974b), ενώ για τα αρχαιολογικά κατάλοιπα η «Θεωρία της
Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας με έμφαση στη Θρησκεία – Αρχαιολογία της Θρησκείας»
(Renfrew, & Bahn, 1991) (π.χ. Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου, 2012, 111,
«Αργυρό
δεκάδραχμο
εις
ανάμνηση
της
Νίκης
στον
Υδάσπη
ποταμό»·https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1922-0711-1). Οι γραπτές
πηγές που δίνονται στα σχετικά σχολικά βιβλία δεν επαρκούν για την κατανόηση του εν
λόγω θρησκευτικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, αφενός, αναφορικά με το Μάθημα των
Θρησκευτικών δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη γραπτή, και αφετέρου, αναφορικά με το
Μάθημα της Ιστορίας, παρατηρείται η ύπαρξη αποσπασμάτων που δεν σχετίζονται
άρρηκτα με το προς μελέτη φαινόμενο. Ωστόσο, βασισμένοι στο είδος και τη λογική των
3

Ο «Ενοθεϊσμός» (Henotheismus), δηλώνει τη λατρεία ενός θεού, ο οποίος στον ψυχοπνευματικό ορίζοντα
των ιστορικών υποκειμένων λαμβάνεται ως «Ανώτατος», μεταξύ πολλών άλλων συν-υπαρχόντων θεών. Ως εκ
τούτου, δημιουργείται μία ιεραρχική σχέση σε μορφή πυραμίδας μεταξύ των δυνάμεων του «υπερ-αισθητού»
κόσμου. Ως καθενοθεϊσμός ορίζεται η πολύ προσωπική-οικιακή υπεροχή ενός θεού στο πλαίσιο ύπαρξης ενός
ευρύτερου πανθέου. Ο «Ενοθεϊσμός», όρος νεο-ελληνικός, ο οποίος αποτελεί συγχρόνως και νεολογισμό
(henotheismus), δηλώνει τη λατρεία ενός θεού (από το αριθμητικό ονομ. «εἱς», γεν. «ἑνός», ενο-θεϊσμόςΈνας), ο οποίος είναι και ανώτατος, μεταξύ και υπεράνω πολλών άλλων θεών, και διακρίνεται από τον ένα και
μοναδικό θεό του μονοθεϊσμού. Αυτός ο θεός-ένας είναι ο Ένας-υπέρθεος, το Ένα ανώτατο Όν, μοναδικό ως
προς την ουσία του, που ίσταται όμως υπεράνω όλων των άλλων υπαρκτών θεών γύρω του. Στην ενοθεϊστική
θρησκειακή μορφή, όταν πρόκειται να τον χαρακτηρίσουν, απαντώνται συνήθως επίθετα στον υπερθετικό
βαθμό, όπως «Μέγιστος», «Ὓψιστος», «Summus», κ.λπ. Ωστόσο, αυτοί οι επιθετικοί-κατηγορηματικοί
προσδιορισμοί δεν αναφέρονται πάντοτε. Δόθηκε προσοχή στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη
κάποιου συγκεκριμένου γλωσσικού στοιχείου προκειμένου να προσδιοριστεί μία λατρεία ως ενοθεϊστική (ή/
και καθενοθεϊστική). Με άλλα λόγια, ιδιαίτεροι κοινωνικοί-πολιτισμικοί παράγοντες είναι ικανοί να
διαμορφώσουν τάσεις λατρευτικής απόδοσης που να οδηγούν στη ανάδυση ενοθεϊστικών (ή/ και
καθενοθεϊστικών) προτύπων, ακόμα και αν τα αντίστοιχα λατρευτικά υποκείμενα κατά τις τελετουργικές
πρακτικές δεν συνοδεύονται από κάποια χαρακτηριστική προσφώνηση μέσω της οποίας να δηλώνεται
εναργώς η υπεροχή τους έναντι των άλλων λατρευτικών μονάδων του πανθέου (Παχής 2010α· Παχής 2010β).
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κειμενικών πηγών που δίνονται στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας, αξιοποιήσαμε
ενδεικτικά – και κατ’ επέκταση προτείνουμε για μετέπειτα εκπαιδευτική χρήση – τα κάτωθι
αρχαία γραπτά κείμενα: Αρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (3.3.1-4 και 3.5.2), Πλούταρχος,
Βίοι Παράλληλοι/ Ἀλέξανδρος (27 και 50.10-11), Στράβων, Γεωγραφικά (17.1.43), και
Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορική Βιβλιοθήκη (17.51.1-7).
Η ίδια μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόζεται και στην περίπτωση του θεοποιημένου
Οκταβιανού-Αυγούστου, με τη διαφορά ότι αναφορικά με τη φυσιογνωμία του Ρωμαίου
Αυτοκράτορα συστήνεται η αξιοποίηση αρχαιολογικού υλικού, και όχι αποσπασμάτων
αρχαίων πηγών, λόγω ιδιαίτερων νοηματικών δυσκολιών. Καλό είναι να δοθεί
προτεραιότητα στα «σημεία» που δύναται να ανακύψουν πρωτίστως από την ερμηνεία του
αρχαιολογικού υλικού που συνοδεύει τα κείμενα του Μαθήματος της Ιστορίας (Σχολικό
Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου, 2012, 206-216, π.χ. «Αδριάντας του ΑυγούστουΑύγουστος PrimaPorta», Καμέος του Αυγούστου από το Βρετανικό Μουσείο», «Βωμός της
Ειρήνης στη Ρώμη»). Ακόμα, επιχειρήθηκε σύνδεση του Οκταβιανού-Αυγούστου με τον
Αλέξανδρο Αἰγίοχο, όπως τεκμαίρεται από την ερμηνευτική ανάλυση των αρχαιολογικών
καταλοίπων (βλ. «Καμέος, όπως παραπάνω).
Β. «Ενοθεϊσμός»/ «Καθενοθεϊσμός». Σύντομη περιγραφή του φαινομένου δίνεται
στην παραπομπή υπ. αριθ. 3 της παρούσας εργασίας. Επισημαίνεται ότι το παρόν
θρησκευτικό φαινόμενο δύναται να καλύψει ένα ευρύ γεωπολιτισμικό φάσμα, οι
προεκτάσεις του οποίου αγγίζουν τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ωστόσο,
προκειμένου να υλοποιηθεί εντός σχολικής αίθουσας μια όσο το δυνατόν ομαλότερη
διαδικασία προσέγγισης του φαινομένου, προτείνουμε να δοθεί βαρύτητα στις λατρευτικές
εκφάνσεις που αφορούν εναργώς την αρχαία θρησκεία, και όχι περιπτώσεις συνάντησης
της θρησκείας των Εθνικών με εκείνη των Χριστιανών. Προς επίρρωση, δεδομένου ότι
στους κόλπους του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θρησκεύειν υπάρχουν αρκετές
θεότητες (όψεις θεοτήτων) που ανήκουν στο παρόν φαινόμενο, βάσει της
προαναφερθείσας περιγραφής, εστιάζουμε σε μια μορφή λατρείας που αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο της προς μελέτη παράδοσης, εκείνη της «Ίσιδας Μεγάλης Θεάς»4 (Παχής,
2010α· Παχής, 2010β).
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι τα σχετικά σχολικά εγχειρίδια δεν
προσφέρουν αντίστοιχες κειμενικές πηγές. Ειδικά, όσον αφορά το Μάθημα των
Θρησκευτικών δε γίνεται σχεδόν καμία αναλυτική αναφορά στην αρχαία ελληνική
θρησκεία, επομένως και σε θεότητες με χαρακτηριστικά όπως αυτά της Ίσιδας. Το γεγονός,
αυτό, όμως, δεν πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά, διότι, αφενός, σύμφωνα με τη
διδακτέα ύλη (Σχολικό Βιβλίο Θρησκευτικών της Β΄ Γενικού Λυκείου, 2020, 114) γίνεται
ακροθιγώς μια σχετική επισήμανση, και αφετέρου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών (βλ. παραπάνω) δίνεται η δυνατότητα στον/
στην εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει επικουρικό υλικό κατά την κρίση του, με απώτερο
σκοπό την ενίσχυση της αντιληπτικής ικανότητας των μαθητών/ μαθητριών. Παράλληλα,
αναφορικά με το Μάθημα της Ιστορίας, αν και η αρχαιογνωσία στην προκειμένη περίπτωση
αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης σε ορισμένες σχολικές τάξεις (π.χ. Α Λυκείου), εν τέλει
η σημασία του προς εξέταση θρησκευτικού φαινομένου απουσιάζει από το κυρίως κείμενο
της διδακτέας ύλης που αφορά την εξέλιξη της θρησκείας από την ελληνιστική εποχή και
4

Θα μπορούσε στη θέση της εν λόγω θεότητας να επιλεγεί η μορφή του «Διός Υψίστου», όπως περιγράφεται
ακροθιγώς στο Σχολικό Βιβλίο Θρησκευτικών της Β΄ Γενικού Λυκείου, 2020, 114-115.
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έπειτα (π.χ. Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου, 2012, 143-144, 180-181, 210).
Ως εκ τούτου, υπό τη λογική της συμπλήρωσης, προτείνουμε:
i) την αξιοποίηση των κάτωθι αρχαίων γραπτών πηγών, η πολύ σύντομη έκταση των οποίων
διευκολύνει την εστίαση της προσοχής του μαθητικού ακροατηρίου κατά την μελέτη του
κυρίως κειμένου της διδακτέας ύλης (Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου, 2012,
140-152·Σχολικό Βιβλίο Θρησκευτικών της Β΄ Γενικού Λυκείου, 2020, 114),
Ἐγώ τὸ ἱμαρμένον νικῶ. Ἐμοῦ τὸ εἱμαρμένον ἁκούει. (vonGaertringen, 1939/ IGXII Suppl.,
98-99)
Ἐγώ Ἷσις εἰμι ἡ βασίλισσα πάσης χώρας (Grenfell, & Hunt, 1914/ P. Oxy 1380, I. 24)
ii) την αξιοποίηση του σχετικού αρχαιολογικού υλικού, μέσω των διδακτικών τεχνικών που
έχουν ήδη προταθεί, με προτεραιότητα, την περιγραφική και σημειωτική ανάλυση (δηλαδή
ανάδειξη χαρακτηριστικών λατρευτικών συμβόλων) του αντικειμένου «Άγαλμα της Θεάς
Ίσιδας των ελληνιστικών χρόνων» (Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γενικού Λυκείου, 2012,
144). Σημειώνουμε ότι ο ίδιος αγαλματικός τύπος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς
κάλυψη αναγκών και του Μαθήματος των Θρησκευτικών ως επικουρικό υλικό (Σχολικό
Βιβλίο Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου, 2020, 114·https://en.wikipedia.org/wiki/Isis, όπου
δίνονται με συνοπτικό τρόπο στοιχεία για την περιγραφή των συμβόλων της θεάς).
2.4. Αναπλαισιώνοντας (10’)
Ανακεφαλαίωση, διεξαγωγή συμπερασμάτων, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών
ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή των γνώσεων αυτών εντός της σχολικής
αίθουσας, ερωτήσεις για περεταίρω προβληματισμό.
2.5. Ανασύνθεση-Συζήτηση
Η προσέγγιση του ελληνορωμαϊκού κόσμου χρήζει ανανεωμένης διάθεσης, πρώτα
από τους/ τις εκπαιδευτικούς, και εν συνεχεία από τους/ τις μαθητές/ μαθήτριες. Η
προσπάθεια για ερμηνεία ενός κοσμοειδώλου με τόσο πλούσιο πολιτισμικό γίγνεσθαι δε
θα πρέπει να περιορίζεται στη μελέτη των βασικών πληροφορίων που δίνονται στα
αντίστοιχα κεφάλαια της διδακτέας ύλης της Ιστορίας ή των Θρησκευτικών. Μάλιστα,
ορισμένες φορές, παρατηρούμε ότι σημαντικές αναφορές επί αξιοσημείωτων όψεων, για
παράδειγμα θρησκευτικού/ λατρευτικού περιεχόμενου, απουσιάζουν από το κυρίως
κείμενο των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί υποχρεωτικά
ως ανάχωμα. Η εφαρμογή καινοτόμων θεωρητικών μοντέλων από τους επιστημονικούς
κλάδους της Αρχαιολογίας, της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και της Σημειωτικής του
Πολιτισμού, δύναται να προσφέρουν μια ανανεωμένη ματιά στην προσπάθεια γνωριμίας
των μαθητών/ μαθητριών με το πολιτισμικό περιβάλλον της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας,
ανατρέποντας παραδοτέα στεγανά, και καλλιεργώντας ένα πνεύμα κριτικής αντίληψης των
ιστορικών πεπραγμένων. Οι ωσμώσεις που έλαβαν χώρα αναφορικά με την εξέλιξη του
θρησκευτικού/ λατρευτικού γίγνεσθαι τίθενται στο επίκεντρο εφαρμογής των παραπάνω
θεωρητικών μοντέλων, διότι μέσα από την ενδελεχή ερμηνεία του θρησκεύειν
αποκαλύπτεται σταδιακά ένα πλήθος στοιχείων που συνδέονται άρρηκτα με έτερες πτυχές
του κοινωνικού και πολιτικού δημόσιου βίου. Συνεπώς, δομείται εν τέλει μια περισσότερο
ολοκληρωμένη εικόνα για το περιεχόμενο του ελληνορωμαϊκού παρελθόντος. Η λατρευτική
πραγματικότητα αποκτάει τα δικά της διακριτά «σημεία», εκείνα τα σύμβολα, η
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αποκωδικοποίηση των οποίων γεννάει νέες απαντήσεις αλλά και ερωτήματα για το τι
ακριβώς (υπο)δηλώνεται με την παρουσία τους. Γλωσσικά και εξω-γλωσσικά στοιχεία
εναλλάσσονται συνεχώς, δημιουργώντας την ανάγκη για πρόταση καινοτόμων διδακτικών
εφαρμογών που απαιτούν με τη σειρά τους την αξιοποίηση πλούσιου επικουρικού υλικού,
ποικίλης ύλης (γραπτές και εικονικές πηγές). Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η εν λόγω
ανάγκη παρατηρείται, επίσης, στην προσέγγιση του θρησκευτικού πολιτισμού που αφορά
άλλες ιστορικές περιόδους ή γεωγραφικές ζώνες. Θεωρούμε ότι το παρόν εργαστήριο
αποτελεί μια πρώτη, και εν είδει παραδείγματος, προσπάθεια ανανεωμένης ερμηνείας της
θρησκευτικής ιστορίας, βάσει πάντοτε της σχετικής σχολικής ύλης.
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